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Drwy ein gweithgareddau ymchwil, 
polisi ac ymarfer, rydym yn cefnogi 
datblygu trefi a chymunedau trefol 
bywiog, arloesol sydd wedi cael 
eu grymuso. Un o nodau Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
(WCVA) ar gyfer 2022 yw cyfrannu 
tuag at y trydydd sector a gwirfoddoli 
a chael mwy o effaith ar lesiant y 
presennol a’r dyfodol. Fel rhan o 
hyn, mae’n gweithio gyda’r sector 
gwirfoddol er mwyn archwilio sut y 
gall y trydydd sector a gweithredu 
gwirfoddol gyfrannu at gymunedau 
sy’n fwy grymus a gwydn.

Yn 2016, comisiynodd yr 
Ymddiriedolaeth ymchwil 
rhyngwladol i ddatgelu enghreifftiau 
arloesol o drefi o gwmpas y byd 
sydd wedi cael profiad o amseroedd 
anodd, ond sydd wedi cael eu 
trawsnewid yn sylweddol, gan wella 
llesiant eu dinasyddion yn fawr iawn. 

Fel un o sefydliadau polisi ac ymarfer mwyaf yn y DU i gael ei leoli 
mewn tref, mae Ymddiriedolaeth Carnegie y DU yn canolbwyntio 
ar ‘Drefi sy’n Ffynnu’ fel blaenoriaeth strategol hyd at 2020. 

Mae adroddiad a ddaeth o ganlyniad 
i hyn, sef ‘Trefi Trawsnewid’ yn 
tynnu sylw at wersi allweddol o wyth 
astudiaeth achos o’r UDA, Awstralia 
a Seland Newydd ac Ewrop.

Tra na ellir mewnforio profiad trefi 
tramor yn uniongyrchol i’r DU, 
lle mae themâu yn ymddangos 
mewn amrediad o leoedd, maen 
nhw’n werth talu sylw iddyn nhw. 
Yn ystod haf 2017, aethpwyd â’n 
hymchwil Trefi Trawsnewid i ddwy 
dref yng Nghymru – Merthyr Tudful 
a Chyffordd Llandudno – mewn 
partneriaeth â WCVA. Mewn dau o 
ddigwyddiadau bord gron, profwyd a 
oedd themâu a ddeilliodd o’r ymchwil 
yn taro tant, a thrafodwyd yr heriau 
a’r cyfleoedd allweddol ar gyfer trefi 
yng Nghymru gyda rhanddeiliaid 
o Lywodraeth Cymru a llywodraeth 
leol, a chyda’r sectorau gwirfoddol a 
busnes.

Rhagair
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Mae’n amserol i ganolbwyntio ar 
drefi yng Nghymru. Gallai newidiadau 
mewn polisi, yn fwyaf nodedig 
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 sy’n arwain y byd, 
greu cyfleoedd sylweddol i drefi a 
chymunedau yng Nghymru; ond 
heriau yn ogystal a fydd angen 
symud i ffwrdd oddi wrth ffyrdd 
traddodiadol o weithio er mwyn eu 
goresgyn. Mae’r newidiadau hyn yn 
cael eu harchwilio yn llenyddiaeth yr 
Ymddiriedolaeth ar y Wladwriaeth 
Alluogi, sy’n cydnabod nad yw dulliau 
o’r brig i lawr traddodiadol tuag at 
ddylunio a chyflawni gwasanaethau 
cyhoeddus yn gweithio mwyach, ac 
mae’r wladwriaeth angen datblygu 
swyddogaeth fwy hyrwyddol a 
galluogol sy’n ymrymuso unigolion 
a chymunedau lleol, ac yn tynnu 
ar brofiad sectorau eraill, er mwyn 
ymdrin â heriau cyfoes.

Yn seiliedig ar ein trafodaethau 
bord gron, mae’r adroddiad hwn 
yn amlinellu’r argymhellion ar 
gyfer llywodraeth yng Nghymru 
a llywodraeth leol, y sectorau 
gwirfoddol a busnes, ac yn wir, 
unigolion a chymunedau eu hunain. 
Ynghyd â’r WCVA, edrychwn ymlaen 
at ymgysylltu â rhanddeiliaid trefi 
allweddol yng Nghymru er mwyn 
cefnogi’r argymhellion a nodwyd yn 
yr adroddiad hwn.

Martyn Evans Peter Davies
Prif Weithredwr Cadeirydd
Ymddiriedolaeth  Cyngor Gweithredu 
Carnegie y DU  Gwirfoddol Cymru 



Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol 3Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol

Mae llesiant a lle yn annatod yn 
rhyng-gysylltiedig. Mae ein cyfleoedd 
economaidd ac addysgol, ein cysylltiadau 
cymdeithasol a gwleidyddol, ein 
hamgylchedd, a’n bydoedd dychmygol, 
gwybyddol a chreadigol i gyd wedi cael eu 
heffeithio yn ddwfn gan le’r ydym yn byw 
a phwy yr ydym yn byw wrth eu hymyl.1

Drwy’r DU ac Iwerddon, mae miliynau 
o bobl yn byw mewn trefi bychain a 
maint canolig. Maen nhw’n rhedeg 
busnesau lleol ac yn eu defnyddio 
nhw, ac yn cyflawni a chael mynediad 
at wasanaethau lleol, ac adeiladu 
cysylltiadau a rhwydweithiau ymysg 
teulu, ffrindiau a chymdogion. Mae trefi 
yn hanfodol at lesiant llawer o bobl.

Mae trefi a dosbarthau trefol o bwys, 
maen nhw’n cynnig elfennau amlwg 
o fywyd trefol ar raddfa sy’n aml yn 
gyfoethog mewn hunaniaeth leol 
ac yn ddwfn mewn rhyngweithio 
cymdeithasol, ac yn datblygu synnwyr 
lleol o le o fewn cymdeithas sydd wedi 
cael ei globaleiddio.2 

1 Atkinson S. ac eraill, Wellbeing and Place, Efrog Newydd: 
Routledge 2016

2 World Towns Agreement (2016) http://www.
scotlandstowns.org/a_world_towns_agreement 
[cafwyd mynediad ym mis Awst 2017]

Ac eto, gall trefi yn aml frwydro i gael 
sylw mewn polisi cyhoeddus. Anaml 
y mae trefi yn sylfaen ddaearyddol 
ar gyfer gwneud polisïau, ar lefelau 
llywodraeth ganolog a lleol fel ei 
gilydd. Yn lle hynny, mae polisïau 
strategol trosfwaol a phroblemau 
polisi thematig (fel tai, adfywio 
ffisegol a chydlyniant cymunedol) 
yn berthnasol i drefi; neu mae 
cymunedau trefi yn cael eu gwahodd 
i ymgeisio am raglenni cyllid sy’n 
gweithredu ar lefel is-drefol neu ar 
lefel uwch-drefol. Mae enghreifftiau 
yn cynnwys cyllid i adfywio canol 
trefi, neu’n achos Cymru yn benodol, 
mae clystyrau o drefi wedi ymgeisio 
am gyllid o dan Cymunedau’n Gyntaf.

Gall buddiannau gwledig a dinesig 
pwerus oresgyn lleisiau’r trefi 
mewn dadleuon yngl'n â pholisi 
cyhoeddus, a’r mae’r sefyllfa arferol 
ar gyfer sgyrsiau yngl'n â threfi yn 
canolbwyntio yn aml ar ‘gadw’ neu 
‘arbed’ tref yn hytrach na ‘gwneud 
cynnydd’ neu ‘ailfeddwl.’

Cyflwyniad

Mae’r lleoedd lle’r ydym yn byw, gweithio a chwarae ynddyn nhw 
yn cael effaith sylweddol ar ein llesiant.

http://www.scotlandstowns.org/a_world_towns_agreement
http://www.scotlandstowns.org/a_world_towns_agreement
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Yn ystod 2016, cyhoeddwyd ymchwil 
gan Ymddiriedolaeth Carnegie y DU 
gan Gydymaith Carnegie, Jane-
Frances Kelly a oedd yn amlinellu 
straeon yngl'n â threfi o gwmpas y 
byd a oedd, er gwaethaf eu bod wedi 
cael profiad o amseroedd anodd a 
heriol, wedi gwneud trawsnewidiadau 
sylweddol, gan wella llesiant eu 
dinasyddion yn fawr iawn.3 Tynnodd 
yr ymchwil sylw at faterion allweddol 
a ddysgwyd o wyth astudiaeth 
achos drwy’r UDA, Awstralia a 
Seland Newydd ac Ewrop, gan dynnu 
sylw at themâu sy’n berthnasol i 
wneuthurwyr ac ymarferwyr polisïau 
yn y DU.

Gall trefi brofi amseroedd anodd 
oherwydd amrediad o resymau, yn 
cynnwys dirwasgiad economaidd, 
symud oddi yno, trychinebau 
naturiol neu’r cyfan o’r rhain. Gall 
y canlyniadau fod yn ddadfeiliad 
ffisegol, tlodi a diweithdra. Mae ‘trefi 
trawsnewid’ yn cyfeirio at achosion lle 
mae tref wedi profi amseroedd drwg 
o’r blaen, ond lle’r oedd gwella yn dod 
o ganlyniad i ymdrechion bwriadol 
i ymdrin â heriau lleol ar draws nifer 
o ddimensiynau. Mae’r rhain yn 
cynnwys bywiogi economïau lleol i 
annog synnwyr o le, hunaniaeth a 
chysylltiadau cymdeithasol lleol – ac 
mae’r rhain wedi llwyddo i adeiladu 

3 Kelly J.F, Turnaround Towns: International Evidence, 
Dunfermline: Ymddiriedolaeth Carnegie y DU 2016

trefi sy’n fywiog ac yn ddynamig i fyw, 
gweithio ac ymweld â nhw.

Roedd yr ymchwil rhyngwladol yn 
dangos bod newid economaidd a 
chymdeithasol dwfn mewn trefi 
yn gallu cael ei gyflawni drwy 
weithredu eglur, wedi’i gyfarwyddo 
a’i gyflawni ar lefel leol. Tra bod yr 
wyth astudiaeth achos y soniwyd 
amdanyn nhw yn yr adroddiad 
yn wahanol iawn, mae ffactorau 
cyffredin ar draws y lleoedd amrywiol 
hyn sydd, i raddfeydd amrywiol, yn 
hanfodol ar gyfer eu trawsnewid. Y 
ffactorau hyn yw:

• Cael stori y mae preswylwyr – 
ac eraill – yn ei gwybod: Mae 
eglurder hanes a phwrpas yn 
galluogi preswylwyr i egluro diben 
bodolaeth eu tref ymysg ei gilydd, 
gan greu naratif cadarnhaol a 
rennir, ac oddi allan, yn datblygu 
apêl y dref ar gyfer ymwelwyr.

• Ymdrin â heriau economaidd: 
Ymdrin â heriau economaidd 
yn uniongyrchol, ac ailddyfeisio 
eu seiliau economaidd os oes 
angen, gwella bywoliaeth leol, yn 
hytrach na throi o gwmpas heriau 
o’r fath. Mae trefi trawsnewid 
llwyddiannus yn cydnabod, tra 
bod economi leol ddiogel yn 
angenrheidiol, eu bod angen 
canolbwyntio yn ogystal ar 
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wella’r profiad o fyw yn y dref yn 
sylweddol ar gyfer preswylwyr, 
yn cynnwys darparu ar gyfer 
anghenion hanfodol a seicolegol 
y preswylwyr.

• Arweinwyr lleol yn sbarduno 
newid: Roedd llawer o’r 
astudiaethau achos yn cynnwys 
arweinwyr ‘annhebygol’, nad 
ydyn nhw o angenrheidrwydd 
yn cydymffurfio â syniadau 
arweinyddiaeth traddodiadol. 
Fodd bynnag, yr hyn sydd 
bwysicaf yw arweinwyr lleol sydd 
â’r gallu i ddatblygu cysylltiadau 
ystyrlon ar lefel leol.

• Cydweithredu traws sector: 
Mae datblygu perthnasau ar 
draws y sectorau yn dod â llu o 
‘ffrindiau anarferol’ ar draws 
y sectorau cyhoeddus, preifat, 
gwirfoddol a chymunedol, sy’n 
annog ymddangosiad dulliau 
arloesol ar gyfer trefi trawsnewid.

• Bod yn hyblyg a dod o hyd i’r 
llwybr cywir tuag at lwyddiant: 
Roedd mabwysiadu dulliau hyblyg 
er mwyn datblygu, ac arbrofi 
gyda llwybrau amrywiol i lwyddo 
ar sail barhaus, yn galluogi’r trefi 
trawsnewid a ymchwiliwyd yn yr 
adroddiad i ffynnu.

• Ymrwymo i’r hirdymor: 
Ymrwymo i ddatblygu ar gyfer 
yr hirdymor – gyda llawer o 
astudiaethau achos dros nifer o 
ddegawdau er mwyn gwireddu 
eu trawsnewid (ac mewn llawer o 
achosion, yn parhau hyd heddiw).
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Mae’n amser addas i fod yn 
canolbwyntio ar drefi yng Nghymru, 
gyda chyfleoedd a heriau ar gyfer 
trefi yng Nghymru yn cael eu darparu 
gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, Tasglu’r 
Cymoedd, Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
Ardaloedd Menter a thirweddau 
polisi yn dilyn Cymunedau yn Gyntaf4 
a Brexit. Fel trefi yn rhannau eraill 
o’r DU, yn ystod y degawdau sydd 
i ddod, bydd trefi yng Nghymru yn 
wynebu heriau o gynyddu trefoli, 
poblogaeth sy’n heneiddio, newid 
yn yr hinsawdd a’r newid yn y byd 
technoleg a chyflogaeth.

Roedd y ddau ddigwyddiad bord 
gron wedi cael eu mynychu yn dda 
gan randdeiliaid o Lywodraeth 

4 Roedd Cymunedau yn Gyntaf yn raglen flaenllaw 
gan Lywodraeth Cymru a oedd yn anelu at hybu 
cymunedau difreintiedig yng Nghymru. Bydd y 
rhaglen wedi dirwyn i ben erbyn mis Mawrth 2018.

Cymru a llywodraeth leol, y sectorau 
gwirfoddol a phreifat a oedd â 
diddordeb mewn trefi yng Nghymru 
a’u datblygiad cymdeithasol-
economaidd. Pwrpas y digwyddiadau 
oedd:

• rhannu’r themâu allweddol a 
ymddangosodd o’r ymchwil 
rhyngwladol yngl'n â threfi 
trawsnewid;

• profi’r graddau y mae’r themâu 
o’r ymchwil yn taro tant gyda 
rhanddeiliaid yng Nghymru;

• nodi’r galluogwyr a’r rhwystrau 
polisi i drefi yng Nghymru wrth 
gyflawni llwyddiant trawsnewid; a

• nodi ysgogiadau a llwybrau polisi 
penodol yn y dyfodol i gefnogi 
trefi yng Nghymru i ffynnu.

Dod â threfi trawsnewid 
i Gymru

Yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf 2017, trefnodd 
Ymddiriedolaeth Carnegie y DU a WCVA ddau o ddigwyddiadau 
bord gron yng Nghymru, ym Merthyr Tudful a Chyffordd Llandudno. 
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Mae’r papur hwn yn amlinellu’r 
cyd-destun polisi ar gyfer trefi yng 
Nghymru, ac mae’n myfyrio ar y 
pwyntiau allweddol a gododd o 
drafodaethau bord gron. Mae’n 
darparu argymhellion ar gyfer 
Llywodraeth Cymru a llywodraeth 
leol, busnesau a sefydliadau yn y 
sector gwirfoddol mewn trefi, ac 
unigolion a chymunedau sydd â 
diddordeb yn natblygiad eu tref, 
a llesiant y bobl sy’n byw ac yn 
gweithio yno.

Cyd-destun y polisi ar gyfer 
Trefi yng Nghymru

Mae trefi yng Nghymru yn dod o 
fewn fframwaith polisi ehangach sy’n 
cynnwys polisi strategol Llywodraeth 
Cymru, deddfwriaeth gynllunio, polisi 
adfywio a chyfrifoldebau statudol 
yr awdurdod lleol. Mae’r diagram ar 
y dudalen ganlynol yn amlinellu’r 
trefniadau polisi allweddol yng 
Nghymru sy’n berthnasol i drefi.

7Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol
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Mae Symud Cymru Ymlaen 

2016-2021, Rhaglen 

Lywodraethu gan Lywodraeth 

Cymru, yn cynnwys 

uchelgeisiau lefel uchel ar 

gyfer Cymru, sy’n cynnwys:

• Ffyniannus a Diogel; 

• Iach ac Egnïol;

• Uchelgeisiol ac yn Dysgu; 

a 

• Unedig a Chysylltiedig.

Ffyniant i Bawb yw 

strategaeth genedlaethol 

Llywodraeth Cymru, sy’n 

amlinellu gweledigaeth a 

chamau gweithredu ar gyfer 

pob un o’r themâu allweddol 

yn y Rhaglen Lywodraethu.

Mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yn ddull sy’n 

arwain y byd ar gyfer cynnal 

datblygu cynaliadwy yng 

Nghymru. 

Mae’r Ddeddf yn gosod 

dyletswydd statudol ar gyrff 

cyhoeddus, yn cynnwys 

awdurdodau lleol a Byrddau 

Iechyd Lleol, i wella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol, a diwylliannol 

yng Nghymru er mwyn cyrraedd 

saith nod cenedlaethol:

• Cymru lewyrchus; 

• Cymru gydnerth; 

• Cymru iachach; 

• Cymru sy’n fwy cyfartal; 

• Cymru o gymunedau 

cydlynus; 

• Cymru o ddiwylliant bywiog 

lle mae’r iaith Gymraeg yn 

ffynnu; a 

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 

fyd-eang. 

Mae’n rhaid i bob corff 

cyhoeddus osod amcanion 

llesiant, cyhoeddi datganiad 

llesiant sy’n amlinellu pam 

y bydd yr amcanion hyn yn 

eu helpu i gyflawni’r nodau, 

a defnyddio'r pum ffordd o 

weithio a amlinellir yn y Ddeddf, 

yn cynnwys ymglymiad â 

phobl sydd â diddordeb mewn 

cyrraedd y nodau.

Mae Cynllun Gofodol Cymru 

yn gynllun 20-mlynedd 

sy’n amlinellu fframwaith 

strategol er mwyn arwain 

datblygiad ac ymyriadau 

polisi yn y dyfodol, wedi’i 

arwain gan egwyddor 

allweddol o ddatblygiad 

cynaliadwy.

Mae deddfwriaeth gynllunio 

Cymru yn rhoi mewnbwn 

i gymunedau at brosesau 

cynllunio lleol. Mae Deddf 

Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004 yn gofyn i 

Awdurdodau Cynllunio Lleol 

baratoi Cynllun Datblygu 

Lleol sy’n cynnwys polisïau a 

chynigion yngl'n â datblygu’r 

ardal leol dros y 15 mlynedd 

nesaf. Gan adlewyrchu 

materion lleol, mae’n rhaid 

i Gynlluniau Datblygu Lleol 

yn ogystal ystyried Cynllun 

Gofodol Cymru.

Mae Deddf Cynllunio 

(Cymru) 2015 yn rhoi 

hawliau pellach i breswylwyr 

i ddarparu mewnbwn i 

ddatblygu eu hardal leol, 

oherwydd bod gofyn yn awr 

i Awdurdodau Cynllunio Lleol 

yng Nghymru weithio gyda 

chymunedau i ddrafftio 

Cynlluniau Bro fel Canllawiau 

Cynllunio Atodol.

Blwch 1: Y cyd-destun polisi ar gyfer trefi Cymru



Mae Lleoedd Llewyrchus a 

Llawn Addewid: Fframwaith 

Adfywio Newydd, dogfen 

polisi adfywio Llywodraeth 

Cymru, yn amlinellu dull 

seiliedig ar leoedd ac 

unigolion tuag at adfywio ac 

mae’n amlinellu canlyniadau 

cenedlaethol cymunedau 

ffyniannus, cymunedau 

dysgu a chymunedau 

iachach. Mae’r fframwaith yn 

ymrwymo Llywodraeth Cymru 

i gydweithredu traws-sector a 

gweithio yn gydgysylltiedig ar 

draws adrannau’r llywodraeth 

a meysydd polisi.

Mae’r fframwaith £100 

miliwn yn defnyddio dull sydd 

wedi’i dargedu lle darperir 

cyllid i awdurdodau lleol 

er mwyn cyllido cynlluniau 

adfywio. Ym mis Ionawr 2017, 

cyhoeddodd Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Gymunedau a 

Phlant gefnogaeth ar gyfer 

23 o brosiectau adfywio 

ychwanegol gwerth £3.7 

miliwn drwy 12 o awdurdodau 

lleol.

Mae gwasanaethau 

cyhoeddus lleol ar gyfer trefi 

a chymunedau trefol yng 

Nghymru yn cael eu darparu 

gan 22 o awdurdodau 

unedol. Yn ogystal, mae 735 

o gynghorau cymuned a thref 

yng Nghymru sy’n cynnwys 

70 y cant o’r boblogaeth 

ac maen nhw’n darparu 

gwasanaethau lleol iawn.

Creodd Deddf Llywodraeth 

Leol (Cymru) 2000 “y 

pŵer lles” sy’n galluogi 

awdurdodau lleol i wneud 

unrhyw beth y maen nhw’n 

ystyried yn debygol o 

hyrwyddo neu wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol 

neu amgylcheddol eu 

hardal. Mae’r pŵer hwn yn 

galluogi awdurdodau lleol i 

gael pŵer disgresiwn eang i 

ddatblygu eu swyddogaeth 

arweinyddiaeth gymunedol 

ymhellach a chyflawni 

gwasanaethau gwell a mwy 

ymatebol. Mae Mesur 

Llywodraeth Leol (Cymru) 

2011 yn rhoi’r pŵer hwn i 

gynghorau cymuned a threfol.

Mae ymgynghoriad ynglŷn 

â diwygio llywodraeth leol 

ymhellach wedi cau yn 

ddiweddar (Medi 2017).

Cafodd Tasglu’r Cymoedd  

ei sefydlu yn 2016 gyda 

rhaglen waith pum mlynedd 

i arwain adfywiad a thwf 

cynaliadwy’r cymoedd. 

Mae’r Tasglu wedi ymrwymo 

i ‘newid pwyslais canol 

trefi,’ yn cynnwys sicrhau 

bod strategaethau adfywio 

llywodraeth leol a llywodraeth 

genedlaethol yn herio’r model 

traddodiadol o ganol tref, 

yn seiliedig ar yr hyn y mae 

cymunedau yn ei ddymuno 

a’i angen.

Mae Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd yn cynnwys 

10 awdurdod lleol gyda 

chronfa gyllid o £1.2 biliwn 

dros 20 mlynedd. Mae 

Metro Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd yn system 

drafnidiaeth newydd sydd yn 

cael ei datblygu. 

Mae Bargen Ddinesig Bae 

Abertawe yn cael ei chefnogi 

gan £1.3 biliwn o fuddsoddiad 

ac mae’n anelu at hybu’r 

economi leol gyda £1.8 biliwn 

dros y 15 mlynedd nesaf.
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1) Cyfle (a her) sy’n cael eu 
darparu gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn ganolbwynt 
i’r ddwy drafodaeth ford gron. 
Mae’r ddeddf yn herio cyrff 
cyhoeddus i feddwl yn gyfannol 
a hirdymor ynglŷn â llesiant y 
dinesydd yng Nghymru ac, os yw’n 
cael ei groesawu yn llawn gan 
gyrff cyhoeddus, gallai ddarparu 
cyfleoedd anferth ar gyfer trefi yng 
Nghymru a phobl sy’n byw ac yn 
gweithio ynddyn nhw. Mae’r Ddeddf 
angen i gyrff cyhoeddus, y cynnwys 
Gweinidogion Cymru, ymgymryd â 
datblygu cynaliadwy, gweithio yn 
well gyda phobl a chymunedau a 

chyda’i gilydd, ceisio atal problemau 
a chymryd dull mwy cydgysylltiedig. 
Sefydlwyd Swyddfa Comisiynwyr 
Cenedlaethau’r Dyfodol dros 
Gymru er mwyn herio a helpu cyrff 
cyhoeddus a’r rhai hynny sy’n llunio 
polisi yng Nghymru i feddwl am 
effaith hirdymor eu penderfyniadau.

 Darperir cyfle gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
i herio busnes fel arfer a phrofi 
gwahanol ffyrdd o weithio. Ni fydd 
rhai ohonyn nhw yn gweithio, ond 
rydym ni angen bod yn ddewr i 
drio pethau newydd, a dysgu oddi 
wrthyn nhw os nad ydyn nhw’n 
gweithio. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Themâu allweddol o’n 
trafodaethau

Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol10

Darparodd ein trafodaethau o gwmpas y ford gron ym Merthyr 
Tudful a Chyffordd Llandudno fewnwelediad i’r heriau a’r 
cyfleoedd ar gyfer trefi yng Nghymru o fewn y polisi ehangach. 
Mae’r themâu allweddol a ddeilliodd o’n trafodaethau yn cael eu 
hamlinellu isod.
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Mynegwyd pryder gan y cyfranogwyr 
y byddai’r Cynlluniau Llesiant sydd 
eu hangen gan y Ddeddf yn cael 
eu gweld fel ‘dim ond cynllun arall’ 
a dod i gael eu gweld fel ymarfer 
cydymffurfiaeth arall sydd wedi’i 
osod ymysg prosesau cynllunio eraill 
sydd eu hangen gan awdurdodau 
lleol a’u partneriaid.

 Mae gennych chi gynlluniau 
llesiant, ond disgwylir inni i gyd 
fel cynghorau lunio cynlluniau 
corfforaethol, cynlluniau gwella, 
ac mae gennym ni gynlluniau  
bro, ac yna mae gennych chi 
CDLl a fframwaith datblygu 
cenedlaethol . . . 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

 Dyma gynllun arall yr ydym fod 
i’w wneud. Rydym ni fod i wneud 
y cynllun hwn a’r cynllun yna, ac 
nid ydyn nhw’n eu gweld nhw 
fel rhywbeth sydd wedi cael eu 
cynhyrchu yn lleol, maen nhw’n 
cael eu gweld fel cydymffurfiaeth 
allanol  

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Gwelwyd bod newid diwylliannol o 
fewn cyrff cyhoeddus yn hanfodol 
os yw deddfwriaeth Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol am fod 
yn llwyddiant. Bydd ymdrin â 

phroblemau sydd o natur genedliadol 
a chynllunio ar gyfer yr hirdymor 
yn gofyn i gyrff cyhoeddus weithio 
ar draws meysydd traddodiadol, 
a chydweithredu ac ymgysylltu ar 
draws adrannau a sectorau. Mae’r 
‘Pum Ffordd o Weithio’ yn atgoffa 
cyrff cyhoeddus sy’n amodol ar y 
Ddeddf ynglŷn â’r ffyrdd y mae’n 
rhaid iddyn nhw weithio er mwyn 
mwyhau eu cyfraniad i bob un o’r 
saith nod yn y Ddeddf, yn cynnwys 
meddwl yn yr hirdymor; integreiddio; 
cymryd rhan; cydweithredu; ac atal. 
Mae’r saith nod a dyletswydd llesiant 
y Ddeddf yn sefydlu diben cyffredin 
mewn cyfraith, diffiniad o ddatblygu 
cynaliadwy a fframwaith ar gyfer 
llesiant.

 Deddfwriaeth yw un peth, 
ond mewn gwirionedd mae’r 
newid diwylliant sydd ei angen 
o’i gwmpas am fod yn rhywbeth 
hollol wahanol, a dyna lle mae 
angen canolbwyntio; er mwyn 
galluogi hynny a chefnogi hynny, 
a chefnogi pobl i wneud hynny 
mewn ffordd wahanol 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Sylwodd y cyfranogwyr fod tyndra 
rhwng meddwl a chynllunio hirdymor 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a 
ofynnir gan y Ddeddf, a chyllidebau, 
cyllid a chylchoedd etholiadol 
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yn y tymor byrrach. Mae angen i 
awdurdodau lleol baratoi cyllidebau 
blynyddol ac, yn wyneb cyfyngiadau 
cyllid y sector cyhoeddus, gallan 
nhw ganolbwyntio ar flaenoriaethau 
pwysicach. Mynegwyd problemau 
tebyg gan sefydliadau’r sector 
gwirfoddol a oedd yn bresennol, 
gan nodi bod gofynion cyllidwyr 
o fewn prosiectau tymor byr gyda 
chanlyniadau sy’n rhai na chafodd eu 
hystyried ar gyfer y lle yn aml yn tynnu 
sylw oddi wrth feddwl a chynllunio ar 
gyfer lleoedd yn yr hirdymor.

 Ambell waith, rydym 
mewn perygl o weithio yn ein 
gweledigaeth o gyfnodau cyllid 2-3 
blynedd. Rydym ni angen sefyll yn 
ôl a bod yn ymwybodol y byddwn 
yno yn hirach na hyn. Mae heriau 
go iawn a chyfleoedd go iawn ar 
gyfer meddwl yn wahanol. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

 Mae pob lle yn wahanol. Y 
broblem yw bod strwythurau 
cyllid yn mesur beth y maen nhw’n 
feddwl sy’n bwysig, gan dorri 
ar draws y gallu i gael cynllun 
cydlynol ar gyfer lle penodol. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Nodwyd bod gweithio tuag 
at ddatblygiad cymdeithasol-
economaidd tref dros yr hirdymor 
yn bwysig ar draws yr astudiaethau 
achos trefi trawsnewid rhyngwladol. 
Nododd cyfranogwyr yn y ddau 
ddigwyddiad bord gron yng 
Nghymru fod deddfwriaeth Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu’r 
ddisgyblaeth i feddwl ynglŷn ag 
adfywio trefi yng Nghymru dros yr 
hirdymor.

 Mae adfywio yn cymryd 
cenhedlaeth. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

2) Mynd y tu hwnt i 
ymgysylltiad cymunedol tuag 
at rymuso a pherchnogi 

Bu cyfranogwyr bord gron yn 
canolbwyntio ar yr angen i 
gymunedau gael swyddogaeth 
wirioneddol ac ystyrlon wrth 
ddatblygu a llywodraethu eu 
tref yn yr hirdymor. Tra bod rhai 
enghreifftiau o lwyddiant, roedd 
llawer o’r drafodaeth yn galarnadu 
dros fodelau ymgysylltu amherffaith 
lle ‘ymgynghorwyd’ â chymunedau 
ynglŷn â phenderfyniadau a oedd 
eisoes wedi cael eu gwneud ac mae 
newidiadau yn ‘cael eu gwneud i’ 
gymunedau, yn hytrach na chyda 
nhw ac ar eu cyfer nhw, drwy 
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atgyfnerthu rhwystrau sy’n bodoli a’r 
rhagdybiaethau ynglŷn â phwy sy’n 
rheoli mewn cymunedau.

 Rydym ni angen mwy nag 
ymgysylltu cymunedol … Rydym 
ni angen perchnogaeth gan y 
gymuned a grymuso. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Roedd yn eglur i gyfranogwyr tra 
bod yr iaith a rhethreg grymuso 
cymunedol yn aml yn gryf, fel 
y cafodd ei adlewyrchu yn yr 
Egwyddorion Cenedlaethol ar 
gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng 
Nghymru, nid oedd hyn yn cael ei 
amlygu mewn ymarferion ymgysylltu 
cymunedol. Roedd synnwyr bod 
ymgysylltu bob amser yn cael ei 
wneud ‘yn yr un hen ffordd’, a oedd 
yn cynnwys yr un fethodoleg a’r un 
bobl.

 Mae diffyg gweithredu. Mae 
gennym ni rethreg dda, mae 
gennym ni bolisïau da, ynglŷn â 
grymuso. Rydym yn gwybod sut i 
rymuso yn dda, gwyddom ers tro 
sut i rymuso yn dda, ond nid yw’n 
digwydd. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Tynnu Sylw at Banel 
Dinasyddion Gogledd 
Cymru

Mae Panel Dinasyddion Gogledd 
Cymru ar gyfer pobl drwy Ogledd 
Cymru gael dweud eu dweud am 
wasanaethau iechyd a llesiant. 
Wedi’i reoli gan Gefnogaeth 
Gymunedol a Gwirfoddol Conwy, 
cysylltir ag aelodau’r Panel drwy 
ddull o’u dewis nhw oddeutu pedair 
gwaith y flwyddyn, gyda dim mwy 
na phedwar o gwestiynau bob tro. 
Rhoddir adborth hefyd, fel bod 
aelodau’r Panel yn gallu gweld sut 
y gwrandewir ar eu hatebion a’u 
meddyliau a sut y maen nhw’n cael 
eu defnyddio.

 Yr hyn yr ydym ni’n awyddus 
i’w wneud oedd siarad gyda 
phobl nad ydyn nhw wedi 
ymgysylltu ar unrhyw lefel, ac 
roedd yn anodd iawn. Fodd 
bynnag, mae gennym ni erbyn 
hyn dros 100 o bobl yr ydym yn 
ymgysylltu â nhw drwy Ogledd 
Cymru mewn unrhyw ffordd y 
maen nhw’n dymuno; ac rydw 
i’n golygu mewn unrhyw ffordd; 
o Skype, Facebook Messenger; 
ac un i un … Ni chysylltwyd 
â’r bobl hyn erioed yn y 
gorffennol, ac rydw i’n ei weld 
yn wirioneddol adfywiol i gael y 
sgyrsiau hyn. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno
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CANOLFAN Y GYMUNED
COMMUNITY CENTRE

AGORIAD SWYDDOGOL

GRAND OPENING

effeithiau cadarnhaol ar lesiant 
cymunedol, ac yn ogystal, roedd yn 
tynnu’r pwysau oddi ar awdurdodau 
lleol a sefydliadau mwy yn y sector 
gwirfoddol i reoli asedau ar ran 
cymunedau.

 Mae grymuso yn gwella llesiant 
ein cymunedau, ond yn ogystal 
mae’n gwella effeithiolrwydd ein 
gwasanaethau. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

3) Datblygu hunaniaeth a 
naratif cadarnhaol ar gyfer 
tref

Nododd cyfranogwyr bord gron 
bod hunaniaeth gref o le sy’n 
uno pobl sy’n byw mewn tref yn 
bwysig i lesiant unigolion a llesiant 
cymunedol. Mynegodd cyfranogwyr 
synnwyr fod llawer o drefi yng 
Nghymru wedi colli eu hunaniaeth, 
yn aml o ganlyniad i newidiadau 
i ddiwydiannau traddodiadol 
a chyfleoedd cyflogaeth lleol o 
ganlyniad i hynny. Mae gan bobl 
sy’n byw mewn trefi gyfle a her 
i ailddiffinio hunaniaeth eu tref, 
holi beth yw swyddogaeth eu tref, 
pwy mae’n ei gwasanaethu a beth 
yw ei swyddogaeth. Tra bod gan 
awdurdodau lleol a sefydliadau’r 
sector gwirfoddol swyddogaeth 

Roedd y cyfranogwyr yn cydnabod 
y dylai ymgysylltu cymunedol 
gael ei wneud yn wahanol mewn 
gwahanol leoedd, gan adlewyrchu’r 
amgylchiadau unigol a dynodwyr 
unigryw’r lle. Yn ogystal, myfyriodd 
y cyfranogwyr bod iaith ymgysylltu 
cymunedol yn bwysig. Mae trin 
ymgysylltu o bersbectif ateb 
problemau yn tanseilio’r broses ac yn 
niweidio’r naratif ar gyfer pobl leol, ac 
yn atgyfnerthu’r rhwystrau presennol 
i ymgysylltu a grymuso. Yn lle hynny, 
nodwyd bod cymryd dull yn seiliedig 
ar asedau a chanolbwyntio ar 
ddatblygu cryfderau a nodweddion 
cadarnhaol y gymuned yn bwysig 
ar gyfer ymgysylltu llwyddiannus a 
grymuso cymunedol.

Tra bod llawer o’r drafodaeth wedi 
canolbwyntio ar ben blaen y broses 
ymgysylltu, gwnaeth y cyfranogwyr 
drafod y pwynt bod dolenni adborth 
priodol ac adborth amserol sy’n gallu 
cael ei adrodd yn ôl i’r gymuned yr un 
mor bwysig yn y broses ymgysylltu.

Bu’r cyfranogwyr yn ogystal yn trafod 
y pwysigrwydd o ddatblygu sgiliau a 
galluoedd cymunedau i’w grymuso 
nhw i gael swyddogaeth ystyrlon 
yn eu cymuned, er enghraifft, 
datblygu sgiliau busnes a rheoli 
i redeg asedau sy’n perthyn i’r 
gymuned. Nododd y cyfranogwyr 
fod uwchsgilio cymunedau yn cael 
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i’w chwarae i gefnogi’r broses hon, 
mae’n rhaid iddi gael ei harwain a’i 
pherchnogi gan y gymuned a bod yn 
wirioneddol ddilys.

Bu’r cyfranogwyr yn trafod sut 
oedd hunaniaethau a naratifau a 
adeiladwyd ar agweddau negyddol 
lle, yn gallu bod yn niweidiol i bobl a 
chymunedau ac atgyfnerthu rhai o’r 
rhwystrau presennol i ymgysylltu a 
grymuso cymunedol. Er bod rhethreg 
gref ynghylch dulliau yn seiliedig ar 
asedau, mae’r diwylliant pennaf yn 
parhau yn fras yn seiliedig ar ddiffyg. 
Yn aml, mae’r naratifau negyddol 
hyn yn cael eu crybwyll yn wastadol 

gan grwpiau sydd y tu allan i’r dref a’r 
gymuned. Gwelwyd bod rancio trefi 
yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru yn arbennig o niweidiol.

 Bob 3 neu 4 blynedd, rydych 
chi’n disgwyl i weld beth mae’r 
mynegai amddifadedd newydd 
am ei ddangos a phwy sydd ar y 
brig y tro yma… Gellir gwneud 
rhywbeth eithaf syml ynghylch 
newid ac ailfframio’r iaith yr ydym 
yn ei defnyddio wrth siarad am y 
rhain. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno
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4) Mae gwaith traws-
sector a thraws-dref yn 
bwysig ar gyfer datblygiad 
cymdeithasol-economaidd

Roedd cytundeb unfrydol fod 
gweithio traws-sector yn bwysig 
ar gyfer datblygiad cymdeithasol-
economaidd, gyda sectorau 
cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat 
yn gweithio gyda’i gilydd – gyda 
chymunedau lleol – i wneud trefi 
yng Nghymru yn llwyddiant. Mae 
cydweithredu ar draws sectorau yn 
rhan allweddol o ddeddfwriaeth 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Roedd trafodaethau bord gron yn 
canolbwyntio yn arbennig ar weithio 
traws-sector yn cynnwys awdurdodau 
lleol, y sectorau gwirfoddol a busnes 
a’r cymunedau lleol.

Nododd cynrychiolwyr o awdurdod 
lleol nad yw trawsnewid tref yn 
waith i’r awdurdod lleol yn unig. 
Yn lle hynny, mae angen i bobl 
a chymunedau gael balchder yn 
eu trefi, a chymryd perchnogaeth 
am ddatblygiad eu tref – gyda 
chefnogaeth gan yr awdurdod lleol.

 Nid yw trawsnewid tref yn 
waith i’r awdurdod lleol. Mae 
angen iddo fod yn organig, mae 
angen iddo fod yn lleol. Mae pobl 
angen dechrau cael balchder yn 
eu lle, datblygu arweinyddiaeth 

a syniadau, ac fel awdurdod lleol, 
rydym ni angen agor ein clustiau 
ychydig mwy, er mwyn gwrando ar 
hynny. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Bu cyfranogwyr o’r sectorau gwirfoddol 
a busnes yn myfyrio ynglŷn â sut gallai 
ymgysylltu traws-sector mewn trefi fod 
yn fwy llwyddiannus. Yn arbennig, bu 
cynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol yn 
myfyrio ynglŷn â sut y gallai’r sector 
wneud yn well wrth ymgysylltu â’r 
sector busnes. Atgoffodd cynrychiolwyr 
busnes y cyfranogwyr fod gan bobl 
o fusnesau lleol gronfa o arbenigedd 
wrth law a ellid ei ddefnyddio er budd 
tref, yn cynnwys rhwydweithiau a 
gwybodaeth leol helaeth.

 Rydym yn brwydro ychydig 
yn y sector gwirfoddol i ystyried 
gweithio mewn gwirionedd gyda’r 
sector preifat yn effeithiol … 
Mae dull fel hyn yn herio’r sector 
gwirfoddol i gymryd cam yn ôl o’i 
gylch cyfforddus wrth gyflawni 
gwasanaethau… Os ydych chi’n 
edrych ar hanes y sector gwirfoddol, 
nid oedd yn ymwneud â hynny 
(cyflawni gwasanaethau). Roedd 
yn ymwneud â datblygu ymatebion 
newydd a chael hyd i ffyrdd newydd 
o ymdrin ag angen cymdeithasol 
a chyhoeddus. Mae gennym ni her 
yn y sector gwirfoddol i gamu’n 
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ôl o hyn… dechrau edrych yn 
wirioneddol ar weithio yn gyfannol 
ar draws ardal ar beth y gall yr 
anghenion lleol fod. 

Cyfranogwyr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

 Mae’n rhaid i chi ddod 
o hyd i ffyrdd o gyfathrebu 
gyda busnesau, mae’n rhaid i 
chi gyfathrebu’r cyfleoedd, y 
weledigaeth gyda nhw … ond yr 
un mor bwysig yw eich bod yn 
gorfod gwrando ar fusnesau. Mae 
gan fusnesau sydd yn gweithio yn 
lleol wybodaeth arbenigol anferth 
i’w chyfrannu. Yn aml, maen nhw 
yn bobl sy’n byw yn lleol, gallan 
nhw fod yn rhedeg busnes mewn 
mwy nag un ardal … Mae sut yr 
ydych chi’n ymgysylltu â hynny yn 
bwysig dros ben. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Tra bod gweithio traws-sector 
yn bwysig i drefi, gall gael ei golli 
yn aml ymysg ‘busnes fel arfer’, 
a daw yn haws i fynd yn ôl at yr 
ymddygiadau adrannol traddodiadol. 
Mae mecanwaith i ddod â sectorau 
amrywiol mewn tref at ei gilydd yn 
rheolaidd i drafod heriau cyffredin 
a datblygu atebion a rennir yn 
ddull effeithiol ar gyfer sicrhau bod 
gweithio traws-sector yn dod yn 
ymarfer cyffredin.

Cydnabu cyfranogwyr yn ogystal 
y pwysigrwydd o rhyngberthnasau 
a chydweithredu rhwng trefi yng 
Nghymru, ac ar draws y ffin agored â 
Lloegr.
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5) Y Gwahaniaeth 
rhwng arweinwyr ac 
arweinyddiaeth

Arweinwyr ac arweinyddiaeth oedd 
canolbwynt y trafodaethau ym 
Merthyr Tudful ac yng Nghyffordd 
Llandudno. Bu cyfranogwyr yn trafod 
yr angen cynyddol i nodi arweinwyr 
lleol o fewn tref, yn cynnwys y rhai 
hynny nad ydyn nhw’n draddodiadol 
yn cymryd rhan yn eu cymuned, 
a all sbarduno’r gweithredu. Bu’r 
trafodaethau yn canolbwyntio 
ar iaith arweinyddiaeth sy’n cael 
ei defnyddio gan lywodraeth ac 
awdurdodau lleol, a sut y gall yr iaith 
hon fod yn waharddol i ‘arweinwyr 
annhebygol’, oherwydd yn aml nad 
yw’r derminoleg a ddefnyddir yn un 
y mae pobl yn gyfarwydd â hi nac yn 
gyfforddus i’w defnyddio.

 Mae arweinwyr traddodiadol 
yn defnyddio geiriau fel 
‘llywodraethu’, tra mae pobl yn 
defnyddio geiriau fel ‘cymryd rhan’. 

Cyfranogwyr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Y math o arweinyddiaeth a oedd 
ei hangen oedd canolbwynt y 
trafodaethau. Roedd gwahaniaethu 
rhwng datblygu arweinwyr tref 
traddodiadol a magu arweinyddiaeth 
wasgaredig mewn tref. Tra bod y cyntaf 
yn bwysig, mae’r olaf yn hanfodol ar 
gyfer sicrhau cynaliadwyedd a synnwyr 
hunaniaeth y dref.

 Rydym wedi canolbwyntio ar 
ddatblygu arweinwyr ar draul 
arweinyddiaeth. Pan mae pobl yn 
gadael, mae pethau yn datgymalu 
ac rydych chi wedyn yn dibynnu ar 
nifer fechan o bobl yn y gymuned.  

Cyfranogwyr Bord Gron,  
Merthyr Tudful
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Tra bod arweinwyr lleol ac 
arweinyddiaeth yn hanfodol, 
roedd yn amlwg i’r cyfranogwyr 
fod swyddogaeth yn ogystal ar 
gyfer arweinyddiaeth ranbarthol 
a chenedlaethol gan sefydliadau’r 
sector gwirfoddol, llywodraeth leol 
a Llywodraeth Cymru, yn nhermau 
chwarae swyddogaeth gydlynu a 
meddu ar yr arolygaeth a’r gallu i 
gysylltu trefi a chymunedau ar draws 
Cymru i rannu profiadau a dysgu oddi 
wrth ei gilydd.

6) Symud cymunedau trefol 
oddi wrth ddibyniaeth ar 
grantiau

Rhannodd sefydliadau sector 
gwirfoddol enghreifftiau o’r niwed 
a wnaed i drefi a chymunedau 
drwy ddibynnu ar gyllid allanol, a 
meddylfryd o ‘fynd ar ôl y grant’. 
Galwodd cyfranogwyr am drefniadau 
mwy hyblyg gyda chyllid, ond byddai 
atebolrwydd cryf yn parhau i’r 
cyllidwyr ac i’r gymuned.

 Roedd llawer o weithgaredd 
i bob pwrpas ynglŷn â mynd ar 
ôl y grant. A phobl yn gadael eu 
hunain i gael eu gwyro oddi wrth 
y weledigaeth hirdymor honno, 
yr ymrwymiad hirdymor hwnnw, 
drwy anghenion grant tymor byr 
ac agendâu pobl eraill. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

 Roeddem yn atebol i’n 
cymuned oherwydd ein bod yn 
dod o’r gymuned honno. Roeddem 
yn atebol i’r ddynes drws nesaf 
… Dyna beth yw atebolrwydd go 
iawn. 

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Bu cyfranogwyr yn trafod yr angen 
am fwy o ymddiriedaeth rhwng 
cyllidwyr a derbynwyr cyllid. Yn 
lle perthynas o roddwr grant a 
derbynnydd grant, mae angen dull 
partneriaeth i ymdrin â phroblemau 
cymhleth mewn trefi sy’n draws-
sector a chenedliadol mewn natur.

Bu cyfranogwyr hefyd yn trafod sut 
mae trefi yn aml yn cael eu heithrio o 
gyfleoedd i gael mynediad at gyllid, 
yn arbennig felly gan Lywodraeth 
Cymru, oherwydd mae’n cael ei 
ffrydio drwy’r 22 awdurdod unedol 
yng Nghymru. Mae cyfathrebu rhwng 
cynghorau trefi ac awdurdodau 
unedol yn gallu bod yn wael, sy’n 
golygu bod trefi yn aml yn colli’r cyfle 
i gael mynediad at gyllid.
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7) Gall arloesedd a menter 
ddatgloi potensial trefi

Rhannodd cyfranogwyr enghreifftiau 
o wneud lle ar gyfer arloesi sydd wedi 
galluogi trefi yng Nghymru i ffynnu, 
gan greu swyddi a denu buddsoddiad.

Bu’r cyfranogwyr yn trafod yr angen i 
roi mwy o werth i fenter gymdeithasol 
fel math dilys o weithgaredd 
economaidd ar gyfer trefi, er mwyn 
hyrwyddo’r sgiliau a’r asedau o fewn 
cymunedau ac er mwyn sicrhau bod 
gwariant lleol yn cael ei ailfudsoddi 
mewn trefi.

 Rydym ni angen gwerthfawrogi 
menter gymdeithasol. Rydym 
yn colli’r potensial a’r sgiliau o 
fewn cymunedau… Mae mentrau 
cymdeithasol a chymunedol 

yn rhannau dilys cyfartal o’n 
heconomi, ond maen nhw’n cael 
eu gweld fel llenwi bylchau mewn 
gwasanaethau cyhoeddus a 
gwirfoddoli, ac nid fel sbardunwyr 
canolog ar gyfer adfywio 
economaidd.  

Cyfranogwr Bord Gron,  
Merthyr Tudful

Bu cyfranogwyr hefyd yn trafod yr 
angen am le ffisegol i alluogi mentrau 
cymdeithasol mewn trefi i ffynnu, 
a buon nhw yn myfyrio sut y gallai 
adeiladu gwag mewn canol trefi 
gefnogi hyn. Mae gan ganol trefi’r nifer 
uchaf o leoedd gwag yn y DU (14.6 y 
cant o adeiladau manwerthu mewn 
canol trefi yng Nghymru yn wag ar hyn 
o bryd, i lawr o 15.1 y cant yn 2015).5 

5 Federation of Independent Retailers, Independent 
Retail Report for Wales, Llundain: Ffederasiwn y 
Manwerthwyr Annibynnol 2017

Tynnu Sylw at Blaenau Ffestiniog

Mae tref Blaenau Ffestiniog wedi cael llwyddiant gwych yn datblygu mentrau 
cymdeithasol yn sgil gadael rhaglen Cymunedau’n Gyntaf, ac mae wedi 
creu cyflogaeth ac wedi denu mewnfuddsoddiad o dwristiaeth, y cyfan gyda 
chefnogaeth eang gan y gymuned.

 Ymddangosodd Cymunedau’r Gyntaf yn 2002, ac o 2006 … gwnaethom 
sylweddoli yn gynnar iawn na allem ddod yn ddibynnol ar grantiau… 
Gwnaethom sefydlu mentrau cymdeithasol. Mae oddeutu 6 neu 7 mewn 
tref o 6,000 ac rydym yn cyflogi 150 o bobl… Ond nid ydym wedi cyrraedd y 
nod eto; mae llawer o waith eto i’w wneud. Ac rydym ni angen y gefnogaeth 
honno, rhwng y sector preifat, rhwng llywodraeth leol a rhwng Llywodraeth 
Cymru. Ni allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain. 

Cyfranogwr Bord Gron, Cyffordd Llandudno
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8) Data cadarn am drefi a 
thystiolaeth ynglŷn â’r hyn 
sy’n gweithio

Bu cyfranogwyr bord gron yn 
trafod y pwysigrwydd o ddata 
cadarn ar drefi er mwyn deall lle 
yn well. Mae deddfwriaeth Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol angen i 
gyrff cyhoeddus gael data lleol i 
ddatblygu cynlluniau llesiant, a’r 
sgiliau a’r galluoedd i ddefnyddio a 
dadansoddi data ynglŷn â lleoedd yn 
effeithiol. Bu cyfranogwyr yn trafod 
y pwysigrwydd o sicrhau bod y data 
hwn yn cael ei gyflwyno mewn ffordd 
y gall pobl mewn cymunedau gael 
mynediad ato a deall y wybodaeth, 
fel y gallan nhw gymryd rhan ac 
ymgysylltu â’u tref.

 Mae llawer o ddata ar gael, 
rydym yn cadw rhywfaint ohono 
ar gyfer ein hunain, rydym yn 
hoffi rhannu eraill… Dylai fod yn 
ffynhonnell agored o ddata ar gael 
i unrhyw un ar unrhyw bryd.  

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Roedd cyfranogwyr yn eglur y 
dylid defnyddio’r data hwnnw i 
adrodd straeon cadarnhaol y gall 
cymunedau eu defnyddio i sbarduno 
newid a chynnydd ar gyfer eu trefi, 
ac nid bytholi agweddau negyddol 
ynglŷn â lle.

 Dylai dynnu sylw at beth sy’n 
gryf, ac nid beth sydd o’i le.  

Cyfranogwr Bord Gron,  
Cyffordd Llandudno

Nodwyd yn ogystal yr angen am 
rannu profiadau yn well – rhai da 
a rhai drwg – ar draws trefi yng 
Nghymru, a dysgu gan eraill, fel 
blaenoriaeth gan gyfranogwyr, 
ynghyd â newid diwylliant tuag at 
fod yn agored ac yn onest. Mae nodi 
beth sydd wedi gweithio mewn trefi 
eraill, drwy Gymru ac mewn lleoedd 
eraill, yn darparu mewnwelediadau 
defnyddiol ar gyfer trefi yng 
Nghymru. Mae deall beth sydd heb 
weithio a pham hefyd yn ddefnyddiol 
er mwyn osgoi gwneud yr un 
camgymeriadau.

Cydnabu’r cyfranogwyr fod yr holl 
drefi yng Nghymru yn unigryw gydag 
asedau economaidd, cymdeithasol, 
diwylliannol ac amgylcheddol 
gwahanol. Fel rhwydwaith, mae 
amrywiaeth y trefi yng Nghymru yn 
helpu i adeiladu gwydnwch yn erbyn 
ergydion i’r system, fel dirywiad 
economaidd a digwyddiadau 
amgylcheddol. Cytunodd 
cyfranogwyr fod angen gwell data a 
thystiolaeth er mwyn deall trefi yng 
Nghymru yn well fel rhwydwaith, yng 
Nghymru a thros y ffin â Lloegr fel ei 
gilydd.
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Mae ymchwil diweddar gan 
Sefydliad Young yn datgelu 
nad yw pobl yng Nghymru yn 
teimlo bod gwneuthurwyr polisi 
a phenderfyniadau yn ystyried y 
pwysigrwydd o le wrth ddatblygu 
polisïau a rhaglenni ac wrth 
ymgysylltu â chymunedau.

Mae ein hymchwil yn dangos bod 
cymunedau yn arbennig yn teimlo 
bod ei arwyddocâd efallai wedi cael 
ei esgeuluso fwy yn nhermau sut 
mae’n cysylltu â’r gwasanaethau y 
maen nhw’n eu derbyn, y gyflogaeth 
sydd ar gael a’r cyfleoedd datblygu, 
yn ogystal ag egwyddorion ehangach 
o allu, capasiti, gweithredaeth a 
dewisiadau cymunedol ynglŷn â sut 
mae lleoedd yn cael eu cefnogi.6 

Cafodd hyn ei adlewyrchu yn y ddwy 
drafodaeth ford gron yng Nghymru. 

6 Green H. a Hodgson M. Valuing Place: The importance 
of place for understanding inequality and taking 
action in Wales, Llundain: Sefydliad Young 2017

Y brif neges oedd y byddai angen i’r 
holl bartneriaid sy’n gweithio mewn 
trefi yng Nghymru sicrhau eu bod 
yn rhoi lleoedd lleol a phobl leol 
wrth galon yr hyn y maen nhw’n ei 
wneud, gan gydnabod unigrywiaeth 
lle a datblygu polisïau a rhaglenni 
yn unol â hynny. Dylid gwrando ar 
bobl leol a chlywed eu lleisiau drwy 
ddatblygu trefi yng Nghymru, fel 
bod pobl yn cydnabod ac yn cysylltu 
â hunaniaeth eu tref eu hunain, a’u 
bod yn cael eu grymuso i gymryd 
rhan a pherchnogi eu trefi.

Mae’r argymhellion canlynol yn 
seiliedig ar ein sgyrsiau gyda 
rhanddeiliaid allweddol mewn 
dau o ddigwyddiadau bord gron 
ym Merthyr Tudful a Chyffordd 
Llandudno.

Casgliadau ac 
Argymhellion

Mae synnwyr o'le' yn arbennig o bwysig ar gyfer pobl a 
chymunedau yng Nghymru. 

Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol22
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Dylai unigolion a chymunedau:

• Ymfalchïo yn eu trefi. 
Dylai unigolion a chymunedau 
geisio adeiladu eu trefi drwy 
gryfhau a datblygu hunaniaeth 
a naratif cadarnhaol o gwmpas 
eu lleoedd. Mae gan sianelau’r 
cyfryngau lleol, yn cynnwys 
newyddiaduraeth gymunedol, 
cyfryngau hyperleol, papurau bro 
a’r cyfryngau cymdeithasol lleol, 
swyddogaeth bwysig i’w chwarae 
mewn llunio naratifau lleol 
cadarnhaol a chefnogi balchder 
lleol mewn lle. Dylai cymunedau 
tref geisio denu a chadw pobl 
ifanc yn eu trefi, sicrhau bod 
hunaniaethau a naratifau lleol yn 
parhau dros yr hirdymor.

• Ymgysylltu yn gadarnhaol er 
mwyn trawsnewid eu tref. 
Dylai unigolion a chymunedau 
geisio chwarae swyddogaeth 
weithredol yn natblygiad eu trefi, 
cefnogi llesiant eu ffrindiau, teulu, 
cymdogion a chydweithwyr. 
Drwy fyfyrio ar Egwyddorion 
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu 
â’r Cyhoedd yng Nghymru, dylai 
pobl gael eu trin gyda pharch 
pan maen nhw’n cael y cyfle 
i ymgysylltu, a chael y pŵer i 
benderfynu os ydyn nhw am 
gymryd rhan yn natblygiad 
eu tref a sut y byddan nhw yn 
gwneud hynny.

Ffordd Ymlaen
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Dylai’r sector gwirfoddol:

• Chwilio am gyfleoedd i 
ymgysylltu yn rhagweithiol gyda 
‘chyfeillion anarferol.’ 
Mae sefydliadau sector gwirfoddol 
yn gweithredu ar frig y cymunedau, 
ac mae ganddyn nhw wybodaeth 
sylweddol ynglŷn ag anghenion 
a dyheadau’r cymunedau. Dylai’r 
sector gwirfoddol geisio datblygu 
model sy’n dod ag anghenion 
cymunedau a sefydliadau 
gwirfoddol ynghyd gyda sgiliau ac 
adnoddau penodol o sectorau eraill, 
yn arbennig felly’r sector busnes, er 
lles y trefi.

• Ceisio newid y naratif ynglŷn â 
threfi drwy dynnu sylw at straeon 
a’u rhannu. 
ylai’r sector gwirfoddol dynnu 
sylw at straeon a’u rhannu ynglŷn 
â llwyddiant ac arloesedd mewn 
trefi er mwyn cyfannu data 
ansoddol traddodiadol ar drefi. 
Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol wedi atgyfnerthu’r gwerth 
y mae data a mewnwelediadau 
ansoddol sy’n seiliedig ar le, sy’n 
aml ym meddiant sefydliadau 
gwirfoddol lleol, yn ychwanegu at 
gynllunio llesiant lleol.7

7 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru. 
Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell 
yfory. Dysgu o Asesiadau Llesiant 2017, Caerdydd: 
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 2017

Dylai’r sector busnes:

• Chwilio am gyfleoedd i 
ymgysylltu yn rhagweithiol 
gyda ‘chyfeillion anarferol’. 
Mae gan fusnesau lleol gyfoeth 
o wybodaeth ynglŷn â lleoedd a 
phobl leol, ac mae ganddyn nhw 
sgiliau ac adnoddau penodol 
wrth law. Dylai busnesau lleol 
chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu 
â phartneriaid a chymunedau, a 
rhannu eu gwybodaeth er lles trefi 
yng Nghymru.

• Buddsoddi mewn llesiant trefi 
yng Nghymru. 
Mae busnesau lleol yn aml 
yn cyfrannu yn sylweddol at 
lesiant cymunedol a dylen nhw 
chwilio am gyfleoedd i gefnogi 
a buddsoddi yn y trefi y maen 
nhw’n gweithredu ynddyn nhw, er 
lles y gymuned ehangach.

Dylai llywodraeth leol:

• Ymgysylltu yn gadarnhaol 
â phobl leol ynglŷn â 
gweledigaeth ar gyfer eu trefi. 
Dylai awdurdodau unedol 
lleol, a chynghorau tref a sir, 
weithio gyda chymunedau lleol, 
sefydliadau sector gwirfoddol, 
busnesau, ysgolion, grwpiau 
ieuenctid, grwpiau ffydd, clybiau 
chwaraeon ac eraill i ddod o hyd a 
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chryfhau straeon a hunaniaethau 
lleol unigryw i drefi yng Nghymru, 
a chreu gweledigaeth ar gyfer 
lleoedd. Tra na ddylai llywodraeth 
leol berchnogi’r broses hon na’i 
rheoli, mae mewn sefyllfa dda i 
chwarae swyddogaeth ymgynnull 
a hwyluso a dod â phobl ynghyd 
i gael sgwrs gyda’i gilydd, o 
gofio maint ei atebolrwydd 
democrataidd i’r gymuned, a’i 
sefyllfa ariannol gryfach o’i 
chymharu â’r sectorau gwirfoddol 
a chymunedol.

• Grymuso pobl leol i gymryd rôl 
arweiniol yn eu tref. 
Dylai awdurdodau lleol weithio 
i ddatblygu’r ddealltwriaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i hwyluso 

cyfranogiad ystyrlon gan y 
cyhoedd. Dylai awdurdodau 
lleol weithio â’u partneriaid o’r 
sectorau gwirfoddol a busnes 
sydd â chyfres sgiliau penodol 
i ddatblygu rhaglenni ar gyfer 
aelodau o’r gymuned er mwyn 
adeiladu’r hyder, y sgiliau a’r 
gallu i ymgysylltu â’u hatebion 
eu hunain a’u creu a’u perchnogi 
nhw, a datblygu arweinyddiaeth 
gymunedol wasgaredig a 
gweithredu ar y cyd.

• Agor lleoedd gwag mewn trefi 
ar gyfer arloesi a menter. 
Dylai awdurdodau lleol weithio 
gyda pherchnogion eiddo 
masnachol i edrych am ffyrdd 
arloesol i agor mannau gwag 
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Coffi

mewn trefi i entrepreneuriaid a 
phobl ifanc, er mwyn caniatáu 
mannau ar gyfer arloesi a menter 
i ffynnu.

Dylai Llywodraeth Cymru:

• Arwain y newidiadau 
ymddygiad a diwylliant sydd 
eu hangen gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
Mae comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol wedi datgan bod 
“cyflawni’r Ddeddf yn her a fydd 
angen yr arweinyddiaeth gryfaf 
i wneud y gorau o’r cyfleoedd 
ar gyfer newid y mae’n ei 

chynnig.”8 Dylai Llywodraeth 
Cymru arwain drwy esiampl 
a modelu’r ymddygiadau a’r 
newid diwylliant sydd eu hangen 
gan ddeddfwriaeth Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Dylai 
Llywodraeth Cymru weithio 
gyda Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn 
sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn 
cael eu herio ac yn cael eu cefnogi 
yn ddigonol er mwyn cyrraedd 
y newid mewn ymddygiad a 
diwylliant sydd eu hangen gan 
y Ddeddf, ac yn y pen draw, 
cyrraedd gwell canlyniadau 
llesiant ar gyfer unigolion a 

8 Ibid.
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chymunedau drwy Gymru. Dylai 
Llywodraeth Cymru ystyried 
modelau amgen sy’n galluogi 
cynllunio tymor hirach, hyblyg er 
mwyn helpu i gyrraedd nodau’r 
Ddeddf, yn cynnwys cynllunio a 
chyllidebu ariannol yn y tymor 
hirach.

• Cefnogi a galluogi 
democratiaeth a gwneud 
penderfyniadau ar lefel leol. 
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 
bod cynghorau tref a chymuned 
yn addas i’r diben er mwyn 
cefnogi trefi a chymunedau yng 
Nghymru yn y ffordd orau, drwy 
Adolygiad y Sector Cynghorau 
Cymuned a Thref sy’n parhau. 
Mae’n rhaid i unrhyw ddiwygio 
llywodraeth leol yng Nghymru 
sicrhau bod awdurdodau lleol 
a chynghorau tref yn cael eu 
cefnogi yn y ffordd orau er mwyn 
arwain at ddemocratiaethau lleol 
cryf.

• Arwain wrth ddatblygu’r data 
a’r sail tystiolaeth ar gyfer trefi 
Cymru. 
Dylai Llywodraeth Cymru rannu 
data ar lefel tref mewn fformat 
hawdd cael ato, gan alluogi trefi 
i gael gwell tystiolaeth yngl'n 
â’u hanghenion, penderfynu 
eu blaenoriaethau lleol a 
chadw i fyny gyda newidiadau 

economaidd a demograffig er 
mwyn sicrhau bod gwasanaethau 
lleol yn addas i’r diben. 
Dylai Llywodraeth Cymru yn 
ogystal chwarae rhan mewn 
swyddogaeth ymgynnull a 
chydlynu ar gyfer cyfnewid 
tystiolaeth ymarfer gorau er 
mwyn galluogi trefi drwy Gymru i 
ddysgu oddi wrth ei gilydd.

Bydd Ymddiriedolaeth Carnegie 
y DU yn parhau i ganolbwyntio 
yn strategol ar drefi yn ystod 
weddill ein cynllun strategol 
2016-2020. Ynghyd â’r WCVA, 
rydym yn croesawu ymgysylltu 
â rhanddeiliaid allweddol yn 
y trefi yng Nghymru er mwyn 
cefnogi’r argymhellion a nodwyd 
yn yr adroddiad hwn. Os hoffech 
chi gael mwy o wybodaeth, 
cysylltwch â Rebekah Menzies, 
Swyddog Polisi a Datblygu  
drwy anfon e-bost at  
rebekah@carnegieuk.org  
neu Dave Cook, Swyddog Polisi 
yn dcook@WCVA.org.uk.

mailto:rebekah@carnegieuk.org
mailto:dcook@WCVA.org.uk
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Mae Ymddiriedolaeth Carnegie y DU yn gweithio i wella bywydau pobl ledled y DU ac 
Iwerddon, gan newid meddyliau drwy ddylanwadu ar bolisi, a newid bywydau drwy 
arloesi a gweithio mewn partneriaeth. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Carnegie y DU gan y 
dyngarwr Albanaidd-Americanaidd Andrew Carnegie yn 1913.

Andrew Carnegie House
Pittencrieff Street 
Dunfermline 
KY12 8AW 

Ffôn: +44 (0)1383 721445
Ffacs: +44 (0)1383 749799
Ebost: info@carnegieuk.org
www.carnegieuktrust.org.uk

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan Rebekah Menzies, Swyddog Polisi a Datblygu, 
Ymddiriedolaeth Carnegie y DU, gyda chymorth Dave Cook, Swyddog Polisi, WCVA.
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