
Ein Cymoedd, 
Ein Dyfodol 
Trosolwg Cyfathrebu 

Yr Ymgyrch Ddiweddaraf 
Holiadur Cymunedol 

• Cafodd ein holiadur cymunedol diweddaraf (Mawrth 
2021) ar fywyd yn y Cymoedd dros 2000 o ymatebion. 

• Mae ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol wedi 
arwain at dros 1 miliwn o argraffadau a bron i 18,000 
o gliciau i dudalen ein hymgyrch – sy’n dangos y gwaith 
sydd wedi’i gyfawni gan Dasglu’r Cymoedd ers 2016. 

• Rhannodd dros 500 o bobl eu syniadau ynglyn â’r 
gwaith sydd wedi’i wneud ochr yn ochr ag argymhellion 
ar yr hyn y gellir ei wella. 

#EinCymoedd 

Cyfryngau Cymdeithasol 
Organig Trafod y Cymoedd 
Gorffennaf 2018 – Mawrth 2021

• 2,863  o ddilynwyr gyda 997 o bostiadau. 
• Dros 400  o gliciau dolen. 

• 1028 o ddilynwyr. 
• Dros 721,000 o argraffadau. 
•  Dros 4,100 o ymgysylltiadau. 

• Wedi ennill 540 o ddilynwyr gyda 383 o bostiadau. 

•  Wedi creu dros 4,300 o ymgysylltiadau ac mae dros  
2,900 o bobl wedi gwylio’r fdeo. 

• Bron i 300 o gyfwyniadau i Gystadleuaeth Lluniau’r  
Cymoedd ar Instagram. 

Trafod y Cymoedd 
Cyfryngau cymdeithasol â thâl 

Rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Mawrth 
2021, roedd cyrhaeddiad cyfunol postiadau 
wedi’u hybu ar Facebook dros 112,000. 

Rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis 
Ionawr 2020, roedd cyrhaeddiad cyfunol 

y postiadau wedi’u hybu ar 
Twitter dros 90,600. 

Lee Waters AS 
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
a Chadeirydd Tasglu’r Cymoedd 

 

 



Cân ein Cymoedd 
Dod â balchder i’r cymoedd 

•  Cymerodd 5 ysgol gynradd a 200 
o blant ysgol ran ym mhrosiect cân Ein 
Cymoedd a helpodd i feithrin ymdeimlad 
o falchder yng Nghymoedd y De. 

• Cafodd yr hysbyseb Spotify ar gyfer  
y gân ei gweini dros 75,000 gwaith a  
chyrhaeddodd 17,000 o bobl sy’n byw yn  
y Cymoedd. 

• Cyfanswm y bobl wnaeth wylio’r  
fflm ddogfen a fflm y gân ar yr holl  
blatfformau cymdeithasol oedd 90,425. 

 

 

 

Pianos y Cymoedd | 
Valleys Pianos 
Trosolwg o’r Prosiect 

• Mewn cydweithrediad â’r artist rhyngwladol Luke 
Jerram fe wnaethom ni weithio gyda 10 lleoliad 
gwahanol ar draws y Cymoedd i drefnu ffach-
ddigwyddiadau. Fe wnaeth pob lleoliad ymgysylltu â 
grwp neu ysgol leol wahanol i addurno pianos. 

• Roedd y prosiect yn cyd-fynd â’n cân wreiddiol ‘Ein 
Cymoedd’ ac yn annog cymunedau ledled y Cymoedd i 
gymryd rhan. 

• Mae llawer o’r pianos ledled y Cymoedd yn dal i fod 
ar gael i bobl leol eu mwynhau heddiw. 

Fe wnaeth y Gantores a’r Gyfansoddwraig o Gymru 
Kizzy Crawford ysgrifennu a pherfformio’r gân ‘Ein
Cymoedd’ gyda phlant o bob rhan o’r Cymoedd. 

Pianos y Cymoedd | 
Valleys Pianos 
Ymgysylltiad Cymunedol 

• Cyhoeddwyd y prosiect ar sianeli cyfryngau  
cymdeithasol Trafod y Cymoedd ym mis Awst 2018  
a arweiniodd at ddiddordeb yn y wasg yn y Gwent  
Gazette, Rhymney Valley Express, Merthyr Express a’r  
Glamorgan Gazette. Roedd cylchrediad y papurau gan  
y grwp yn fwy na 57,000. 

• Cyrhaeddodd ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol  
ar gyfer y prosiect piano dros 41,000 o bobl ar  
Facebook a chafodd dros 1,800 o ymgysylltiadau. 

• Derbyniodd ein post cyfryngau cymdeithasol ar  
Instagram dros 50 o hoffadau organig a bron i 370 o 
hoffadau wedi’u hyrwyddo. 


