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Rhagair 

Bu nifer amrywiol o newidiadau sylweddol i Bartneriaeth 

Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Wedi 

cyfnod llwyddiannus gyda’r rheilffordd, gadawodd ein Swyddog 

Rheilffordd Cymunedol, Melanie Lawton, ein plith, gan iddi 

sicrhau swydd newydd gyda Thrafnidiaeth Cymru fel Rheolwr 

Rheilffordd Cymunedol ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. 

Cyflwynodd Mel nifer o ddatblygiadau arloesol yn ei hamser gyda 

ni - yn enwedig trwy godi proffil yr CRP ar gyfryngau 

cymdeithasol, a sefydlu cysylltiadau cadarn â’r sectorau busnes a 

thwristiaeth. Rydym yn falch iawn y bydd Mel yn parhau i aros yn 

yr ardal ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda hi yn ei rôl 

newydd. 

Ar adeg ymadawiad Mel, ystyriodd y CRP adolygu eu trefniadau cynnal gyda Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy. Sbardunwyd hyn gan newidiadau mewnol yn strwythur y Cyngor, 

a’r angen i ni fod yn fwy cysylltiedig â’r gymuned, er mwyn gweithredu’n unol â 

gweledigaeth Trafnidiaeth Cymru i fod yn llai dibynnol ar systemau awdurdod lleol, a dulliau 

nad oedd o reidrwydd yn rhoi’r hyblygrwydd i ni i’r fath raddau y bydd ei angen arnom ar 

gyfer y dyfodol. 

Penderfynodd y CRP bartneru â Chreu Menter, menter gymunedol leol sy’n is-gwmni i 

Gartrefi Conwy, prif Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn yr ardal. Ar ôl trafodaethau, 

trosglwyddwyd y trefniadau cynnal i Greu Menter ym mis Medi 2020. Yn ein barn ni, mae’r 

cydweithrediad â Chreu Menter yn gweithio'n dda, ac wedi arwain at adnewyddu hen 

adeiladau mewn dwy o’n gorsafoedd i ddarparu canolfan galw heibio, cyfleuster desg boeth, 

a chaffi menter gymdeithasol. Rydym yn ddiolchgar dros ben i Hugh Evans, Pennaeth 

Rheilffordd Gymunedol Trafnidiaeth Cymru, am ei holl gefnogaeth a’i arweiniad drwy’r 

broses drosglwyddo. 

Fel olynydd i Mel, penodwyd Karen Williams, rheolwr prosiect Creu Menter, sydd â chefndir 

llwyddiannus mewn creu cyswllt â’r gymuned ar draws gogledd Cymru. Mae Karen wedi 

ymgartrefu’n dda, er gwaethaf y cyfyngiadau a ddaeth yn sgil y firws Covid19, sydd wedi ein 

rhwystro rhag symud ymlaen rhai meysydd yr ydym am eu datblygu. Her ychwanegol i Karen 

fu ymestyn ardal y bartneriaeth i gynnwys rhan o’r rheilffordd rhwng Cyffordd Llandudno a 

Chaergybi. Wrth fynd yn ein blaenau, byddwn yn ymgysylltu â chymunedau ar Môn i roi hwb 

i fentrau lleol a mabwysiadu gorsafoedd ar yr ynys. Bydd angen i ni ddiweddaru ein henw 

a’n logo yn ogystal! 

 

Philip C Evans JP FIoL 

Caiderydd, Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy  
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Rheilffordd Dyffryn Conwy 

Yn 27 milltir o hyd, mae lein Dyffryn Conwy, rhan o’r rhwydwaith Rheilffordd Genedlaethol, 

yn cynnig un o’r teithiau rheilffordd fwyaf hardd ym Mhrydain. Mae 13 gorsaf ar hyd y lein: 

Llandudno, Deganwy, Cyffordd Llandudno, Glan Conwy, Tal y Cafn, Dolgarrog, Gogledd 

Llanrwst, Llanrwst, Betws y Coed, Pont y Pant, Dolwyddelan, Pont Rufeinig a Blaenau 

Ffestiniog. 

Mae aelodau Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn cynnwys Trafnidiaeth Cymru, 

Network Rail, Rheilffordd Ffestiniog, Creu Menter, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor 

Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Twristiaeth Gogledd Cymru, a dau Gynrychiolydd 

Mabwysiadu Gorsaf. 

Ym mis Mehefin 2020, cytunodd y bartneriaeth i ychwanegu llinell Arfordir Gogledd 

Orllewin Cymru, sy’n gwasanaethu cymunedau Cyffordd Llandudno, Conwy, Bangor, Llanfair 

PG, Bodorgan, Tŷ Croes, Rhosneigr, Y Fali a Chaergybi. 

 

 

Ym mis Medi 2020, newidiodd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy ei chynhaliwr o 

Fwrdeistref Sirol Conwy i Greu Menter, menter gymdeithasol leol ac is-gwmni i Gymdeithas 

Tai Cartrefi Conwy, sy’n ail-fuddsoddi elw i fentrau cyflogaeth trwy ei academi Creu Dyfodol. 
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Hefyd ym mis Medi, recriwtiodd y bartneriaeth swyddog rheilffordd newydd i gymryd lle 

Melanie Lawton, a oedd wedi gadael i weithio gyda Thrafnidiaeth Cymru fel Rheolwr 

Cymunedol ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Karen Williams, cydlynydd prosiectau 

Creu Menter oedd yn llwyddiannus ei chais, ac mae bellach yn swyddog cymunedol dros 

Reilffordd Dyffryn Conwy, yn gyfrifol am 23 o orsafoedd ar hyd Dyffryn Conwy ac Arfordir 

Gogledd Orllewin Cymru, o Landudno i Flaenau Ffestiniog ac i Gaergybi. 

 

Mae gwaith adnewyddu wedi cychwyn ar orsaf Llandudno; fel rhan o Gynllun Datblygu 

Cymdeithasol a Masnachol Trafnidiaeth Cymru, mae hen ystafelloedd ac adeiladau gwag yn 

cael eu hailwampio ar gyfer defnydd gan y gymuned. Mae’n bosibl y bydd Creu Menter a 

Chartrefi Conwy yn cychwyn Hwb Cymunedol yng ngorsaf Llandudno. Mi fydd yn cynnig 

‘Siop Un Stop’ i denantiaid sydd angen help ynghylch eu tenantiaeth neu gyngor ariannol, a 

hefyd cynnig cyfleoedd hyfforddi a chymorth chwilio am swydd o’r ‘Caffi Swyddi’. Disgwylir 

i’r gwaith gael ei gwblhau mewn pryd i bawb symud i mewn diwedd y gwanwyn neu 

ddechrau’r haf. 

 

Prosiect arall y bydd Karen yn cymryd rhan ynddo yn ystod y 12 mis nesaf fydd 
Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, prosiect a ariennir gan yr UE i ddatblygu cyfleoedd 
twristiaeth  ar gyfer trefi porthladd a’u cymunedau. 
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Yn ystod y pandemic, mae cael eu hynysu wedi cael effaith niweidiol ar bobl a oedd eisoes â 

gorbryder neu gyflyrau iechyd meddwl. Gan weithio gyda TAPE, yr Adran Gwaith a 

Phensiynau a Thrafnidiaeth Cymru, mae Partneriaeth Dyffryn Conwy yn rhannol ariannu a 

chydweithio â phrosiect hyder ‘ôl-Covid’, i gefnogi pobl ifanc i ailennill hyder mewn teithiau 

ar drenau i fynd i’r gwaith neu i gyrraedd cyfweliadau. 

 

                                                                 

 

 

Mae Karen yn cydweithio â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, elusen GIG Awyr Las, 

Trafnidiaeth Cymru a Network Rail, i ddod ag offer achub bywyd hollbwysig i reilffyrdd 

Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Orllewin Cymru. Mi fydd 12 gorsaf yn derbyn diffibrilwyr 

i’w defnyddio gan y gymuned leol a theithwyr. Mae’r ymgyrch codi arian am gychwyn yn 

gynnar yn 2021 gyda’r bwriad o roi’r cynllun ar waith yn y gwanwyn.  Cyrhaeddodd y  post 

Facebook ar gyfer y prosiect hwn bron i 3400 o bobl. 
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Daeth Carolyn Hodrien, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Trafnidiaeth Cymru, a Karen 
Williams, Swyddog Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy, at ei gilydd i’r digwyddiad ‘Light 
Up Purple’ 2020 – diwrnod i ddathlu a chydnabod ymroddiad gweithwyr ag anableddau 
cudd. Goleuwyd castell y Fflint yn biws i gyd ar gyfer y dathliad, a chyrhaeddodd y post 
Trydar dros 6200 o bobl. 

                 

 

Fel rhan o’r digwyddiad, aeth Karen a Carolyn i gyfweld Robert Mann, ffotograffydd a 
Llysgennad Awtistiaeth swyddogol Trafnidiaeth Cymru. Mewn fideo byr, fe siaradodd Robert 
am y ffordd y mae cydweithio â Thrafnidiaeth Cymru wedi helpu iddo ddygymod â’i 
gorbryder, a rhoi strategaethau ymdopi ar waith o ddydd i ddydd. 
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Mae Creu Menter wedi cytuno i fabwysiadu gorsaf rheilffordd Cyffordd Llandudno, i gynnal 
a chadw basgedi a gwelyau blodau. Bydd Karen yn gweithio’n agos gyda Richard, Cydlynydd 
Gwirfoddolwyr Creu Menter, gan helpu gyda recriwtio mabwysiadwyr yn ystod yr 
wythnosau nesaf. 

 

  

 

 

Mae 13 o flogiau wedi eu hychwanegu at wefan Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy ers 
mis Medi 2020; gan gynnwys newyddion ailagor y lein ym mis Medi, ar ôl iddi gael ei chau 
ym mis Chwefror gan Storm Gareth, ar gost o £2.2m. Yn 2020 gwelodd y bartneriaeth 
35,000 o ymweliadau at ei gwefan. 
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Croesawodd Rheilffordd Dyffryn Conwy Michael Portillo i’r lein, wrth iddo ffilmio’r gyfres 
ddiweddaraf o ‘Great British Railway Journeys’; cafodd ei hebrwng gan Melanie Lawton, 
Rheolwr Rheilffordd Cymunedol Trafnidiaeth Cymru. 
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Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy a Thrafnidiaeth Cymru yn parhau i gefnogi 
mabwysiadwyr gorsafoedd gyda chyswllt rheolaidd, lle mae cyfyngiadau Covid yn caniatáu. 
Rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu a chefnogi mabwysiadwyr newydd yn 2021. 
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Gwelodd mis Medi’r lein yn ailagor, ar ôl i lifogydd Storm Gareth achosi difrod a chwalu rhan 
o draciau a phlatfform gorsaf Dolgarrog. Ers hynny mae platfform Dolgarrog wedi’i 
ailadeiladu gan ein partneriaid Network Rail ar gost o £1m. Cafodd Rheolwr Cymunedol 
Trafnidiaeth Cymru a’r Cynghorydd Philip Evans, Cadeirydd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn 
Conwy, eu cyfweld gan newyddion rhanbarthol. 

           

 

Ar y gweill yn 2021 

Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Thrafnidiaeth Cymru a sefydliadau eraill ar brosiectau 
adfer  ôl-Covid. 

Bydd mabwysiadwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer gorsafoedd ar hyd y lein rhwng Cyffordd Llandudno 
a Chaergybi. 

Bydd hwb cymunedol newydd i Landudno yn agor ei drysau i denantiaid Cartrefi Conwy a thrigolion 
Sir Conwy, wrth i Greu Menter gychwyn eu ‘Siop Un Stop’ ar gyfer cymorth tenantiaeth a 
chyflogaeth. 

Bydd tenant newydd yng nghaffi Cyffordd Llandudno; mae’r elusen leol Crest am gydweithio â 
Dylan’s i gynnig cyfleoedd profiadau lleoliad gwaith i bobl leol. 

Bydd Karen yn gweithio’n agos ag elusen GIG Awyr Las, Network Rail, Trafnidiaeth Cymru a 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i gyllido rhoi diffribrilwyr yng ngorsafoedd ar hyd y rheilffyrdd ar 
gyfer eu cymunedau lleol. 

Cewch ddod o hyd i fwy o wybodaeth drwy’r dolenni isod:  

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy 

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy | Facebook 

Conwy Valley & North West Wales Coast CRP (@LeinDconwyVLine) / Trydar 

http://www.conwyvalleyrailway.co.uk/cy
https://www.facebook.com/RheilfforddDyffrynConwyConwyValleyRailway/
https://twitter.com/leindconwyvline?lang=en

