
 

 

  
                                                                                                                                                                                                                 

         

 

 

         

Gwahoddiad a Rhaglen 
Ymgynulliad Cenedlaethol a CCB – Coetiroedd Cymunedol Cymru  

 

Dydd Gwener 16eg - dydd Sul 18fed Mehefin, Fferm Denmark, Ceredigion 
 

Ymunwch â’ch cyd-goedwigwyr cymunedol o ar draws Cymru ar gyfer Ymgynulliad Cenedlaethol a Chyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol (CCB) 2017 - penwythnos o drafodaethau o gwmpas y thema gwydnwch; edrych ar 

fentergarwch mewn coetiroedd, denu gwirfoddolwyr, rheoli coetir ac iechyd coed, arddangosiad peiriannau, 

opsiynau cyllid a chydweithio, a mwy. 

Eleni, bydd yr ymgynulliad LlyG yn cael ei gynnal dros dri diwrnod ar Fferm Denmark yng Ngheredigion. Bydd y ddau ddiwrnod 
cyntaf yn y gymysgedd arferol o arddangosiadau ymarferol, gweithdai, bwyd a chwmni da, ac ymweliadau safle ysbrydoledig. Ar 
ddydd Sul 18fed Mehefin, bydd yna Ffair Coetir Gwyllt gyda'r thema coetiroedd mentrus, yn arddangos yr amrywiaeth o 
syniadau cynhyrchu incwm a allai helpu i wneud grwpiau a mentrau coetiroedd yn gynaliadwy. Bydd y ffair yn rhedeg o 11am 
tan 4pm, a bydd ar agor i'r cyhoedd - mae yna stondinau rhad ac am ddim ar gael i aelodau. Cliciwch yma  i archebu eich lle yn 
yr ymgynulliad. 
 

Rhaglen yr Ymgynulliad 

Dydd Gwener 16eg 

9.30am -  Cofrestru a Lluniaeth  

10.30am - Croeso a chyflwyno’r cefndir ar gyfer yr Ymgynulliad Blynyddol gyda Chadeirydd Llais y Goedwig, David 
Williams (Coetir Cymunedol Blaen Bran) 

10.45am - Cyflwyno’r Rhwydwaith Llais y Goedwig - amlinelliad o’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer a gan grwpiau a 
sefydliadau. 

11.45am -   Egwyl 

12 - 1pm Community woodland in Wales – possibilities and passion. Starting with a quick look at the drive behind the 
setting up of Llais y Goedwig in 2003, a panel of speakers will reflect on how the social, economic and political 
climate has changed since then, explore current and future challenges and opportunities for LlyG and network 
members, and consider what LlyG could do to strengthen the resilience of the community woodland network in 
Wales 

 

http://llaisygoedwig.org.uk/annual-gathering-june-16th-18th-book-now/


 12 - 1pm Coetiroedd Cymunedol yng Nghymru - posibiliadau a brwdfrydedd.  Bydd panel o siaradwyr yn myfyrio ar sut mae’r hinsawdd gymdeithasol, economaidd a 
gwleidyddol wedi newid ers sefydlu LlyG yn 2003 ac yn archwilio heriau a chyfleoedd y presennol a'r dyfodol ar gyfer LlyG ac aelodau’r rhwydwaith, ac yn ystyried yr 
hyn y gallai LlyG ei wneud i gryfhau cadernid y rhwydwaith coetiroedd cymunedol yng Nghymru 

 
1 - 2pm Cinio wedi’i ddilyn gan daith fws fer i Goedwig Gymunedol Long Wood 
 
2.30pm Hanes Long Wood  y gorffennol, y presennol a’r dyfodol - hanes byr o’r goedwig a’r ethos y tu ôl i’r grŵp.  
 
3.00 - 4.00pm Dewis o un o’r gweithdai canlynol: 
  

 Prosesu a gwerthu coed. Ymunwch â Choedwigwr Coedwig Gymunedol Long Wood, Elwy Working Woods, Coed Cymru ac eraill am daith o amgylch yr iard goed a’r 
fenter gwerthu coed yn Long Wood. Bydd arddangosiad o’r offer melin lifio yn cael ei ddilyn gan drafodaeth ar rinweddau a gwendidau cymharol gwahanol offer, 
ffyrdd o ychwanegu gwerth at bren cartref o goedwigoedd Cymru, y fframwaith deddfwriaethol, a thrwyddedu ac ardystio. 
  
Taith gerdded trwy Long Wood a sgwrs yn ystyried gwahanol gyfundrefnau rheoli, myfyrio ar y rhagdybiaeth nad oes yna un ffordd gywir i reoli coetiroedd. Ystyried 
iechyd coed, plâu a chlefydau a mesurau iechyd a diogelwch priodol i'w defnyddio mewn ardal goetir. Wedi’i arwain gan gwmnïau buddiannau cymunedol Long 
Wood a’r Cymoedd Gwyrdd. 
 
 Sesiwn Ysgol Goedwig. Pa un a ydych yn newydd i Ysgolion Coedwig neu yn ymarferydd profiadol, dewch i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau ysgol goedwig 
ac i rannu syniadau a phrofiad tra'n eistedd o gwmpas y tân. Wedi’i harwain gan Ysgol Goedwig Cymru. 

    
4.00- 4.30pm  Egwyl - Taith o amgylch y ganolfan ymwelwyr ffrâm bren gyda’r dyn wnaeth ei hadeiladu Jamie Miller o Dŷ Pren a Rheolwr Prosiect Long Wood a fydd yn trafod 

agweddau cymdeithasol a chymunedol Long Wood 
 
4.30- 5.30pm  Ail-adrodd gweithdy 1 a 2 uchod, gyda’r gweithdy ychwanegol isod yn cael ei gynnig: 
 

Cynllunio a chaniatâd ar gyfer adeiladau mewn coetiroedd. Dylunio, rheoliadau adeiladu, deunyddiau, cost, adeiladu yn ogystal â chynllunio a chaniatâd - gall y 
broses o’r syniadau cychwynnol i orffen adeiladu fod yn hynod ddyrys, ond gall rhannu syniadau a phrofiad helpu i ysgafnhau'r baich. 

 
5.30pm   Dychwelyd i Fferm Denmark 
 
6.00 - 7.30pm  Trafodaeth a sesiynau anffurfiol gan gynnwys: 
  

 Ymuno â bwrdd LlyG - Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi datblygiad coetiroedd cymunedol yng Nghymru?  Mae Bwrdd LlyG eisiau recriwtio Cyfarwyddwyr 
o cefndir, dewch i ddysgu beth mae’r rôl yn ei olygu gan y cyfarwyddwyr presennol. 

  
 Taith o amgylch Fferm Denmark; Hanes, prosiectau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 
   

Naddu - dewch i roi cynnig arni! - Naddu chwiban gydag Ysgol Goedwig Cymru  
 
Bydd ystafelloedd cyfarfod ar gael i drafod pynciau a nodwyd yn ystod y dydd 
 

7.30pm  Cinio ac adloniant 

 
 

file:///C:/Users/maria/Downloads/%3chttp:/www.longwood-lampeter.org.uk/index.php%3foption=com_content&view=article&id=59:find-us-txt-cy&catid=2&lang=cy&Itemid=173%3e-


 Dydd Sadwrn Mehefin 17eg   

7.30 - 8.30am - Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Goedwig 

8.00 - 9.00am - Brecwast 

8.30 - 9.30am - Cofrestru 

9.30am Croeso, myfyrio ar y materion allweddol i’r rhwydwaith Llais y Goedwig yn deillio o drafodaethau’r diwrnod cynt a chyflwyniad i raglen y dydd. 

9.45am - 1.00pm Dewis o: 

Ymweliad â choetir cymunedol Coed y Bont. Bydd aelodau pwyllgor Coed y Bont yn arwain taith gerdded a ddyfeisiwyd i roi gwerthfawrogiad da o'r 
goedwig, y math o goetir ydyw, yr hyn mae'r grŵp wedi ei wneud ac yn ei wneud, materion a phroblemau a sut maen nhw wedi mynd i'r afael â nhw  

 

Neu   Gweithdai a thrafodaeth ar Fferm Denmark 

9.45- 11.15am Dewis o: 

Rhannu adnoddau.  Beth yw'r pethau ymarferol sy'n gysylltiedig â rhannu peiriannau ac adnoddau - a oes yna awydd o fewn y rhwydwaith LlyG i rannu 

mwy na syniadau a phrofiad - efallai hyd yn oed gwirfoddolwyr. Os felly, pa ffurf gallai cynllun rhannu o'r fath ei chymryd? Bydd argymhellion yn cael eu 

cyflwyno i AGM LlyG. 

Cyllid - problem barhaus. Gyda Brexit mae'n debygol y bydd yna lai o arian a mwy o gystadleuaeth am yr arian sydd ar gael. Mae disgwyl i sefydliadau 

gydweithredu a chydweithio, ond mae'n anodd i grwpiau bach sydd â gallu cyfyngedig i drafod cytundebau. Beth yw'r cyfleoedd ar gyfer ceisiadau am 

gyllid ar y cyd a’r rôl y gallai LlyG ei chwarae? Gyda mewnbwn gan Goed Lleol, Llywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a golwg ar geisiadau cyllido 

coetir cymunedol llwyddiannus. 

11.15 - 11.30am Egwyl 

11.30am - 1.00pm Dewis o: 

Gwireddu potensial coetiroedd.  A ddylai grwpiau coetir cymunedol allu defnyddio coetiroedd ar yr ystâd gyhoeddus at ddibenion cynhyrchu cyllid? Pa 

gapasiti sydd ei angen yn y grŵp i wneud i hyn ddigwydd? Sut all beichiau ymddangosiadol mewn coetiroedd gael eu trawsnewid yn asedau? Herio 

rhagdybiaethau a llunio syniadau gyda Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector preifat ac ystod o grwpiau coetir cymunedol. 

Ymagwedd synnwyr cyffredin i yswiriant - sut i ddiwallu eich dyletswydd gofal. Ydy eich yswiriant yn ddigonol? Wrth i sefydliad dyfu, pa newidiadau allai 

fod angen eu gwneud i'r warchodaeth yswiriant?  A oes yna bethau a allai annilysu'r warchodaeth? Byddwch yn barod i rannu profiad eich grŵp o 

yswiriant a allai helpu pobl eraill, ac i edrych ar rai adnoddau defnyddiol. 

 

https://www.facebook.com/coedybont


  

 

 

 

1.00 - 2.00pm Cinio a rhwydweithio 

2.00 - 3.30pm Dewis un o’r canlynol: 

Gwaith coed gwyrdd - pa un a ydych yn ddechreuwr llwyr, yn weithiwr coed gwyrdd profiadol neu rywle yn y 

canol, bydd y sesiwn ymarferol hon yn gyfle i rannu syniadau a phrofiad, ac efallai dysgu rhywbeth newydd! 

Denu gwirfoddolwyr -  Nid oes yna atebion hawdd i ddenu gwirfoddolwyr, ac mae yna lawer o ffactorau sy'n 

dylanwadu ar recriwtio gwirfoddolwyr. Dewch i rannu syniadau a phrofiad ac ystyried natur y wobr a ddaw o 

wirfoddoli, yn ogystal ag edrych ar sut y gall grwpiau gael trafferth i gynllunio ar gyfer olyniaeth ac a ddylid 

derbyn bod gan rai grwpiau oes gyfyngedig. Gyda Gareth Ellis o Gymoedd Gwyrdd. 

Rheoli coetiroedd - cyflwyno dau ddull. Edrych ar ffyrdd i reoli planhigfeydd ar safleoedd coetiroedd 

hynafol, gyda Swyddog Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol Coed Cadw. Trafod manteision ac 

anfanteision coedwigaeth gorchudd parhaus a'r effaith mae’r arfer rheoli hwn yn ei gael ar fioamrywiaeth a 

gwydnwch coetiroedd, gyda Phrifysgol Bangor. 

Sefydlu grŵp rhieni a phlant bach yn eich coetiroedd: Ymunwch â’r busnes lleol The Woodland Classroom i 
drafod sut i fynd ati i greu gofod addysgol ar gyfer plant bach: deddfwriaeth, offer a denu a chadw aelodau. 

 

3.30pm  Egwyl 

3.45 - 5.00pm -  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a thrafod y cynlluniau ar gyfer y dyfodol i LlyG 

5.00pm  Te a dod â rhan ffurfiol y rhaglen i ben. 

 

        

http://woodlandclassroom.com/

