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Martin Luther King Jnr

“Y cwestiwn mwya' brys yw 'Beth ydych chi'n

neud ar gyfer eraill?'”

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol,

diffinnir y nod hwn fel: "Cymunedau atyniadol,

hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da”. 

Mae cymunedau cydlynus a chysylltiedig yn

rhan bwysig o lesiant unigol pobl, ac mae

mwy o bobl bellach yn sylweddoli gwerth

caredigrwydd, cymuned a chysylltiadau ar

lesiant. 

 

Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos yr hyn

y gellir ei gyflawni pan fydd cymunedau'n cael

caniatâd i fentro a chydweithio i gynnig

cymorth. O fanciau bwyd a chanfod llety

teithiol gwag ar gyfer gwaith brys COVID-19

yn y Gogledd, i gynghorau cymuned fel Y

Mwmbwls sy'n trefnu gwirfoddolwyr lleol i

helpu'r rhai sy'n ddiamddiffyn. Mae'r

rhwydwaith ymateb busnes cenedlaethol a

sefydlwyd gan fusnes yn y gymuned (BITC)

yn cydweddu anghenion cymunedol gyda

busnesau lleol sydd yn cynnig cymorth.

Mae'r argyfwng hwn wedi creu mwy a mwy o

werthfawrogiad, ledled y Deyrnas Unedig i'r

gwasanaethau gofal a'r rhai sy'n parhau i roi'r

anghenion hynny dros eu hunain. Mae

COVID-19 wedi creu adwaith emosiynol

mewn pobl a chymunedau sy'n gofalu am

eraill. Y cwestiwn bellach yw sut yr ydym yn

parhau â'r ysbryd cymunedol hwnnw fel y

gallwn barhau i elwa ar y persbectif hwn sydd

wedi newid o ran gofalu am eraill 

"Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â

chysylltiadau da."

Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r

Dyfodol (Cymru) 2015
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Bydd cymunedau yng Nghymru yn 2050 wedi

eu cysylltu yn dda (yn cynnwys yn ddigidol),

yn gallu addasu i newid, a yn canolbwyntio ar

lesiant y bobl sy'n byw yno. Bydd pobl yn

ymddiried ac yn cael eu grymuso i wneud y

pethau sy'n bwysig iddyn nhw a bydd

ganddyn nhw fynediad da at wasanaethau

allweddol fel addysg, iechyd, tai, manwerthu,

trafnidiaeth a diogelwch cymunedol.

Lle bu Cymru ar un adeg yn arwain y byd yn y

chwyldro diwydiannol, bydd yn arwain y

ffordd unwaith eto wrth ddod yn genedl ddi-

garbon yn gynt na'r disgwyl, trwy gefnogi

sefydliadau ynni cymunedol (Cymru

Lewyrchus, Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-

eang). 

 

Bydd cyrff cyhoeddus yn cefnogi mentrau fel

Project Skyline ledled Cymru, gan helpu i

gysylltu pobl â'u tirwedd leol. Mae'r elw a

gynhyrchir yn cael ei ail-fuddsoddi mewn

ardaloedd lleol. (Cymru Lewyrchus a Chymru

Gydnerth)

Y Weledigaeth - Cymru o

Gymunedau Cydlynus yn

2050 

Bydd partneriaethau bwyd cymunedol, fel

Partneriaeth Bwyd Brighton a Hove, yn helpu

pobl i ddysgu coginio, bwyta deiet iach, tyfu

eu bwyd eu hunain a gwastraffu llai o fwyd.

Mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas

Unedig, bydd mentrau fel yr un dan arweiniad

Prosiect Orchard yn adfer coed ffrwythau a

pherllannau ac yn uno cymunedau trefol.

(Cymru Iachach)

Bydd wythnos gweithio o bedwar diwrnod yn

golygu y gall pobl dreulio mwy o amser

gyda'u teuluoedd a'u cymunedau. Gwirfoddoli

fydd y norm a bydd cyflogwyr ledled Cymru

yn cydnabod buddion gwirfoddoli; gan

gynnwys helpu eu staff i ddatblygu sgiliau

newydd. Mae'r effeithiau iechyd negyddol o

ganlyniad i unigrwydd ac unigedd yn cael eu

taclo drwy raglenni cyfeillio eang a rhaglenni

'thechnoleg ar gyfer da'’ (Cymru Lewyrchus)

Cydnabyddir gwerth y celfyddydau a

diwylliant ii gymunedau cydlynus gydlyniant

cymunedol a bydd pobl yn cael cyfle cyfartal i

gymryd rhan. (Cymru sy'n Fwy Cyfartal,

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg

yn Ffynnu) 

Bydd y system gynllunio yng Nghymru yn

ystyried anghenion poblogaeth ardaloedd

lleol yn y dyfodol ynghyd â ffactorau

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a

diwylliannol ehangach. Bydd adeiladau a

chyfleusterau cymunedol yn rhyng-

genhedlaeth a bydd creu lleoedd (Place-

making) yn galluogi cydweithio rhwng

sefydliadau a chynnwys pobl wrth gynllunio.

(Cymru Gydnerth, Cymru sy'n fwy Cyfartal,

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg

yn Ffynnu)

Bydd cyllid ar gyfer rhaglenni cymunedol yn

cael ei ymgorffori mewn ffordd gydlynol. Bydd

yr holl bartneriaid yn buddsoddi mewn

gwasanaethau cymunedol sy'n adlewyrchu'r

dull o greu lleoedd, a fydd yn nodi cynllunio a

dylunio seilwaith cymunedol.
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Bydd sut mae pobl yn symud yn cael ei lywio

gan anghenion a barn defnyddwyr, sy'n

ymwneud â chyd-ddylunio cynlluniau a

strategaethau trafnidiaeth leol a rhanbarthol.

Bydd hybiau trafnidiaeth gynaliadwy yn cael

eu cydleoli â gwasanaethau lleol fel ysgolion,

meddygfeydd, tai a siopau, gan sicrhau

mynediad rhwydd a galluogi mwy o bobl i

weithio'n lleol gyda'u gilydd.

(Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal,

a Chymru Iachach) 

Mae creu lleoedd hefyd yn darparu seilwaith

teithio egnïol modern (fel lonydd beicio), gan

alluogi mwy o bobl i gerdded neu feicio. Bydd

y system drafnidiaeth yn ddi-garbon ac yn

hygyrch i bawb, gan helpu i leihau

anghydraddoldebau. Yn ddibynadwy ac ar

gael mewn rhannau mwy gwledig o Gymru,

bydd ei wasanaethau dwyieithog yn galluogi

pobl i gael mynediad at gyflogaeth, lleoliadau

diwylliannol, gweithgareddau a digwyddiadau

a safleoedd o arwyddocâd cenedlaethol.

(Cymru sy'n Fwy Cyfartal, Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

a Chymru Iachach) 

Bydd mabwysiadu patrwm gwaith eang

unrhyw bryd / unrhyw le yn helpu i leihau

cymudo amser brig, ynghyd â'r angen

cyffredinol i gymudo. Mewn cymunedau

gwledig, mae hyn yn lleihau'r angen i deithio,

gan alluogi mynediad i swyddi i ffwrdd o ble

mae pobl yn byw a gwella eu cydbwysedd

rhwng bywyd a gwaith. (Cymru Lewyrchus

a Chymru sy'n Fwy Cyfartal)  

Bydd tai yn hawl ddynol sylfaenol yng

Nghymru. Bydd cartrefi'n effeithlon o ran ynni

ac yn gallu addasu i'n hanghenion newidiol fel

poblogaeth. Bydd tai yn helpu i fynd i'r afael â

newid yn yr hinsawdd, gan leihau

gollyngiadau cyffredinol drwy ddewisiadau

sy'n ystyriol o'r amgylchedd megis

deunyddiau cynaliadwy a chadwyni cyflenwi,

ac mewn rhai achosion, byddant yn garbon

negyddol. (Cymru Lewyrchus, Cymru

Gydnerth a Chymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-

eang) 

Bydd gwneud lleoedd yn gwella mynediad

pobl i'r amgylchedd naturiol, gyda seilwaith

gwyrdd bioamrywiol yn gwella natur ac yn

gwella'r gallu i wrthsefyll llifogydd a sychder.

 (Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth

a Chymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang) 

Bydd ffermwyr yng Nghymru yn parhau i

wneud cyfraniad pwysig i gymunedau

gwledig, yr economi, yr amgylchedd, yr iaith

Gymraeg a diwylliant. Bydd gan bawb

fynediad ar gysylltedd digidol dibynadwy o

ansawdd uchel. Mewn ardaloedd gwledig,

bydd y cynnydd mewn technolegau digidol yn

creu cyfleoedd cyflogaeth newydd. Bydd

'pentrefi clyfar', sy'n canolbwyntio ar adfywio

cymunedau a gwasanaethau gwledig drwy

arloesedd digidol a chymdeithasol, yn

grymuso cymunedau lleol ac yn helpu i fynd

i'r afael â her megis cyflogaeth leol,

gweithgarwch busnes cynaliadwy,

gwasanaethau lleol, cysylltedd band eang a

sgiliau. (Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy

Cyfartal a Chymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu). 
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Bydd pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi

a'u cymunedau. Bydd ffocws ar ymyrraeth

gynnar ac atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod (ACEs) wedi arwain at ostyngiad

mewn trais yn ein cartrefi a'n cymunedau.

(Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal) 

Bydd ysgolion yn darparu cyfleoedd i ddysgu

sgiliau bywyd a all helpu i fynd i'r afael ag

anghydraddoldeb, a bydd gostyngiad mewn

gwaharddiadau ysgolion yn helpu i dorri

cylchoedd anghydraddoldeb ac adfyd ac yn

helpu i wella trywydd bywyd plant sydd mewn

perygl o ddioddef cael anfantais gydol oes.

Bydd yn sicrhau bod gan blant ymdeimlad

hanfodol o berthyn a chymuned, gan helpu i

frwydro yn erbyn unigrwydd a datgysylltiad

mewn plant, gan arwain dros amser at fod yn

oedolion sydd â chysylltiadau da. (Cymru

Iachach, Cymru sy'n Fwy Cyfartal) 

Bydd technoleg a gwell gweithio mewn

partneriaeth yn galluogi rhannu gwybodaeth

yn well am bobl sy'n agored i niwed, a bydd

cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda'r sector

gwirfoddol, i ragweld pa mor agored i niwed

ydyw a  gweithredu i'w atal. (Cymru sy'n Fwy

Cyfartal, Cymru Iachach) 

Bydd 'economi sylfaenol' cryf yn darparu'r

gwasanaethau sylfaenol cyffredinol sy'n

cefnogi bywyd bob dydd, fel iechyd, gofal a

manwerthu. Gan mai'r gwasanaethau hyn yw

tua hanner yr holl gyflogaeth leol a'u bod yn

gymharol sefydlog ac yn wrthwynebus i

ergydion economaidd, bydd cyrff cyhoeddus

yn eu gwerthfawrogi ac yn eu cryfhau drwy

greu'r amodau i'w helpu i wneud cyfraniad

mwy. (Cymru Lewyrchus, Cymru sy'n Fwy

Cyfartal) 

Mae'r Rhaglen Encore yn rhoi amser i

ffwrdd â thâl i weithwyr sy'n agosáu at

ymddeol, i wirfoddoli. Mae'r rhaglen yn

paru eu sgiliau ag anghenion yn y

gymuned, gan gynorthwyo gyda'r

trosglwyddo i ymddeol. 

Cyngor Sir Fynwy oedd yr awdurdod lleol

cyntaf yn y Deyrnas Unedig i symud

ymlaen â menter gyda'r nod o ddod o hyd

i atebion i unigrwydd a diffyg trafnidiaeth

gyhoeddus mewn rhannau gwledig o'r Sir.

Yn ward Tyisha, mae Cyngor Sir

Caerfyrddin yn ymgymryd â rhaglen

ymgysylltu â'r gymuned helaeth i gael barn

a syniadau pobl, cyn bwriadu datblygu

rhaglen adfywio (sy'n gysylltiedig â

datblygu Pentref Gwyddor Bywyd a

Llesiant Llanelli) ar gyfer yr ardal.

 Mae dinas Efrog Newydd wedi pasio

deddfwriaeth i fuddsoddi $1.7bn (£1.3bn)

mewn seilwaith ffyrdd dros y 10 mlynedd

nesaf, gan gynnwys adeiladu 250 o lonydd

beiciau gwarchodedig, fel rhan o

gynlluniau mawr i wyrdroi ei diwylliant ceir.

Mae'r prosiect dinasyddiaeth newydd, a

sefydlwyd yn 2014, yn ceisio ein symud o

Gymdeithas o ddefnyddwyr i un o

ddinasyddion, er mwyn helpu i feithrin

mwy o gyfranogi ac ymgysylltu â'r

cyhoedd.  

Mae'r llywodraeth ym Mrwsel yn cefnogi

mentrau lle mae pobl oedrannus yn cynnig

ystafell yn eu cartrefi i berson ifanc, i helpu

brwydro yn erbyn unigrwydd a materion

yn ymwneud â fforddiadwyedd tai. Mae

prosiectau eisoes ar y gweill i greu 350 o

gartrefi rhyng- genhedlaeth newydd fel

rhan o bolisiau cartrefi cyhoeddus y

ddinas.
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Bydd ysgol newydd a gynlluniwyd yn

Leeds yn rhan o adeilad aml-genhedlaeth,

sy'n cynnwys cartref gofal i bobl hŷn. Ni

fydd gan y datblygiad unrhyw leoedd

parcio i staff nac i ymwelwyr. Mae

datblygwyr yn gobeithio y byddant yn

annog plant i gerdded i'r ysgol ac annogi

diwylliant o beidio eu gollwng wrth gatiau’r

ysgol ar ol teithio mewn car.

Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn 

Mae gwrando ar farn a meddyliau pobl yn

bwysig. Dyna pam yr wyf, yn y rhan yma yn

rhannu blas o’r hyn mae pobl wedi eu dweud

ers dechrau fy nghyfnod fel Comisynydd ac

mewn perthynas gyda’r adroddiad penodol

yma. 

 

Mae'r adborth yn cynnwys :

 

Mae gan Berlin gelf stryd fywiog gyda

lleoedd pwrpasol yn "orielau’ cyfreithiol

sy’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd.

Mae gan rwydwaith oergelloedd

Cymunedol y Deyrnas Unedig, a sefydlwyd

yn 2017, 80 o oergelloedd cymunedol

ledled y wlad, gyda'r nod o leihau

gwastraff bwyd. Trwyddynt, gall

preswylwyr a busnesau roi bwyd sydd

wedyn ar gael i unrhyw un sydd ei angen.

Mae cymunedau eisiau gallu gwneud mwy

i weithredu i ddatrys problemau lleol ond

yn aml mae rhwystrau i hyn.

Mae pryderon eang am ddyfodol

cymunedau lleol a chanol trefi.

Pryder am ddiffyg ysbryd cymunedol, a sut

i adeiladu cydlyniant.

Mae angen cyfleoedd i ddod â phobl at ei

gilydd, ond mae gostyngiad mewn mannau

ar gyfer cymunedau i gysylltu oherwydd

toriadau yn y gyllideb a chynllunio.

Mae'n bwysig ein bod yn poeni mwy am

ein gilydd, yn enwedig y rhai sy'n waeth eu

byd na ni ein hunan.

 

 

 

 

 

 

Amlinellir fy nghyfraniad i'r weledigaeth

hon drwy fy ngwaith ar fy meysydd ffocws

ac fe'i nodir yn fanwl ym Mhennod 6-fy

ffocws.  
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Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn 

Mae'n anodd i bobl ymgysylltu â'i gilydd

pan fyddant yn cymudo mewn car i

bobman.

Mae'n anodd i bobl ymgysylltu â'i gilydd

pan fyddant yn cymudo mewn car i

bobman.

Mae ysgolion yn bwysig ar gyfer llesiant

cymunedau yn ogystal ag unigolion.

Dylai pobl deimlo'n ddiogel lle mae nhw'n

byw ac yn gweithio.

Mae angen mwy o gyfleusterau /

gweithgareddau rhyng-genedlaethol.

Mae cartrefi gwyliau yn broblem mewn rhai

ardaloedd, lle gall mewnfudwyr fforddio

talu llawer am gartrefi, ond ni all pobl leol

wneud hynny.

Mae pryderon bod Brexit wedi arwain at

fwy o elyniaeth ac wedi codi tensiynau

rhwng unigolion a grwpiau.

 

 

 

 

 

 

Hoffwn ddiolch yn benodol i United Welsh,

un o bartneriaid rhaglen y Gallu i Greu, ac yn

benodol i Steve Cranston, a chafodd gyfnod

ar secondiad i'r swyddfa i gefnogi’r gwaith

ym ac am ei fewnbwn yn ystod paratoadau’r

cyngor ar y nod; sydd yn destun fframwaith

i’r pennod yma. 

Hoffwn ddiolch wrth y
canlynol am eu sylwadau

ar fy ngwaith ar y nod yma

Bu sawl sefydliad a rhanddeiliaid yn rhan o

greu ein adnoddau, ynghyd a sylwadau

defnyddiol ar ddrafftiau cynnar yr adroddiad

yma. Rwy’n hynod ddiolchgar am eu

cyfraniadau. Yn benodol, hoffwn ddiolch i

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am fy

helpu i estyn allan at eu haelodau, Un Llais

Cymru a gefnogodd drwy fy alluogi i

ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned,

ac i rwydweithiau fel NFWI-Cymru a

Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru am eu

cyfraniadau. Diolch hefyd i'r Comisiynydd

Plant Cymru, Hijinks a

Yn ogystal â'r cynnwys yma, rwyf hefyd wedi

cyflawni fy nyletswydd statudol i fonitro ac

asesu cynnydd gan gyrff cyhoeddus wrth

gyflawni eu hamcanion llesiant a gofynion y

Ddeddf yn gyffredinol, ac wedi cynnal

ymchwil. O ganlyniad i'r gweithgareddau

hyn, rwyf wedi nodi'r heriau a'r cyfleoedd yn

y bennod hon.

Steve Cranston yw'r 

Cynllunydd Nod ar gyfer

Cymru o Gymunedau

Cydlynus ar secondiad o

United Welsh
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“Rwy'n awyddus i gymunedau ddysgu beth sy'n

bwysig yn eu cymdogaeth, a pham. Ac yna

defnyddio'r pethau pwysig hynny i ychwanegu gwerth

a chryfder i'r gymuned fel y gall ei helpu ei hun a

helpu eraill a chael y ddealltwriaeth 'hen ffasiwn'

honno a theimlo'n ôl.”   

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Bangor)

“Cysylltu yw'r gair hud.” 

(Panel Dinasyddion Gwent, Hydref

2019) 

“Mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd gwell o

ymgysylltu â dinasyddion lawer yn fwy.

Mae hyn yn golygu cyfranogwyr

gweithredol. Gallai hyn fod ar bethau fel

rheithgorau dinasyddion a phaneli. Mae

angen i hyn gael ei wreiddio ar draws yr

holl wasanaethau cyhoeddus.” 

(Cynhadledd Anabledd Cymru, Tachwedd

2019)

“Oherwydd hygyrchedd yn y Cwm yr wyf yn

byw... mae llawer o gymudo ac mae hyn yn

effeithio ar yr amser y mae pobl yn ei gael i

dreulio'n lleol. Aelodau o'r teulu/cymdogion

sy'n agored i niwed yn y pen draw gyda llai o

gymorth gan bobl leol sy'n gallu arwain at

unigrwydd.”  

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Glynebwy) 

“Dulliau seiliedig ar le - mae gweithio gyda

chymunedau lleol i sicrhau eu bod yn elwa'n llawn wrth

wraidd gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol. Mae

cymunedau yn y sefyllfa orau i lunio a deall

blaenoriaethau a chyfleoedd lleol ac i ddod o hyd i

atebion ymarferol sy'n dod â'r buddion ehangaf posibl.” 

(Ymateb Cymru Ein Dyfodol, Lesley Griffiths AC,

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig)

Eich Llais

Wrth gynnwys dros 5,000 o bobl, mae'r

safbwyntiau yma yn gynrychioliadol o'r

materion allweddol a rannwyd gyda fy

swyddfa wrth lunio'r adroddiad hwn

“Rhaid cefnogi cymunedau i'w wneud

drostynt eu hunain, gall hyn gefnogi

llawer o feysydd. Iechyd, unigrwydd, tlodi,

hyfforddiant, addysg, adeiladu dyheadau,

busnes, teithio. Y sleisen uchaf oddi ar

wasanaethau statudol.” (Panel

Dinasyddion Gwent, Hydref 2019)
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Mae angen i gyrff cyhoeddus yng Nghymru

helpu i greu'r amodau lle mae pobl yn

teimlo'n rhan o'u cymunedau ac yn cael eu

grymuso; gan eu galluogi i lywio

penderfyniadau sy'n effeithio arnynt.

 

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid

Mae Cyrff Cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi

ymrwymo yn eu ffocws ar gymunedau

ond dylent sicrhau eu bod yn

ymgorffori diwylliant o gynnwys

ystyrlon, gan alluogi cymunedau i

lywio a llunio penderfyniadau lleol

Gall y digwyddiadau sydd wedi digwydd dros

y degawd diwethaf wneud iddo deimlo bod

ein cymunedau'n fwy rhanedig nag erioed o'r

blaen. Mae anghydraddoldeb wedi cynyddu

rhwng y cyfoethocaf a'r tlotaf, ac mae

ansicrwydd gwleidyddol ac argyfyngau byd-

eang ar brydiau wedi polareiddio barn

boblogaidd. Er gwaethaf cynnydd y cyfryngau

cymdeithasol a darparu platfform i bawb, gall

arwain at safbwyntiau gwrthwynebol ac

eithafol..  
 

Nid yw’n syndod efallai mai dim ond 52% o

oedolion yng Nghymru sy’n cytuno bod

‘cydlyniant cymunedol da’ yn eu hardal yn

2018-19, gan ostwng o 62% yn 2013-14.

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru yn

gosod mwy o amcanion llesiant ar y thema

‘cymuned’ nag unrhyw bwnc arall. Er

enghraifft, mae 109 o amcanion llesiant (o

295) a osodwyd gan gyrff cyhoeddus, a 46 o

amcanion llesiant (o 94) a osodwyd gan y 19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y

cyfnod 2018-19, yn ymwneud â'r thema hon.

Mae'n galonogol gweld y ffocws hwn gan

gyrff cyhoeddus ar y cymunedau maen nhw'n

eu gwasanaethu.

Ynghyd â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

(Cymru), a fwriedir i ddiwygio ac atgyfnerthu

Llywodraeth Leol a gwella trefniadau

etholiadol, dylai cyrff cyhoeddus ddangos eu

bod yn cydweithio, yn arloesi, yn dryloyw ac

yn meddu ar berchnogaeth leol.

Creu’r amodau lle mae pobl

a chymunedau yn gallu

gwneud y pethau sy’n

bwysig iddyn nhw

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Yn Sir y Fflint, mae DO-IT yn gwmni budd

cymunedol sy'n darparu dull seiliedig ar

asedau ac yn defnyddio Credydau Amser i

gefnogi cynhwysiant ariannol pobl sy'n

byw o dan y llinell dlodi a mwy o

gynhwysiant i bobl ag anableddau. 

 

Mae Cyngor Cymuned y Mwmbwls wedi

datblygu cynllun cymunedol blaengar a

chynhwysfawr trwy gynnwys y gymuned,

gan nodi syniadau ar gyfer sut y gall y

pentref wneud y mwyaf o'i gyfraniad at y

nodau llesiant . 

 

Mae Cyngor Abertawe yn dyrannu

'cyllideb gymunedol' i ardaloedd lleol ac i

gynrychiolwyr etholedig fel y gallant

benderfynu ar beth i wario symiau bach.  

 

Mae Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Towyn

wedi cychwyn ar raglen sy'n galluogi'r

gymuned i gymryd rhan lawn yn y

penderfyniadau y mae'r Cyngor yn eu

cymryd ac yn sicrhau bod llais pobl ifanc

yn cael ei ddal trwy fforymau mewn

ysgolion lleol. Mae hyn wedi arwain at fwy

o gyfranogiad ar draws y gymuned, creu

gardd synhwyraidd a pherllan gymunedol;

sefydlu clwb gemau bwrdd i frwydro yn

erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd;

dyfarnu grant o £8.5 mil i gyflwyno

prosiect rhwng y cenedlaethau ar

dechnoleg fodern; grŵp ieuenctid

newydd; ac ystod eang o ddigwyddiadau

cymunedol yn cefnogi Tref Diwylliant

Swydd Gaerfyrddin 2020.  

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

yn sicrhau bod eu gorsafoedd a'u

cyfleusterau ar gael i grwpiau cymunedol.

 

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Gogledd Cymru wedi sefydlu Comisiwn

Ieuenctid i bobl ifanc ddweud eu dweud

ar blismona a diogelwch cymunedol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: 'Mae pobl

yng Nghonwy yn cyfrannu at eu cymuned.

Maen nhw'n bobl gwybodus, sy’n cael eu

cynnwys a’u clywed.'

 

Camau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cwm Taf fel: 'Datblygu Parthau Cymunedol

fel dull ardal neu le; Cymunedau sy'n llunio

gwasanaethau i ddiwallu anghenion

preswylwyr ac ymwelwyr; Gweithio gyda

chymunedau sydd eisiau rheoli a gwella eu

hamgylchedd lleol a chefnogi hynny.'

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

'Gweithio gyda chymunedau lleol, unigolion a

phartneriaid i adeiladu gwytnwch cymunedol.' 

 

Cyngor Dinas Caerdydd: 'Parhau i weithredu

dull sy'n seiliedig ar gryfderau tuag at waith

cymdeithasol i roi unigolion, teuluoedd a

chymunedau yng nghanol eu llesiant eu

hunain.'

Mae hefyd yn galonogol i weld amcanion

llesiant yn cyfeirio yn benodol at bobl sy'n

cymryd rhan ac yn bod yn fwy actif yn eu

cymunedau. Er enghraifft:

A dyma enghreifftiau o arfer da ledled Cymru

lle mae hyn yn digwydd yn barod. Er

enghraifft:

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Mae cefnogi mentrau ynni cymunedol yn

ffordd dda o gynyddu ymreolaeth a

gwytnwch ariannol, yn ogystal â helpu Cymru

i symud tuag at ddod yn genedl garbon isel.

Mae elw a gynhyrchir o fentrau ynni lleol yn

cael ei gadw yn y gymuned a'i fuddsoddi

mewn prosiectau sy'n diwallu angen lleol.
 

Mae stiwardiaeth gymunedol ar dir hefyd yn

rhoi cyfle i gysylltu pobl â'u hardal leol. Yn Ne

Cymru, mae Project Skyline yn gweithio i roi

cysylltiad i gymunedau â'u tirwedd leol, a all

ddarparu incwm, swyddi, lle o weithgaredd

cymdeithasol a diwylliannol, a chartref i natur.

Er gwaethaf enghreifftiau fel y rhain, mae llai

nag 20% o bobl ledled Cymru o'r farn y

gallant effeithio ar benderfyniadau a wneir yn

lleol, a bu dirywiad graddol ers yr uchafbwynt

yn 2012-13 a 2013-14.

Dylai cyrff cyhoeddus fod yn ymgorffori

diwylliant o gyfranogiad ystyrlon dinasyddion

a rhanddeiliaid, yn ogystal â gwneud

cysylltiadau mwy eglur â'r sector gwirfoddol a

chynghorau tref a chymuned, fel partner llais

a chyflenwi.

Mae hyn yn golygu cael sgyrsiau ystyrlon â

phobl mewn cymunedau, darganfod beth sy'n

bwysig iddyn nhw, ac adlewyrchu eu barn cyn

dod i benderfyniadau. Rwyf wedi nodi'r

camau y gall cyrff cyhoeddus eu cymryd i

sicrhau cyfranogiad ystyrlon yma.

Mae yna rai prosiectau addawol sy'n

cysylltu pobl â'u hamgylchedd lleol a'u

hadnoddau naturiol mewn ffordd a all

helpu i ailadeiladu a chreu dyfodol

newydd i gymunedau

Mae cyrff cyhoeddus yn aml yn ei chael hi'n

anodd deall yr ystod o asedau sy'n bodoli

mewn cymunedau, megis rhwydweithiau,

cymdeithasau, cyfleusterau, asedau naturiol,

tir, adeiladau, man gwyrdd, busnesau bach,

ac yn methu â gwneud y gorau o'r cryfderau

hyn wrth ddatblygu eu lle cynlluniau ar sail.

Mae datgloi'r cryfderau hyn yn hanfodol.
 

Dylai fod yn syml i breswylwyr a staff mewn

cyrff cyhoeddus, sefydliadau sector

gwirfoddol a busnesau gynnig amser a

sgiliau, a dylid defnyddio'r cyfleoedd hyn i

helpu i adeiladu ymddiriedaeth a hyder ar

draws sectorau a sefydliadau. Yn rhy aml,

mae cymunedau'n wynebu rhwystrau o ran

gwneud pethau syml drostynt eu hunain.

Mae mentrau fel prosiect Skyline yn

arwyddocaol oherwydd eu bod yn dod â

phobl at ei gilydd i ddychmygu dyfodol

gwahanol, un lle mae tir yn cael ei reoli'n

gynaliadwy i ddiwallu anghenion y bobl sy'n

byw yno, mewn ffordd nad yw'n cyfaddawdu

gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu

hanghenion eu hunain.

 

Mae adroddiad allweddol Project Skyline yn

nodi 14 o argymhellion allweddol.

Rwy’n cefnogi bob un o’r argymhellion gan

gynnwys yr angen i gyrff cyhoeddus yng

Nghymru (gan gynnwys Llywodraeth Cymru)

gydnabod bod stiwardiaeth gymunedol ar dir

yn cynnig cyfle sylweddol i gyflawni’r addewid

o dwf gwyrdd - i wella llesiant cymdeithasol,

amgylcheddol ac economaidd. Dylai

Llywodraeth Cymru gefnogi sefydlu

prosiectau peilot tebyg ar raddfa tirwedd a

phrosiectau stiwardiaeth gymunedol, gan

adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o Broject

Skyline. Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wneud yr

hyn a allant i gefnogi mentrau fel y rhain.
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Mae cymunedau diogel sydd â chysylltiadau

da yn lleoedd lle mae tai a datblygiadau

cymunedol allweddol yn cael eu cynllunio o

amgylch gwasanaethau allweddol,

amwynderau, yr amgylchedd naturiol a

thrafnidiaeth gyhoeddus, gan greu

amgylchedd lleol mwy diogel a chroesawgar i

bobl

 

Mae cysylltedd digidol da hefyd yn bwysig o

ran helpu i gysylltu pobl yn eu cymuned, yn

ogystal â chyfleoedd am swyddi,

digwyddiadau cymdeithasol a chyfeiriaduron

ar gyfer eu hardal leol, gan helpu i leihau

teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Lle rydyn ni nawr

Mae defnyddio cysyniad o greu lleoedd sydd

yn cael eu disgrifio fel “Ffordd holistig o fynd

ati i gynllunio a dylunio datblygiadau a

lleoedd yw “creu lleoedd”, sy’n canolbwyntio

ar ganlyniadau positif. Mae’n tynnu ar

botensial ardal i greu datblygiadau a mannau

cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo

ffyniant, iechyd, hapusrwydd a llesiant pobl yn

eu hystyr ehangaf.” 

 

Mae “creu lleoedd” yn ychwanegu gwerth

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a

diwylliannol at y datblygiad gan arwain at

fuddiannau sy’n fwy na’r ffisegol a chryfhau

penderfyniadau cynllunio. 

 

Bydd rhoi “creu lleoedd” ar waith yn helpu i

sicrhau bod cymunedau wedi’u cysylltu’n dda

ac yn ddiogel. 

 

Cyfeiriwch at fy adran ar Gynllunio ym 

Mhennod 4, i gael rhagor o wybodaeth, 

dadansoddiad o'r amcanion llesiant a'r 

argymhellion.

Mae Cymru angen system cynllunio

effeithlon, clir a  tryloyw sydd yn gweithio i

gynllunwyr, datblygwyr a chymunedau. Mae

angen i gymunedau gymryd rhan o'r cychwyn

cyntaf, mewn ffordd ystyrlon, i gynllunio'r

cynlluniau a'r penderfyniadau sy'n eu

haffeithio nhw. 

Bwriad Polisi Cynllunio Cymru yw sicrhau bod

y penderfyniadau cynllunio a wneir yng

Nghymru, waeth pa mor fawr, neu mor fach,

yn mynd i wella bywydau'r cenedlaethau'r

presennol a’r cenedlaethau'r dyfodol. 

Cefnogi cymunedau i  fod â

chysylltiad da a diogel

Mae cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru yn

gam arwyddocaol tuag at sicrhau

cymunedau sydd â chysylltiadau a

chymunedau diogel yng Nghymru, ond

dylai'r ffocws bellach fod ar y

gweithredu
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Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus  ystyried

atebion symudedd sydd o fudd

i gydlynu cymunedau, iechyd,

cyfartalwyd a'r  Amgylchedd

Mae cysylltedd yn bwysig i fywydau pawb, ac

rydym yn treulio tuag awr y dydd  yn cymudo

ar gyfartaledd. Os byddwn yn cael cysylltedd

yn iawn, bydd yn effeithio'n sylweddol ar ein

gallu i wella cydlynant cymunedol, lleihau

llygredd aer, gwella iechyd a lles, a chyrraedd

targedau lleihau carbon (teithio sy'n cyfrif ar

hyn o bryd 14% o allyriadau nwyon tŷ gwydr.) 
 

Mae cysylltedd yn bwysig i fywydau pawb, ac

rydym yn treulio tuag awr y dydd  yn cymudo

ar gyfartaledd. Os byddwn yn cael cysylltedd

yn iawn, bydd yn effeithio'n sylweddol ar ein

gallu i wella cydlynant cymunedol, lleihau

llygredd aer, gwella iechyd a lles, a chyrraedd

targedau lleihau carbon (teithio sy'n cyfrif ar

hyn o bryd 14% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

Mae fy nadansoddiad o amcanion llesiant yn

pwysleisio bod cyrff cyhoeddus yn gwneud

cysylltiadau clir rhwng llesiant trafnidiaeth a

economaidd ac isadeiledd. Er enghraifft,

amcan llesiant Sir y Fflint: "datblygu'r

seilwaith trafnidiaeth a safleoedd cyflogaeth,

a gwasanaethau trafnidiaeth, i ehangu

mynediad at gyflogaeth a gwasanaethau

hyfforddi.

 

Beth sydd yn llai clir ydy’r ffyrdd mae cyrff

Cyhoeddus yn deall sut mae trafnidiaeth a

chysylltiadau yn gallu gwella agweddau eraill

o lesiant fel creu cymunedau cydlynus, gwella

iechyd, yr amgylchedd lleol, safon aer and

lleihau allyriadau.

Er gwaethaf hyn, mae'n galonogol gweld

esiampl fel Cyngor Sir Penfro yn cyllido

Cymdeithas Sefydliadau Trafnidiaeth

Gymunedol Sir Benfro, sy'n helpu pobl

sydd heb fynediad i drafnidiaeth, neu na

allant ddefnyddio gwasanaethau

trafnidiaeth gyhoeddus gonfensiynol.

Mae’r fenter yn cynnig 13 gwasanaethau

‘Dial a ride ’, cynllun ceir cymdeithasol,

'Bus Buddies’ a ‘Take Me Too' - cynllun

rhannu ceir sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o

bryd. Mae’r cynllun ‘Bwcabus’ hefyd ar

waith yn rhannau mwy gwledig y Sir. 

Cyfeiriwch at fy adran ar Drafnidiaeth, ym

Mhennod 5, i gael rhagor o wybodaeth,

dadansoddiadau o amcanion llesiant,

a fy argymelliadau.

Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd cartrefi o ansawdd da ar

lesiant pobl ond nid ydynt yn ystyried y

tueddiadau hirdymor. 

Yng Nghymru, mae yna brinder o gartrefi mae

pobl yn gallu fforddio, rhai sydd yn addas ar

gael ar hyn o bryd, ac wrth i’r boblogaeth

newid disgwylir i'r galw am gartrefi un person

gynyddu gan 27% erbyn 2039. Ym mis Hydref

2018, roedd 347 o bobl yn cysgu allan ar

draws Cymru. Mae bron i hanner o gartrefi

yng Nghymru roedd yn cael eu bygwth gyda

gael eu gwneud yn ddigartref gyda plant

dibynnol yn byw yna. 

 

Mae tai ansawdd gwael wedi'i gysylltu a

anghydraddoldeb, tlodi a cyfleoedd bywyd

cyfyngedig. Yn ol y Sefydliad Iechyd

Rhyngwladol, mae cyflwr byw ar draws Ewrop

(gan gynnwys tai, a mynediad at wyrddni) yn

ffactorau blaenllaw yn y gwahaniaeth mewn

iechyd pobl, gyda diffyg asiantaeth,

ymddiriedaeth, perthyn a ansicrwydd

cymuendol hefyd yn ddylanwad. 
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Mae fy nadansoddiad yn dangos bod 43 o'r

295 o amcanion llesiant gan gyrff cyhoeddus

yn ymwneud â chartrefi (gan 24 o'r 44 o gyrff

sy'n rhwym wrth y Ddeddf). Themâu cyson

ymhlith yr amcanion yw adeiladu mwy o

gartrefi  (er mwyn cynyddu'r cyflenwad o dai

o ansawdd da a gwella effeithlonrwydd ynni

(fel y cyfryw archwilio'r potensial ar gyfer

datblygiadau tai carbon isel sydd yn

fforddiadwy'.) 

Fodd bynnag, ychydig o gyrff cyhoeddus

sydd wedi ehangu eu hamcanion i archwilio

tueddiadau hirdymor cartrefi. Er enghraifft,

sut maen nhw'n ystyried newid demograffig,

trefniadau byw gwahanol fel rhannu tŷ neu

cartrefi rhwng cenedlaethau, difodiadau

mewn technoleg a allai olygu bod pobl yn

byw yn eu cartrefi yn hirach.

 

Ynghyd a hyn, nid oes llawer o integreiddio

rhwy yr amcanion cartrefi ac ardaloedd eraill

fel yr amgylchedd naturiol, sgiliau ar gyfer y

dyfodol a thrafnidiaeth. Er bod rhai cyrff

cyhoeddus yn cyfeirio at effeithlonrwydd ynni,

mae'n siomedig mai prin yw'r gwybodaeth am

adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol, gyda

gostyngiad yn y defnydd crai, gwell mynediad

at fannau gwyrdd, gwneud lleoedd a chartrefi

di-garbon. Cyfeiriwch at fy adran ar 'Tai ', ym

Mhennod 5, am wybodaeth bellach,

dadansoddiad o syniadau llesiant a fy

argymhellion.

Mae unigrwydd yn argyfwng cenedlaethol 

ac yn cael ei gydnabod yn gynyddol gan gyr

ff cyhoeddus yn eu hamcanion llesiant a'u

camau

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn llunio'r

cysylltiadau rhwng cymunedau diogel sydd â

chysylltiad da a nodweddion ehangach

llesiant, yn enwedig wrth fynd i'r afael ag

unigrwydd ac arwahanrwydd. Er enghraifft:

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn

cysoni eu gwaith fel cyngor â chynllun

llesiant eu Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus: “Gyda chyhoeddiad cynllun

llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Wrecsam (Mai 2018) bydd 'Bwrdd

Partneriaeth Iechyd Da' yn edrych ar

faterion unigrwydd ac ynysu a byddwn yn

gweithio mewn partneriaeth ar y mater

hwn

 

Cam Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i:

“helpu pobl i oresgyn unigrwydd ac

arwahanrwydd cymdeithasol a bod yn

aelodau gweithgar o’u cymuned.”

 

Cam Cyngor Sir Fynwy i: “Ddatblygu

cyfleoedd i bobl i gael eu disodli yn eu

cymunedau lleol gan leihau arwahanrwydd

ac unigrwydd”.
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Mae adroddiad y Swyddfa Ystadegau

Gwladol yn dweud wrthym fod 2.4 miliwn o

oedolion sy'n byw ym Mhyrdain - o bob oed -

yn dioddef o unigrwydd cronig. Yng Nghymru,

canfuwyd bod 16% o bobl yn teimlo'n unig yn

2017-18, gyda phobl iau yn fwy tebygol o

nodi eu bod yn teimlo'n unig na phobl hŷn.

Mae hefyd yn galonogol gweld cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cydnabod y rôl bwysig y gall

gwirfoddoli ei chwarae wrth helpu i leihau

unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae chwarter

yr oedolion (28%) yng Nghymru yn

gwirfoddoli, ac yn ogystal â bod o fudd i

iechyd a lles pobl, mae hefyd yn gwneud

cyfraniad amhrisiadwy i ddiwylliant,

gwytnwch a chydsyniant gymunedau
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Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin

Bevan a'i bartneriaid wedi datblygu'r fenter

'Ffrind i Mi'. Mae hyn yn sicrhau bod

unrhyw un sy'n teimlo'n unig neu'n ynysig

yn cael cymorth i ailgysylltu â'u

cymunedau; a thrwy hynny baru

buddiannau pobl â gwirfoddolwyr sydd â'r

un diddordebau, e.e. garddio, gwylio

chwaraeon, cerdded cŵn ac ati. Maent yn

parhau i adeiladu ar y gwaith hwn gyda

phartneriaid newydd i archwilio manteision

ehangach. Yn ddiweddar, maent wedi bod

mewn partneriaeth â'r gwasanaeth tân i

sicrhau bod Cadetiaid yn wirfoddolwyr

sy'n pontio'r cenedlaethau.

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

hefyd yn gwneud y cysylltiadau rhwng

gwirfoddoli a lleihau unigrwydd ac

arwahanrwydd o fewn cymunedau, gyda'u

cam i: "hyrwyddo llesiant ar gyfer pobl o

bob oed trwy ddatblygu, cyflwyno a

gwerthuso mentrau sy'n canolbwyntio ar

wella iechyd meddyliol a chorfforol a

mynd i'r afael ag unigedd cymdeithasol, yn

arbennig trwy wirfoddoli."

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Cwm Taf amcan trawsbynciol

o "fynd i'r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd cymdeithasol: Byddwn yn

gweithio mewn ffyrdd newydd i sianelu

cryfderau diamheuol ein cymunedau, gan

gynnwys gwirfoddoli i fynd i'r afael yn fwy

effeithiol ag unigrwydd ac arwahanrwydd

sy'n aml yn bodoli mewn llawer ohonynt."

 

Mae tîm llesiant cymunedol Cyngor Conwy

wedi cysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal a

disgyblion ysgol ar draws yr ardal ac wedi

dechrau darparu sesiynau "cwrdd â'r rhai

doeth", lle mae mamau ifanc a'u babanod

yn cyfarfod ac yn sgwrsio â phobl hŷn.

 

Yn Rhondda Cynon Taf, mae trigolion

cartrefi gofal yng Nglyn Rhedynog yn

ymweld â'r ysgol ac yn rhannu

gweithgareddau gyda phlant, sydd yn eu

tro yn ymweld â'r cartref gofal. Mae

gweithgareddau tebyg wedi'u treialu yn Sir

Benfro. Mae clwb bowlio yn Rhondda

Cynon Taf hefyd wedi cynnwys pobl ifanc,

a oedd gynt yn cyflawni ymddygiad

gwrthgymdeithasol acyn defnyddio'r clwb

ac yn cyfrannu at welliannau, e.e. creu

murlun.

 

Mae Cyngor Caerffili wedi dwyn ynghyd y

‘50 + Forum’ lleol a’r Rhwydwaith Rhieni i

gydweithio ar lyfrau i rieni, neiniau a

theidiau a phlant.

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r

Fro wedi hwyluso peilot rhyng-

cenedlaethau 'Staying Steady Schools' fel

rhan o'u gwaith ar leihau'r risg o deithiau a

chwympiadau. Mae pobl ifanc o Ysgol

Gynradd Eglwys St Monica yng Nghymru

wedi gweithio gyda'r bwrdd iechyd i godi

ymwybyddiaeth ar leihau'r risg o gwympo

sydd wedi datblygu i fod yn berthynas

barhaus rhwng yr ysgol a'u cartref gofal

lleol'.

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
17

https://www.ffrindimi.co.uk/copy-of-home
http://www.welshnewsextra.com/generations-join-forces-in-heart-warming-scheme/


cynyddu cyfleoedd i bobl gysylltu

gwella'r isadeiledd cymunedol i helpu pobl

i ddod at ei gilydd 

sefydlu a chynnal cymunedau cydlynus 

a chodi ymwybyddiaeth a lleihau stigma. 

Mae cysylltedd digidol yn bwysig wrth helpu i

gysylltu pobl yn eu cymuned. Fodd bynnag,

er bod 89% o oedolion yng Nghymru yn

defnyddio'r rhyngrwyd, nid oes gan 13% o

aelwydydd fynediad iddo.

 

Er bod llawer wedi arsylwi sut y gall

cyfryngau cymdeithasol ein gwneud yn fwy

unig, gall ymyrriadau technolegol hefyd fod

yn rhan o'r ateb wrth fynd i'r afael ag

unigrwydd ac arwahanrwydd. Er enghraifft,

mae menter yn y Deyrnas Unedig or enw

'GoodGym' lle mae pobl yn cofrestru ar ap i

redeg ac yn cyfuno'r rhediad hwnnw â helpu

person hŷn yn eu cymuned, fel help gyda 

thasg o amgylch y tŷ. Ers dechrau mae

'GoodGym' Caerdydd wedi cyflawni bron i

5,000 o weithredoedd da.’
 

Ym mis Chwefror 2020, lansiodd Llywodraeth

Cymru strategaeth unigrwydd ac

arwahanrwydd cymdeithasol cyntaf erioed

Cymru, sy’n galw ar y llywodraeth, 

gwasanaethau cyhoeddus, busnesau, 

cymunedau ac unigolion i weithio gyda’i

gilydd i helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Mae'n gosod pedwar blaenoriaeth i

weithredu:

 

 

 

 

 

Fe'i cefnogir gan Gronfa £1,400,000 i gefnogi

sefydliadau yn y gymuned i brofi neu i greu

dulliau arloesol

 

Mae'r strategaeth, ynghyd â'r cyllid, yn gam

cadarnhaol. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau

bod y strategaeth yn nodi sut y gall wneud

cyfraniad i gyflawni ei hamcanion llesiant a

nodau llesiant Cymru.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus adeiladu ar eu

gwaith hyd yma a dulliau prif ffrwd fel y rhain

wrth ddarparu gwasanaethau, er mwyn helpu

i fynd i'r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd. Mae hyn yn gofyn am gymryd

dull ataliol hirdymor, yn hytrach na dibynnu ar

gyllid i gyflwyno mentrau tymor byr newydd.

Mae sawl ymyrraeth gadarnhaol yn 

digwydd ar lefel genedlaethol a lleol 

iymyrryd yn gynharach i fynd i’r afael ag

achosion sylfaenol trosedd a thrais. 

Mae menywod yn llai tebygol o deimlo'n 

ddiogel na dynion yn eu cymuned (58% o 

gymharu â 83%). 

Mae pobl yn teimlo'n llai diogel os ydynt yn

byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig.

Dyblodd nifer y troseddau casineb rhwng 

2012-13 a 2018-19 (o 1,765 i 3,932) a

barnwyd bod hil, cyfeiriadedd rhywiol, 

anabledd a chrefydd yn ffactorau sy'n eu 

hysgogi.

Mae trosedd ac ymddygiad

gwrthgymdeithasol yn tanseilio diogelwch a

llesiant preswylwyr ac yn her gyson i gyrff

cyhoeddus.

 

 

 

Race Alliance Wales,

Tachwedd 2019 

“Mae'r rhaniad Brexit ym Mhrydain yn

symptomatig o wahaniaeth difrifol mewn

gwerthoedd, hunaniaeth a diwylliant ymhlith

Prydeinwyr, ac nid yw Cymru wedi dianc rhag

hyn ychwaith. O ran effaith yr argyfwng

cymdeithasol hwn ar gymunedau pobl dduon a

lleiafrifoedd ethnig, rydym wedi gweld effaith

hynny ar gymunedau pobl dduon ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig, yn ogystal â chymunedau

gwyn llwm mewn sawl ffordd. Y cyntaf yw

achosion o drais ymysg pobl ifanc, mae hyn yn

cynnwys gangiau, y cynnydd mewn troseddau

treisgar difrifol, yn enwedig ymosodiadau cyllyll.

Ond ffenomen gysylltiedig yw'r nifer sy'n

manteisio ar eithafiaeth grefyddol neu

wleidyddol.” 
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Nid yw rhai ysgogiadau dylanwad sy'n

ymwneud a chydlynant a throseddau casineb

wedi'u datganoli megis plismona, cyfiawnder

troseddol, y cyfryngau a rheoleiddio'r

rhyngrwyd. Fodd bynnag mewn sawl ardal,

mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu

ymyriadau polisi cadarnhaol sy'n cyfrannu at

ddiogelwch ac at gymunedau cydlynus.

 

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-

drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

yn rhan bwysig o hyn (gweler yr adran ar

'Gymru sy'n Fwy Cyfartal' ym Mhennod 3),

ynghyd â'r gwaith i fynd i'r afael â throseddau

casineb a gwella cymunedau cydlynus ar

draws adrannau'r Llywodraeth. Er enghraifft,

mae'r Ganolfan Cymorth ac Adrodd

Trroseddu Casineb yn darparu eiriolaeth a

chefnogaeth annibynnol i ddioddefwyr

troseddau casineb yng Nghymru. Mae hwn yn

gam cadarnhaol ond mae'n faes y bydd

angen ei fonitro'n barhaus, o ystyried yr

achosion cynyddol o droseddau casineb ers

Brexit, a'r ffaith bod tueddiadau hir dymoryn

awgrymu y bydd mudo yn cynyddu dros y

degawdau nesaf.

 

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

ledled Cymru wedi ymrwymo I ddatblygu

gwasanaethau cyhoeddus cydweithredol sy'n  

rhoi pobl a chymunedau yn ganolog. O

ystyried bod 43% o'r holl amcanion llesiant a

osodwyd gan 19 Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus Cymru yn 2018-19 yn ymwneud â

‘chymuned’, mae ganddynt rôl allweddol wrth

sicrhau bod pobl yng Nghymru yn byw mewn

lleoedd diogel ac iach.

 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Castell-nedd Port Talbot wedi cydweithio'n

effeithiol (yn enwedig rhwng yr awdurdod

lleol, yr heddlu, sector tai a'r trydydd sector)

ynghylch mater taclo llinellau sirol a

marwolaethau cyffuriau yn yr ardal. 
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Er bod hyn yn dangos partneriaeth effeithiol

yn gweithio i fynd i'r afael â phroblem

uniongyrchol, mae'r Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus hefyd yn  cydnabod bod angen

iddo nawr adeiladu ar y gwaith hwn i fynd i'r

afael â'r materion sy'n arwain at y problemau

hyn, gan gynnwys Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod, tlodi a bregusrwydd.

 

Mae cynllunio a pharatoi'n briodol ar gyfer

problemau yn y dyfodol sy'n deillio o'r

achosion o droseddu yn hanfodol, yn ogystal

â rhannu data yn fwy effeithiol ynghylch

proffilio mathau newydd o droseddau, megis

seiberdroseddu, y bydd angen i'r holl

wasanaethau cyhoeddus fynd i'r afael â hwy.

 

Mewn sawl ardal, ac yn debyg iawn i'r

gwasanaeth iechyd, mae'r gwasanaeth

heddlu'n aml yn cael problemau y gellid bod

wedi'u hosgoi. Mae tua 70-80% o alwadau

bellach yn ymwneud â materion nad ydynt yn

ymwneud â throsedd gan gynnwys pobl sy'n

fregus a problemau iechyd meddwl. 

 

Mae pob llu heddlu yn chwarae rhan

allweddol  mewn Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, ac mae llawer yn cymryd rôl

arweiniol wrth fuddsoddi adnoddau mewn

atal ac ymyrraeth gynharach. Er enghraifft,

mae 5,500 o swyddogion heddlu ledled

Cymru wedi cael hyfforddiant ar adnabod

profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac

ymateb iddynt, ac mae llawer yn gweithio i

fodloni cynlluniau llesiant lleol gyda

blaenoriaethau yn y maes hwn, drwy weithio 

gyda phartneriaid eraill i ymyrryd yn

gynharach.
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Er nad yw plismona wedi'i ddatganoli i

Gymru, rwyf am dynnu sylw at gyfraniad

cadarnhaol  heddluoedd i'r 19 Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus - enghraifft wych

o wasanaeth heb ei ddatganoli sy'n

gweithredu o fewn cyd-destun datganoledig.

Mae'n werth nodi hefyd bod cyrff cyhoeddus

eraill, gan gynnwys byrddau iechyd,

awdurdodau lleol, gwasanaethau tân ac

achub, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfoeth

Naturiol Cymru, yn gweithio fwy gyda'i gilydd

ar agendâu ataliol fel cam-drin domestig,

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

a thanau glaswellt.

 

Yn yr un modd, mae Llywodraeth Cymru wedi

dangos ei bod yn cydnabod y cyfraniad y mae

plismona yn ei chwarae ar lefel gymunedol

trwy gefnogi cyflogi 500 o Swyddogion

Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) yng

Nghymru, gan alluogi gwasanaethau heddlu

yng Nghymru i gynnal eu dull pwysig o

blismona cymdogaeth, mewn cyferbyniad â

llawer o heddluoedd yn Lloegr

 

Mae iechyd wedi'i nodi'n gyson fel cyswllt

allweddol o adnabod trais a cham-drin

domestig yn gynnar. Yn Ne Cymru, mae'r

rhaglen Adnabod a Chyfeirio at Wella

Diogelwch (IRIS) yn rhaglen hyfforddi ac

atgyweirio cam-drin domestig a thrais rhywiol

sy'n seiliedig ar bractis cyffredinol, a lansiwyd

gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn

2014.
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Wedi'i hariannu gan Heddlu De Cymru a

Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, y

rhaglen oedd y gyntaf o'i fath yng Nghymru,

gyda phartneriaid arbenigol iechyd a lleol, yn

gweithio ar draws 25 meddygfa yng

Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Yn ei

flwyddyn gyntaf, darparwyd hyfforddiant i 280

o staff (gan gynnwys 93 o feddygon teulu),

gyda 70 o atgyfeiriadau yn rhoi cyfle i

ddioddefwyr cam-drin domestig gael gafael

ar wybodaeth a chefnogaeth y gallent fod

wedi colli allan arni fel arall. Mae llwyddiant y

rhaglen yn golygu ei bod bellach yn cael ei

phrif ffrydio i gyllidebau'r heddlu ac iechyd.

 

Yn yr un modd, yn 2019 sefydlwyd Uned Atal

Trais arbenigol i fynd i’r afael â throseddau

treisgar yn Ne Cymru, ar ôl derbyn  880,000 o

gyllid gan y Swyddfa Gartref - yr unig ardal

blismona yng Nghymru i dderbyn cyllid i

helpu i fynd i’r afael â throseddau treisgar.

Bydd yr Uned Atal Trais yn dwyn ynghyd

Heddlu De Cymru, awdurdodau lleol, iechyd,

arweinwyr cymunedol a phartneriaid

allweddol eraill i fynd i’r afael â throsedd

treisgar trwy ddeall ei achosion sylfaenol.

Bydd yr uned yn gyfrifol am nodi'r hyn sy'n

gyrru troseddau treisgar yn Ne Cymru i

ddatblygu ymateb cydgysylltiedig. Y bwriad

yw y bydd y gwaith hwn yn cael ei gyflwyno i

gwmpasu Cymru gyfan.

 

Mae'n galonogol gweld enghreifftiau fel hyn

lle mae partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i

fynd i'r afael ag achosion sylfaenol, drwy

ymyrraeth gynnar a gweithredu buan a

chadarnhaol. Gallent ddarparu templed ar

gyfer sut mae cyrff cyhoeddus yn gweithio

gyda'i gilydd a chymryd dulliau ataliol i fynd i'r

afael â rhai o'n materion mwyaf heriol.
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https://www.north-wales.police.uk/your-neighbourhood?lang=cy-gb
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http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/903/hafan


Mae cynnwys grwpiau gwahanol mewn

cymunedau i lunio gwasanaethau, trwy

gyfranogiad a chyd-gynhyrchu yn galluogi

cyrff cyhoeddus i adeiladu gwell dealltwriaeth

o wendidau pobl a'u gallu i gael mynediad at

wasanaethau. 
 

Gall diwylliant ac iaith helpu pobl i deimlo'n

ddiogel a chymryd rhan, a gall cefnogi

cyfleoedd i gynyddu perchenogaeth leol

mewn cymunedau ddarparu amgylchedd lleol

mwy diogel a chroesawgar. 
 

Dengys astudiaethau y gall mannau gwyrdd a

glas sy’n ddiogel a hawdd i’w cyrraedd lleihau

lefelau trais a rhai mathau o droseddau, megis

ymosodiadau, lladrad a byrgleriaeth. Mae hyn

oherwydd mwy o wyliadwriaeth mewn lleoedd

â llystyfiant ac effeithiau therapiwtig tirweddau

â llystyfiant. 

Drwy gyd-weithio a Chyfoeth Naturiol

Cymru fe gyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus

Cymru 'Creu Lleoedd a Mannau Iachach ar

gyfer ein cenedlaethau presennol a

chenedlaethau'r dyfodol', canllaw

defnyddiol gyda'r nod o gefnogi Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, cyrff

cyhoeddus, sefydliadau ac unigolion i

gymryd camau sy'n mynd i'r afael, ac yn

gwella'r cyfleoedd iechyd a llesiant a ddaw

yn sgil yr amgylchedd naturiol ac

adeiledig. 

Mae DRIVE yn rhaglen sy'n targedu

cyflawnwyr cam-drin domestig - sy'n faes

sydd yn draddodiadol wedi cael llai o

ffocws. Mae wedi cael ei dreialu mewn

pum llu Heddlu ledled Cymru gan

gynnwys De Cymru. Mae wedi gweld

gostyngiad o 30% mewn cam-drin

domestig yn troseddu gostyngiad o 88%

mewn cam-drin rhywiol, gostyngiad o 82%

mewn cam-drin corfforol, gostyngiad o

75% mewn stelcio ac aflonyddu a

gostyngiad o 73% mewn rheoli

ymddygiad. Mae'n costio £ 2,400 i bob

troseddwr.
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Ym Mharc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog, nod y pecyn 'Llunio fy

Mannau Brycheiniog' a'r pecyn cymorth yw

helpu pobl/ cymunedau i chwarae rhan

wrth lunio'r lleoedd sy'n bwysig iddyn nhw,

gan roi offer a syniadau i archwilio, newid

a gwella trefi, pentrefi neu gymdogaethau

yn y parc cenedlaethol. 

Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi cyrff

cyhoeddus i weithio'n well gyda'i gilydd i

gynllunio, paratoi a symud eu gweithgaredd

a'u hadnoddau tuag at atal. Dylai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fod yn defnyddio'r perthnasoedd

y maent wedi'u datblygu i wneud hyn, gan

helpu i fynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad

gwrthgymdeithasol yn eu hardaloedd. 
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http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Creu%20lleoedd%20a%20mannau%20iachach.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Creu%20lleoedd%20a%20mannau%20iachach.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Place-Plan-Toolkit-Shape-My-Brecon-Beacons.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Place-Plan-Toolkit-Shape-My-Brecon-Beacons.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Place-Plan-Toolkit-Shape-My-Brecon-Beacons.pdf


Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol
 

Er mwyn bod yn atyniadol, yn hyfyw ac yn

gydlynus, mae angen i gymunedau gael

gwasanaethau o ansawdd da ym maes tai,

iechyd, trafnidiaeth, addysg, gofal

cymdeithasol, busnes lleol, yr amgylchedd a

gweithgareddau diwylliannol. 

 

Sicrhau bod gan bawb

fynediad i wasanaethau

allweddol 

Mae mynediad at wasanaethau llesiant

allweddol mewn cymunedau yn

anghyfartal ledled Cymru 

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018-19,

roedd 80% o bobl yn fodlon eu bod yn gallu

cyrraedd y gwasanaethau sydd eu hangen

arnynt neu gael mynediad atynt. Roeddent yn

lleiaf bodlon â'u gallu i gael mynediad at

wasanaethau fel canolfannau cymunedol,

ysgolion uwchradd, llyfrgelloedd a chlybiau

ieuenctid. O ganlyniad i lockdown COVID-19

yn genedlaethol, ailddiffiniwyd gwasanaethau

allweddol. Rhestrwyd y gwasanaethau yr

ystyriwyd eu bod yn angenrheidiol ar gyfer

bywyd o ddydd i ddydd yn ystod y pandemig

fel a ganlyn: 

Iechyd a gofal cymdeithasol 

Addysg a gofal plant (ar gyfer plant

gweithwyr allweddol)

Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Llywodraeth Genedlaethol a Lleol

Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

Diogelwch cyhoeddus a chenedlaethol 

Trafnidiaeth

Cyfleustodau, cyfarthrebu a gwasanaethau

cyllid

 

 

 

 

 

 

 

Lle rydyn ni nawr

O ran gwasanaethu mewn cymunedau, mae'n

gadarnhaol gweld enghreifftiau fel y Gronfa

Grant Cymunedau Cryf ym Mro Morgannwg,

sydd wedi ymrwymo dros £400,000 i ystod o

brosiectau cymunedol, gan gynnwys

canolfannau cymunedol, clwb sinema lleol a

phrosiectau treftadaeth sy'n cyd-fynd â

'Rhaglen Gwasanaethau Ail-lunio' y cyngor a

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae cymunedau eu hunain wedi chwarae

rhan sylweddol wrth ddarparu'r hyn a

fyddai o'r blaen wedi cael ei ystyried yn

wasanaethau allweddol. Er enghraifft, help

i'r rhai mwyaf agored i niwed, gwirfoddoli

mewn ysbytai a chefnogaeth ar-lein ar

gyfer addysg, iechyd meddwl, a diwylliant

a hamdden. 
 

Ar ôl y pandemig, efallai bod yr amser yn

iawn i ailedrych ar yr hyn a olygir gan

wasanaethau allweddol ac adeiladu'r rheini

ar ddealltwriaeth yn seiliedig ar le o angen,

ac nid model generig o un maint sy'n

addas i bawb yng Nghymru. Gallai addasu

darpariaeth y gwasanaethau hynny, er

enghraifft, ailedrych ar drosglwyddo rhai o

asedau awdurdodau lleol i grwpiau

cymunedol lleol.

Mae argyfwng COVID-19 wedi

dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan

fydd cyrff cyhoeddus yn gweithio'n

agos gyda mentrau cymorth

cymunedol yn eu hardaloedd, yn

enwedig o ran pobl agored i niwed a

phobl ynysig, a dylai hyn barhau y tu

hwnt i'r pandemig er mwyn helpu i

gysylltu cymunedau Cymru.

Mae rhai o'r newidiadau a'r cyfyngiadau

mwyaf angenrheidiol wedi'u gosod ar

fynediad i fannau gwaith / busnes arferol,

addysg, gofal plant, manwerthu, lletygarwch

a gweithgareddau hamdden. Mae

gwahaniaethau sylweddol rhwng profiadau

lockdown yn ardaloedd gwledig a threfol

Cymru. 
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https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru?_ga=2.211777877.1598103475.1588243174-2004175233.1564500188
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Fodd bynnag, er gwaethaf enghreifftiau fel y

rhain, mae sicrhau bod pawb yn gallu cael

mynediad cyfartal i wasanaethau bob dydd

allweddol yn dal i fod yn her. Er enghraifft,

tynnodd y Comisiwn Cydraddoldeb a hawliau

dynol sylw at y ffaith nad yw hanner y

gorsafoedd rheilffordd yng Nghymru yn gwbl

hygyrch i bobl anabl, gyda 34% heb fynediad i

ddefnyddwyr cadair olwyn. 
 

Gyda dwy ran o dair o bensiynwyr sengl yng

Nghymru heb gar, mae hyn yn golygu eu bod

yn methu cyrraedd gwasanaethau allweddol

enwedig mewn ardaloedd wledig.
 

Mewn man arall mae toriadau awdurdodau

lleol i drafnidiaeth ysgol wedi cynyddu

dibyniaeth ar ddefnyddio ceir, nad yw'n

fforddiadwy i bob teulu o bosibl. Bydd angen i

gynllunio'r dyfodol ystyried y materion hyn

wrth ystyried modelau symudedd newydd ar

gyfer y dyfodol. Er enghraifft, o safbwynt

symudedd, iechyd a lleihau carbon efallai y

daw croeso i'r cynnydd yn y defnydd o

feiciau, ynghyd â chyflwyno sgwteri trydan a

Tuk Tuks, fel y gwelir mewn llawer o drefi a

dinasoedd ledled Ewrop. Fodd bynnag, heb

gynllunio a chynnwys sylweddol gan bobl

anabl, gallai hyn beri problemau pellach o ran

gwahardd.
 

Rwyf wedi fy nghalonogi gan nifer yr

amcanion a'r camau a osodir gan gyrff

cyhoeddus sydd â ffocws clir ar gynnwys

pobl wrth wella mynediad at wasanaethau

llesiant allweddol. Er enghraifft:
 

Nod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Gwella effeithlonrwydd ac ansawdd

gwasanaethau trwy gydweithredu â phobl,

cymunedau a phartneriaid.”
 

Amcan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol

Felindre i: “Dod â chymunedau a

chenedlaethau ynghyd trwy gymryd rhan wrth

gynllunio a darparu ein gwasanaethau.”
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Amcan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

“Mae pobl yng Nghonwy yn cyfrannu at eu

cymuned. Maen nhw yn wybodus,

cynwysedig  a chael eu gwrando ar ”, gyda

cham i:“ weithio gyda chymunedau,

darparwyr trafnidiaeth a phartneriaid eraill i

gynnal adolygiad sylfaenol o gludo'r cyhoedd

a mynediad at wasanaethau. ”
 

Amcan Cyngor Bwrdeistref Sir Benfro i

“Ceisio creu cyngor modern, cost-effeithiol a

modern sy'n canolbwyntio ar weithio gyda'n

gilydd i wella bywydau pobl yn Sir Benfro.”
 

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn,

dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i

gyflwyno'r cysyniad o gymdogaethau 20

munud ar gyfer pob tref a dinas yng

Nghymru, gan greu cymunedau iachach a

hapusach sy'n addas ar gyfer dyfodol di-

garbon. Mae hyn yn golygu cymdogaethau

cryf, â chysylltiadau da, lle mae pobl yn byw o

fewn pellter cerdded o 20 munud i

wasanaethau allweddol bob dydd, a

blaenoriaethu datblygiadau o fath sy'n cyfuno

tai, cysylltiadau trafnidiaeth, gwasanaethau

cyhoeddus, gweithleoedd a chyfleusterau

hamdden.
 

O ran cymunedau gwledig, ymddengys fod

llymder wedi effeithio ar wasanaethau

cyhoeddus a seilwaith cymunedol. Mae

adroddiad Archwilio Cymru 'Gwasanaethau

Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig' yn

tynnu sylw at: "Mae'r pethau sy'n cyfrannu at

wneud eu cymuned yn lle gwych i fyw a

gweithio ynddo, ynghyd ag effaith toriadau

cyllid cyhoeddus ac ansicrwydd economaidd

parhaus, wedi newid eu cymunedau yn ystod

y blynyddoedd diwethaf, ac nid er gwell bob

amser."
 

O'r dinasyddion a arolygwyd ar gyfer yr

adroddiad, mynegodd 43% farn bod

gwasanaethau'r cyngor wedi gwaethygu yn

ystod y pum mlynedd diwethaf.
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Ynghyd â hyn, mae'r twf mewn bancio ar-lein a

gwasanaethau symudol wedi gweld

gostyngiad yn nifer y banciau a'r swyddfeydd

post, gyda Phowys yn gweld y gostyngiad

mwyaf yng Nghymru. Canfu'r adroddiad hefyd

fod newidiadau demograffig yn cynyddu

pwysau ar wasanaethau cyhoeddus sydd

eisoes dan bwysau megis gofal cymdeithasol,

wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu.   
 

Mae diboblogi a chymdeithas sy'n heneiddio

mewn ardaloedd gwledig anghysbell hefyd yn

golygu bod gwasanaethau lleol yn dod yn llai

hyfyw. Mae demograffeg y Gymru wledig ac yn

arbennig y nifer cynyddol o bobl hŷn yn

effeithio ar ddyfodol y ddarpariaeth

gwasanaeth cyhoeddus er enghraifft, y galw

cynyddol am ofal cymdeithasol a

gwasanaethau tai. Rhwng 2012 a 2016 roedd

pob un o'r naw cyngor gwledig yn bennaf wedi

gweld gostyngiad yn nifer y bobl o dan 18 oed

a chynnydd yn nifer y bobl dros 65 oed. 
 

Er y bydd nifer yr aelwydydd yn veu hardal yn

cynyddu erbyn 2035 ym mhob ardal wledig,

bydd wyth o'r naw awdurdod gwledig yn

bennaf yn gweld ffurfio cartrefi newydd ar

lefelau is na chyfartaledd Cymru. Mae hyn yn

cael effaith ar allu gwasanaethau cyhoeddus i

recriwtio i rolau allweddol mewn cymunedau

gwledig megis athrawon ysgolion cynradd,

cynllunwyr, diffoddwyr tân a gofalwyr sy'n

siarad Cymraeg.
 

Er gwaethaf yr heriau hyn canfu archwiliad

Cymru nad oes llawer o arddangosiad o'r

modd y mae cyrff cyhoeddus yn deall natur

amrywiol eu cymunedau gwledig. Er enghraifft,

yn yr asesiadau llesiant a'r cynlluniau llesiant

sy'n sôn am faterion gwledig, mae seilwaith yn

faes cyffredin i'w wella. Fodd bynnag, prin yw'r

camau gweithredu neu'r camau penodol i

wella seilwaith, megis camau i wella ffyrdd a

llwybrau beiciau, integreiddio trafnidiaeth

gyhoeddus ac ymestyn rhwydweithiau band

eang.

Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi cyrff

cyhoeddus i ddarparu dull mwy integredig o

ddarparu gwasanaethau mewn ardaloedd

gwledig. Dylai cyrff cyhoeddus barhau i

adeiladu ar y gwaith maen nhw'n ei wneud a

sicrhau eu bod nhw'n cynnwys amrywiaeth

eang o bobl, sefydliadau a defnyddwyr

gwasanaethau yn eu cymunedau i helpu i

lywio a siapio eu gwasanaethau.
 

Mae argyfwng COVID-19 wedi tynnu sylw at

bwysigrwydd technoleg ddigidol. Gall

mynediad at wasanaethau digidol gysylltu

pobl â'u cymuned ehangach, cyfleoedd am

swyddi, digwyddiadau cymdeithasol a

chyfeiriaduron ar gyfer eu hardal leol, gan

helpu i leihau teimladau o unigrwydd ac

arwahanrwydd. 
 

Fodd bynnag, nid oes gan 13% o gartrefi yng

Nghymru fynediad i'r rhyngrwyd, ac mae'n

rhaid i ni sicrhau bod pobl, mewn ardaloedd

gwledig a threfol, yn gallu cael gafael ar

wasanaethau digidol yn ogystal â'r sgiliau i

lywio byd cynyddol ddigidol. 
 

Er mwyn helpu i sicrhau bod gan bawb yng

Nghymru fynediad at gysylltedd digidol a

rhyngrwyd dibynadwy, dylai Llywodraeth

Cymru fod yn gweithio gyda busnesau,

sefydliadau gwirfoddol a chymunedau. Er

mwyn helpu i gyflawni hyn.

Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

a'r rhaglen Hybiau Cymunedol yn

cefnogi dulliau cadarnhaol o ddod â

chymunedau ynghyd ond mae angen ei

blethu â chynlluniau ac amcanion cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus
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https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/internet-use-and-digital-skills-national-survey-wales-april-2018-march-2019-207.pdf


Gweithgareddau wedi'u cynllunio i atal

unigrwydd ac arwahanrwydd 

Darpariaeth lloches nos i'r digartref

Gweithgareddau ieuenctid yn brwydro yn

erbyn ymddygiad gwrth-gymdeithasol  

Mae enghreifftiau da o sut y mae'r gronfa hon

yn cyflawni amcanion ehangach yn cynnwys:
 

 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i

fuddsoddi mewn gwella cyfleusterau

cymunedol trwy ei Rhaglen Cyfleusterau

Cymunedol. Mae'r rhaglen yn darparu

buddsoddiad i sicrhau dyfodol

hirdymor cyfleusterau cymunedol, yn

cydnabod pwysigrwydd dod â chymunedau

ynghyd fel ffordd o atal problemau, ac mae'n

cyfrannu at sawl amcan llesiant.

Fodd bynnag, er bod y rhaglen yn amlwg yn

cyfrannu at sawl nod llesiant, mae yna

ddatgysylltiad ag amcanion lleol a osodir gan

gyrff cyhoeddus yn yr ardaloedd perthnasol

ble mae’r grantiau’n cael eu dyfarnu. Ar hyn o

bryd nid oes unrhyw ofyniad i geisiadau

ddangos sut y bydd eu cynigion yn cyfrannu

at gyflawni amcanion a chynlluniau llesiant

lleol. Mae angen ymagwedd gydgysylltiedig

fel bod cyllid Llywodraeth Cymru yn amlwg yn

cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion a nodau

lleol yn ogystal â chenedlaethol.

Mae'r rhaglen canolfannau cymunedol

diweddar gwerth £15m yng Nghymru, a

ariennir drwy'r gronfa seilwaith, yn enghraifft

dda o ddull cydgysylltiedig gan Lywodraeth

Cymru o wneud penderfyniadau buddsoddi

cyfalaf sy'n cefnogi llesiant cymunedol. Bydd

yn darparu 21 canolfannau cymunedol

ychwanegol a chanolfannau dysgu sy'n

cefnogi dulliau arloesol, radical newydd o

gefnogi plant a dod â chymunedau at ei

gilydd.
 

Mae yna rai enghreifftiau addawol ledled

Cymru o'r rhaglen sy'n annog integreiddio

ymhlith gwasanaethau. Er enghraifft, mae

Tasglu'r Cymoedd yn helpu i hwyluso dull

cydgysylltiedig gan ddefnyddio hybiau

cymunedol i ddatblygu cenhedlaeth newydd

o ganolfannau iechyd a gofal; gan eu

hehangu ymhellach i ddatblygu modelau

newydd o ddysgu cymunedol, darpariaeth

gofal plant, cymorth rhieni, dysgu teulu a

mynediad cymunedol i gyfleusterau a

adeiladwyd o amgylch y diwrnod ysgol.
 

Mae gwasanaethau gofal iechyd, dysgu

cymunedol, gofal plant a hyd yn oed

swyddfeydd post yn cael eu dwyn o dan yr un

to mewn ardaloedd ar draws Cymru, sy'n

dangos cam sylweddol ymlaen wrth symud

tuag at system sydd â'r seilwaith ffisegol i

ganolbwyntio ar lesiant ehangach. 
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Mae'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol yng Nghymru yn rhoi cyfle i

helpu i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau

dynol yng Nghymru a sicrhau bod cyrff

cyhoeddus yn rhoi lle blaenllaw i

anghydraddoldeb wrth wneud

penderfyniadau strategol.  
 

Bydd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff

cyhoeddus penodol, wrth wneud

penderfyniadau strategol fel ‘penderfynu ar

flaenoriaethau a gosod amcanion’, ystyried

sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau’r

anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag

anfantais economaidd-gymdeithasol.
 

Unwaith eto, mae'r datblygiad hwn yn

galonogol. Fodd bynnag, dylai Llywodraeth

Cymru sicrhau ei bod yn cyd-fynd, o ran

egwyddor ac yn ymarferol, â Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. Wrth osod amcanion

llesiant a'r camau y bwriedir iddynt fynd i'r

afael ag anfantais economaidd-gymdeithasol,

argymhellaf fod cyrff cyhoeddus yn gosod

amcanion a fydd yn cyflawni'r ddyletswydd

hon ac yn cyfrannu at gyfres ehangach o

nodau llesiant.

 

Rydym yn gwybod y gall mynediad i fannau

gwyrdd a glas gael dylanwad cadarnhaol ar

iechyd pobl, a dylai pawb yng Nghymru allu

byw mewn byd naturiol iach, llawn bywyd

gwyllt, gyda llais wrth helpu i lunio sut y

gallant fynd a defnyddio lleoedd awyr agored.
 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018-19 yn

dangos bod mannau gwyrdd ar gael yn

rhwydd i'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru, ac

mae'n ymddangos bod ansawdd canfyddedig

y mannau hyn yn sefydlog.  

Mae mwy o gyrff cyhoeddus yn

cydnabod y gall mynediad i fannau

gwyrdd a glas gael dylanwad

cadarnhaol ar iechyd a llesiant

cymunedol
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Fodd bynnag, roedd data diweddar o'r

Mynegai Mannau Gwyrdd yn awgrymu nad yw

dros 236,000 o bobl yng Nghymru yn byw o

fewn taith gerdded deng munud i fannau

gwyrdd. Ar ben hynny, nid yw llawer o bobl yn

elwa ar dreulio amser gyda'u gilydd yn yr awyr

agored yn eu cymuned.
 

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod y rôl

bwysig y mae man gwyrdd o ansawdd uchel

yn ei chwarae yn iechyd a llesiant pobl.

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Casnewydd, er enghraifft,

amcan llesiant sy'n nodi:

 

“Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach,

diogel a gydnerth, gyda chamau yn

cynnwys: “Mae gan Gasnewydd

amgylchedd glân a diogel i bobl ei

ddefnyddio a'i fwynhau; gwella ansawdd

aer ledled y ddinas; mae cymunedau'n

gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd.  

 

O hyn, ariannwyd ‘Swyddog Ymgysylltu

Cymunedol Gwyrdd a Diogel’ i hwyluso

cyflawni’r amcan sydd wedi cyfrannu’n

sylweddol at gynnydd, gyda’r holl

bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i lunio

gweledigaeth ar draws Casnewydd o’r

enw ‘Cynnig Gwyrdd a Diogel Casnewydd’

Er bod y rhaglenni hyn yn gyfleoedd pwysig i

wella cymunedau cydlynys, dylai Llywodraeth

Cymru sicrhau eu bod yn gysylltiedig ag yn

gyson â'r gwaith o gyflawni cynlluniau ac

amcanion llesiant cyrff cyhoeddus a byrddau

gwasanaethau cyhoeddus ym mhob ardal, ac

nad ydynt yn cael eu cyflwyno ar wahân.
 

Mae'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol yn gyfle i leihau

anghydraddoldebau yng Nghymru a

dylai gyd-fynd â Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol 
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Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro,

roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

dyfodol yn ddylanwad mawr ar y gwaith o

gynllunio a dylunio prosiectau ar gyfer y

'prosiect llwybrau', sy'n targedu'r rhai sy'n

newydd i wirfoddoli ac sy'n wynebu

rhwystrau rhag cymryd rhan mewn

gweithgareddau rheolaidd yn yr awyr

agored – yn enwedig pobl iau a hŷn a'r

rhai sy'n profi problemau iechyd meddwl.

 

Mae Park Run yn enghraifft wych o bobl

mewn cymunedau yn dod at ei gilydd,

ledled y Deyrnas Unedig, mewn

amgylchedd y parc. Mae'r rhediadau

wythnosol 5km yn rhad ac am ddim, yn

agored i bawb, ac yn ddiogel ac yn hawdd

cymryd rhan ynddynt.

 

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn gwneud y

cysylltiadau rhwng eu dyletswyddau craidd

a'u buddion i iechyd, cydlyniant a llesiant

ehangach o fentrau fel cynnig a hyrwyddo'r

'parkrun'. Yng Nghaerdydd, mae Heddlu De

Cymru wedi gweithio gyda'r 'parkrun' i nodi

materion aflonyddu sy'n effeithio ar fenywod,

ac mae clwstwr meddygon teulu wedi bod yn

gweithio gyda 'parkrun' i ddarparu'r 'parkrun'

cyntaf dan arweiniad iechyd yng Nghymru, fel

rhan o fenter rhagnodi gymdeithasol, gan

arddangos cymuned go iawn gyda

meddygon, nyrsys a staff derbynfa/ staff

rheoli yn cyfrannu.

 

Mae'n galonogol gweld pwysigrwydd yr

amgylchedd naturiol yn cael ei gydnabod.

Fodd bynnag, mae cryn dipyn i'w wneud eto

o ran cael mwy o bobl yng Nghymru yn yr

awyr agored, defnyddio a mwynhau eu

hamgylchedd lleol, eu helpu i gysylltu â natur

a darganfod hanes eu cymunedau.

 

O ran natur, hinsawdd ac argyfyngau iechyd

y cyhoedd yr ydym yn eu hwynebu, mae hwn

yn faes yr wyf yn disgwyl gweld Llywodraeth

Cymru, cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwneud mwy i

gyflymu'r newid y mae angen inni ei weld.

Man cychwyn da i wneud hyn, mewn ffordd

sy'n mwyhau'r manteision i gymunedau

cydlynus, fyddai gosod safonau i sicrhau y

gall pobl gael mynediad i fannau gwyrdd a

glas o fewn 300 metr i'w cartrefi.

Ym Mharc Cenedlaethol Eryri mae

gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn nifer

o wahanol weithgareddau sy'n gysylltiedig

â'u hyrwyddo'r Gymraeg.

 

Yn 2017-18, roedd gan Gyngor Sir Powys

dîm o 102 o wirfoddolwyr a oedd yn

gweithio 2,348 o oriau gwirfoddoli i

gyflawni gwaith fel adeiladu pontydd

newydd, gosod gatiau a chlirio llystyfiant.

Mae hefyd yn galonogol gweld cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn gwneud y cysylltiadau rhwng

gwirfoddoli a'r amgylchedd naturiol. Er

enghraifft:

Gweler yr adran ar ‘Gymru Gydnerth’ ym

Mhennod 3 i gael mwy o wybodaeth.
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Mae gan bob cymuned yng Nghymru ei

phrif sefydliadau angori, a dylai cyrff

cyhoeddus a byrddau gwasanaethau

cyhoeddus gydnabod a gwerthfawrogi

eu rôl yn well

 

Mae angen i gymunedau cydlynus gael

sefydliadau angor cryf, fel ymddiriedolaethau

datblygu, cwmnïau cydweithredol,

cymdeithasau tai a chynghorau tref neu

gymuned, sy'n deall yr ardal leol ac sydd ag

ymrwymiad hirdymor iddi. Mae sefydliadau fel

y rhain yn chwarae rhan blaenllaw wrth

wrando ar anghenion a barn pobl leol,

hyrwyddo ac eirioli ar eu rhan, gweithio ar

draws sectorau, a darparu gwasanaethau a

gweithgareddau allweddol.

 

Mae gan economi sylfaenol gref hefyd rôl

allweddol i'w chwarae o ran cefnogi

datblygiad economaidd mewn cymunedau

sy'n darparu llesiant yn ei ystyr ehangaf, gan

helpu i fynd i'r afael â heriau hirdymor fel tlodi

parhaus, iechyd gwael a gwella cyfleoedd

bywyd i bawb.

Dod â buddsoddiad allanol i mewn

Yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant i

fusnesau a grwpiau cymunedol

Targedu adnoddau i ddiwallu anghenion

lleol 

Mabwysiadu dull o wneud lle oherwydd

eu bod yn aml yn gweld pethau mewn

ffordd integredig

Dangos ymwneud a chydweithredu da

Cymryd dulliau arloesol

Mae yna lawer o grwpiau sector cymunedol a

gwirfoddol ledled Cymru yn gwella llesiant yn

eu hardaloedd. Mae gan lawer enw da am:

 

 

 

 

 

  

 

Fodd bynnag, mae'r sefydliadau hyn wedi

dweud wrthyf nad yw'r gwaith y maent yn ei

wneud bob amser yn cael ei werthfawrogi'n

llawn gan gyrff cyhoeddus, a'u bod yn

teimlo'n rhwystredig ynglŷn â'u gallu i sicrhau

cyllid hirdymor a gweithio fel partneriaid ar

sail gyfartal a dibynadwy.

 

Mae hyn yn gyson â'm dadansoddiad o'r

amcanion llesiant. Er bod rhai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cydnabod rôl bwysig y sector

gwirfoddol (a'r gwirfoddolwyr eu hunain) fel

ased o fewn cymunedau i helpu i ddarparu

gwasanaethau, prin yw'r sôn am 'sefydliadau

angori cymunedol' na chydnabyddiaeth

ohonynt.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Lle rydyn ni nawr

Gwerthfawrogi'r rôl a'r

potensial y gall sefydliadau

angori cymunedol eu

chwarae wrth greu

cymunedau cydlynus
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Cafwyd datblygiadau cadarnhaol gan

Lywodraeth Cymru wrth gydnabod a

chefnogi'r cyfraniad y gall economïau

lleol cynhwysol ei wneud tuag at nifer

o'r nodau llesiant.

Mae ar Gymru angen dull o ddatblygu

economaidd sy'n darparu llesiant yn ei ystyr

ehangaf ac yn helpu i fynd i'r afael â heriau

hirdymor fel tlodi parhaus, iechyd gwael, a

gwella'r cyfleoedd bywyd i bawb.

 

Mae gan yr economi sylfaenol ran allweddol

i'w chwarae wrth gefnogi hyn. Mae'n

ymwneud â'r nwyddau a'r gwasanaethau

sylfaenol y mae pob dinesydd yn dibynnu

arnynt ac sy'n ein cadw'n ddiogel. Er

enghraifft, mae gwasanaethau iechyd a

gofal, bwyd, tai, ynni, adeiladu, twristiaeth a

manwerthwyr ar y stryd fawr i gyd yn

enghreifftiau. Maent yn ddiwydiannau a

chwmnïau sydd yno oherwydd bod pobl

yno. Fel rheol mae ganddyn nhw

gysylltiadau sy'n cynnwys perchnogaeth a/

neu reolaeth leol, cadwyn gyflenwi

ranbarthol, llafur lleol a sylfaen cwsmeriaid

lleol. 
 

Gallant helpu i gadw ac ail-gylchu cyfoeth

mewn ardal. Er enghraifft, canfu ymchwil

gan y Ffederasiwn Busnesau bach (FSB),

pan fydd awdurdodau lleol yn gwario arian

gyda chwmnïau bach, bod yr economi leol

yn elwa o 58% ar gyfartaledd gan fod y

buddsoddiad yn aros yn y gymuned ac yn

cael ei ailgylchu ar gyfer economaidd

ehangach a buddion cymdeithasol.
 

Mae'n galonogol bod Llywodraeth Cymru

wedi blaenoriaethu'r maes hwn ar gyfer

buddsoddi gyda'u Cronfa Her Economi

Sylfaen £4.5m, gan gefnogi busnesau a

sefydliadau sy'n gweithredu o fewn yr

economi sylfaenol. Rwy’n cael fy nghalonogi

i weld nifer ac amrywiaeth y prosiectau

sydd wedi’u hariannu ledled Cymru.

£100,000 i gwmni cymunedol Bro

Ffestiniog yng Ngogledd Cymru i gefnogi

busnesau cymunedol i weithio gyda thair

menter gymdeithasol i ddatblygu

cynlluniau mewn twristiaeth gymunedol,

ynni adnewyddadwy a chynnwys

cyfryngau digidol. Bydd gwasanaeth

ymgynghori newydd ar gyfer yr economi

sylfaenol hefyd yn cael ei sefydlu.  

£100,000 i Gyngor Sir Caerfyrddin i

gynyddu nifer y busnesau bwyd lleol neu

ranbarthol sy'n cyflenwi'r sector

cyhoeddus yn yr ardal.

£99,920 i Sefydliad Bevan am waith yng

Nghymoedd De Cymru ar gyfer melin

drafod adfywio cymunedol, mewn

partneriaeth â TUC Cymru, i helpu i

gynyddu gwaith teg mewn busnesau

sector sylfaenol.

£65,000 i bartneriaeth Cadenza i addasu

dull ar-lein ar gyfer darparu cofnodion a

chyfleoedd rhagnodi cymdeithasol cyson,

hawdd eu defnyddio.

Er enghraifft: 

 

 

 

 

 

Mae strydoedd mawr ffyniannus yn rhan

hanfodol o gymunedau cynhwysol, bywiog.

Mae enghreifftiau fel Crughywel a Threorci (a

enwyd yn Stryd Fawr y Flwyddyn y Deyrnas

Unedig yn 2018 a 2019 yn y drefn honno), yn

dangos i ni beth sy'n bosibl pan fydd

cymunedau lleol wedi'u grymuso.

Mae Treorci (Rhondda Cynon Taf) yn

enghraifft wych o sut y gallwn wneud

pethau yng Nghymru, gan ennill stryd fawr

orau'r Deyrnas Unedig yn 2019, o flaen 39

o strydoedd eraill ar y rhestr fer. Erbyn

hyn, mae 120 o Aelodau yn y Siambr

Fasnach, o'i gymharu â 30 yn 2018, ac

mae rhwng 25 a 30 o fusnesau newydd

wedi agor yn y ddwy flynedd ddiwethaf

gyda deiliadaeth o 96%.  
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Mae ELITE Paper Solutions, sydd wedi'i

leoli ym Merthyr Tudful, yn helpu

sefydliadau ledled Cymru i leihau eu hôl

troed carbon trwy ailgylchu gwastraff

cyfrinachol yn effeithiol. Lansiwyd y fenter

gymdeithasol yn 2015 gyda'r nod o greu

cyflogaeth â thâl neu gyfleoedd gwaith i

bobl ag anableddau ac o dan anfantais. 

 

Wedi'i sefydlu yn 2015, mae Creating

Enterprise yn fusnes cymdeithasol

adeiladu a chynnal a chadw arobryn wedi'i

leoli yng ngogledd Cymru. Yn is-gwmni

sy'n eiddo llwyr i Gymdeithas Tai Cartrefi

Conwy, mae 100% o'i elw masnachol yn

cael ei ail-fuddsoddi mewn mentrau

cyflogaeth trwy ei hacademi gyflogaeth,

sy'n creu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a

chyflogaeth i denantiaid tai cymdeithasol.

 

Mae'r sefydliad Down to Earth o Abertawe

wedi bod yn cyflwyno rhaglenni hyfforddi a

datblygu ers dros 14 mlynedd. Mae'n

prysur ennill enw da fel enghraifft o arfer

gorau am weithio gyda phobl sy'n byw

mewn amgylchiadau heriol trwy natur,

adeiladu cynaliadwy a'r awyr agored.

Mae yna hefyd enghreifftiau da o fentrau

cymdeithasol sydd â rhan dda yn eu

cymunedau ac sy'n weithgar yn yr economi

sylfaenol. 

Cyfeiriwch at y paragraff 'cefnogi economïau

lleol cynhwysol' yn yr adran  ar Gymru

Lewyrchus ym Mhennod 3 i gael rhagor o

wybodaeth am rôl yr economi sylfaenol a'm

hargymhellion.  

Nid yw cyrff cyhoeddus bob amser yn

amlwg yn gwneud y cysylltiadau rhwng

ffyniant a ‘gwaith teg’ yn eu hamcanion

a’u camau

Mae angen i bawb sy'n gweithio gallu cael

safon byw ddigonol, amodau gwaith diogel

ac iach, cyflogau teg, amser i orffwys, a'r cyfle

i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.  

 

Er bod cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar

gyflogaeth a thwf economaidd yn eu

hardaloedd, ychydig ohonynt sy'n gwneud y

cysylltiadau â ' gwaith teg ' yn eu hamcanion

a'u camau.  

 

Mae'r Mesur Partneriaeth Gymdeithasol a'r

Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yng

Nghymru yn ddatblygiadau pwysig i roi dull

partneriaeth gymdeithasol Cymru mewn

statud ac i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn

rhoi lle canolog i anghydraddoldeb wrth

wneud penderfyniadau strategol

 

Gweler y paragraff ar 'sicrhau bod pobl yn

gallu sicrhau gwaith da a theg 'yn yr adran'

Cymru lewyrchus' ym Mhennod 3 am ragor o

wybodaeth ac am fy argymhellion.
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“Oherwydd hygyrchedd yn y dyffryn rwy'n

byw ... mae yna lawer o gymudo ac mae hyn

yn effeithio ar yr amser y mae pobl yn ei

gael i dreulio'n lleol. Mae aelodau teulu /

cymdogion sy'n agored i niwed yn cael llai o

gefnogaeth gan bobl leol sy'n arwain at

unigrwydd.”  

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Glynebwy)

“Mae angen i ni sicrhau bod pob sector yn y gymuned,

yn enwedig y cyrff statudol cyhoeddus, yn gweithio'n

gydweithredol ac yn gorfforaethol i hyrwyddo, gwella a

hwyluso cymunedau sy'n sensitif ac yn gyfeillgar i

oedran. Rhaid iddo fod ar draws pob maes –

cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a

diwylliannol.”  

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Bangor)

"Mae math o dlodi yn deillio o gau

swyddfeydd post, ysgolion a

llyfrgelloedd lleol.” 

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Bangor)

“Mae'r rhaniad Brexit

ym Mhrydain yn nodweddiadol o wahaniaeth difrifol mewn 

gwerthoedd, hunaniaeth, a diwylliant ymhlith Prydeinwyr,

ac nid yw Cymru wedi dianc rhag hyn ychwaith. O

ran effaith yr argyfwng cymdeithasol hwn ar gymunedau pobl d

uon a lleiafrifoedd ethnig, rydym wedi gweld effaith hynny ar g

munedau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig, yn ogystal â chymunedau gwyn llwm mewn sawl ffordd

Y cyntaf yw achosion o drais ymysg pobl ifanc, mae hyn yn 

cynnwys gangiau, y cynnydd mewn troseddau treisgar difrifol, y

 enwedig ymosodiadau cyllyll. Ond ffenomen gysylltiedig 

yw'r nifer sy'n manteisio ar eithafiaeth grefyddol 

neu wleidyddol.” 

(Race Alliance Wales, Tachwedd 2019)

“Hoffem sicrhau bod gwasanaethau digidol yn

hygyrch i bawb ac yn manteisio ar fuddion yr

economi ddigidol wrth sicrhau bod pobl yn

barod i amddiffyn eu hunain rhag cam-fanteisio

ar-lein”  

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port

Talbot) 

Eich Llais

Wrth gynnwys dros 5,000 o bobl,

mae'r safbwyntiau yma yn

gynrychioliadol o'r materion

allweddol a rannwyd gyda fy

swyddfa wrth lunio'r adroddiad hwn

“Rydym yn pryderu am ddyfodol yr adeiladau hynny

yno ac yn hygyrch i genedlaethau'r dyfodol gael

mynediad atynt, eu mwynhau a'u cadw ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol. Yn yr un modd, rydym yn

pryderu am y duedd bresennol o waethygu amodau

adeiladu sydd eisoes yn effeithio ar ansawdd a

hygyrchedd y rhaglenni diwylliannol a chwaraeon a

ddarperir.”   

(Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Community Leisure UK) 
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Cymru o Gymunedau Cydlynus

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Dylai Llywodraeth Cymru geisio mabwysiadu dull creu lleoedd ar gyfer rhaglenni,

cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sy'n cyd-fynd â'r egwyddorion creu lleoedd sydd

wedi'u cynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru.

Argymhellion Polisi

Cefnogi sefydlu dau neu dri o brosiectau peilot ar raddfa tirwedd, prosiectau stiwardiaeth

gymunedol, i adeiladi ar y gwersi a ddysgwyd o'r project Skyline. (Hefyd yn argymhelliad

ym Mhennod 3: Cymru Gydnerth)

Sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at gysylltedd digidol a rhyngrwyd

dibynadwy; a gweithio gyda sefydliadau busnes a gwirfoddol i helpu i gyflawni hyn

Sicrhau bod ei strategaeth unigrwydd yn nodi sut y gall gyfrannu at gyflawni ei hamcanion

llesiant a nodau llesiant Cymru.

Cefnogi cyrff cyhoeddus i weithio'n well gyda'i gilydd i gynllunio, paratoi a symud eu

gweithgaredd a'u hadnoddau tuag at atal; i helpu i fynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad

gwrthgymdeithasol.

Cefnogi cyrff cyhoeddus i ddarparu dull mwy integredig o ddarparu gwasanaethau mewn

ardaloedd gwledig.

Ei gwneud yn ofynnol i geisiadau ar gyfer y rhaglen cyfleusterau cymunedol ddangos sut y

byddant yn cyfrannu at amcanion llesiant lleol.

Sicrhau bod y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. (Hefyd yn argymhelliad ym Mhennod 3: Cymru

Lewyrchus)

Gosod safonau i sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i fannau gwyrdd bioamrywiol o

fewn 300 metr i'w cartref. (Hefyd argymhelliad ym Mhennod 3: Cymru Gydnerth)

Ymrwymo i gyflwyno'r cysyniad o gymdogaeth 20 munud ar gyfer pob tref a dinas yng

Nghymru; creu cymunedau iachach, hapusach sy'n addas ar gyfer dyfodol di-garbon. Mae

hyn yn golygu cymdogaethau cryf, â chysylltiadau da, lle mae pobl yn byw o fewn pellter

cerdded o 20 munud i wasanaethau allweddol bob dydd, a blaenoriaethu datblygiadau o

fath sy'n cyfuno tai, cysylltiadau trafnidiaeth, gwasanaethau cyhoeddus, gweithleoedd a

chyfleusterau hamdden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru:
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Cymru o Gymunedau Cydlynus

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Argymhellion Proses

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio: 

Dadansoddi'r ddarpariaeth a'r mynediad at natur yn ôl anfantais economaidd-

gymdeithasol, yn enwedig o ran rhaglenni ariannu. (Hefyd yn argymhelliad ym Mhennod 3:

Cymru Gydnerth)

Cymryd camau 'seiliedig ar le' mewn cymunedau.

Creu'r amodau i helpu cymunedau i wneud yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Cymryd gwaith partneriaeth y tu hwnt i 'ymdrin â' phroblemau mewn cymunedau er mwyn

atal problemau mewn cymunedau.

 

 

 

 

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

Ariannu rhaglenni tameidiog sy'n disgwyl canlyniadau o fewn amserlenni tymor byr.

Canolbwyntio ar wendidau canfyddedig mewn cymunedau ac anwybyddu eu cryfderau.

Ystyried perchnogaeth gymunedol a rheoli asedau dim ond pan na all cyrff cyhoeddus eu

fforddio mwyach.

Gweithio mewn seilos ac ar wahân; methu â gweld y cysylltiadau ar draws adrannau'r

llywodraeth er mwyn cefnogi cymunedau.
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Argymhellion ar gyfer Pob Corff a Bwrdd Cyhoeddus sy'n dod o dan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth osod eu hamcanion yn benodol

mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl Gyrff Cyhoeddus a Byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

 

Argymhellion Polisi

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'r camau ar gydlyniant

cymunedol, a meysydd eraill fel mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a thlodi, yr

amgylchedd naturiol, gwaith teg, sgiliau, iechyd a llesiant. 

Nodi'n glir sut yr ydych yn deall diffiniad y nod: 'Cymru o Gymunedau Cydlynus'

Cysoni eu camau gweithredu ac adrodd ar y nod hwn gyda'u ymrwymiad o dan y

ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, i sicrhau bod eu hamcanion llesiant yn mynd i'r

afael ag anfanteision economaidd-gymdeithasol.

 

 

 

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent:

 

Galluogi pobl i fod yn weithgar yn eu cymunedau trwy greu'r amodau lle gallant wneud y

pethau sy'n bwysig iddynt.

Cefnogi cymunedau i fod yn gysylltiedig yn dda ac yn lle y mae pobl yn teimlo'n ddiogel.

Galluogi mynediad da i wasanaethau llesiant allweddol.

Gwerthfawrogi pa rôl a photensial y gall sefydliadau angor cymunedol eu chwarae wrth

adeiladu cymunedau cydlynus.
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Argymhellion ar gyfer Pob Corff a Bwrdd Cyhoeddus sy'n dod o dan

Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio: 

Cynllunio a buddsoddi mewn seilos heb gymhwyso egwyddorion creu lleoedd yn glir fel y

nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:

Defnyddio'r camau a nodir yn fy 'Nhaith i Ymgyfraniad'.

Adeiladu ar eu ffocws ar gymunedau, gan ddangos cydweithredu, arloesi, tryloywder a

pherchnogaeth leol; yn enwedig yng ngoleuni'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

(Cymru), gyda'r bwriad o ddiwygio a chryfhau llywodraeth leol.

Ymgorffori diwylliant o gyfranogiad ystyrlon dinasyddion a rhanddeiliaid; yn ogystal â

gwneud cysylltiadau mwy eglur â'r sector gwirfoddol a chynghorau tref a chymuned - fel

partner llais a chyflenwi.

Cefnogi a gweithio gydag arweinwyr, gweithredwyr, entrepreneuriaid a gwirfoddolwyr yn y

gymuned i gyflawni amcanion llesiant.

Cydnabod bod stiwardiaeth gymunedol o dir yn cynnig cyfle arwyddocaol i gyflawni'r

addewid o dwf gwyrdd – i wella llesiant cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Cydweithio â chynghorau tref a chymuned a sefydliadau gwirfoddol i osod a chyflawni

amcanion a chamau llesiant lleol.

Adeiladu ar eu gwaith i helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd a dulliau prif

ffrwd fel y rhain wrth ddarparu eu gwasanaeth. Mae hyn yn gofyn am gymryd dull ataliol

hirdymor.

Defnyddio'r perthnasoedd y maent wedi'u datblygu i weithio'n well gyda'i gilydd i

gynllunio, paratoi a symud eu gweithgaredd a'u hadnoddau tuag at atal; i helpu i fynd i'r

afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
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Parhau i adeiladu ar y gwaith maen nhw'n ei wneud a sicrhau eu bod nhw'n cynnwys

amrywiaeth eang o bobl, sefydliadau a defnyddwyr gwasanaeth yn eu cymunedau i helpu

i lywio a siapio eu gwasanaethau.

Cysylltu'r rhaglen Hybiau Cymunedol â chyflawni cynlluniau ac amcanion llesiant yn eu

hardaloedd.

Cefnogi datblygiad hirdymor y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol mewn ffordd sy'n

cefnogi eu hamcanion llesiant lleol a'u nodau llesiant cenedlaethol eu hunain.

Geithio gyda phartneriaid allweddol i osod safonau i sicrhau y gall pobl gael mynediad i

fannau gwyrdd o fewn 300 metr i'w cartref.

 

 

 

Argymhellion Proses (parhau)
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Adnoddau / Gwybodaeth Defnyddiol

Taith tuag at Cymru o Gymunedau Cydlynus 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer dylunio gwasanaeth

Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru

Llesiant Cymru 2019 

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Archwilio Cymru: Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig

Skyline: Adroddiad Skyline 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru 

 

 

 

 

Arall
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