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"Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd

â chysylltiadau da." 

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol (Cymru) (2015)

02

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. Bydd

cymunedau yng Nghymru yn 2050 wedi eu cysylltu yn dda (yn cynnwys yn ddigidol), yn gallu

addasu i newid, ac 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. 

“Cysylltu yw'r gair hud.”

Panel Dinasyddion Gwent,

Hydref 2019

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Argymhellion Polisi

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.

Ei gwneud yn ofynnol i

geisiadau ar gyfer y rhaglen

cyfleusterau cymunedol

ddangos sut y byddant yn

cyfrannu at amcanion

llesiant lleol.

Cefnogi cyrff cyhoeddus i

ddarparu dull mwy

integredig o ddarparu

gwasanaethau mewn

ardaloedd gwledig.

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)

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.

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.

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)
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Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan 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): 

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 hymrwymiad o dan y

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

afael ag anfanteision economaidd-gymdeithasol. 

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. 

04www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb



05

Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o gynnydd wrth gyflawni

Cymru o Gymunedau Cydlynus

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.  

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 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.  

Er enghraifft, 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. 

Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried atebion

symudedd sydd o fudd i gydlynu

cymunedau, iechyd, cyfartalwyd a'r

amgylchedd.  

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 llesiant, a chyrraedd targedau

lleihau carbon. Er enghraifft, mae tua 24% o'r

holl deithiau mewn ceir ar draws y DU o dan

ddwy filltir, sy'n golygu y gellid gwneud cyfran

fawr o'r teithiau hyn drwy gerdded, beicio neu

sgwennu. Gall rhwydwaith trafnidiaeth

gyhoeddus integredig, carbon isel,

fforddiadwy, dibynadwy ac effeithlon wella

lefelau iechyd a gweithgarwch a mynd i'r afael

â materion fel llygredd aer, newid yn yr

hinsawdd ac anghydraddoldeb. Dywedodd

tua 57% o'r rhai a arolygwyd yn ddiweddar

gan y RAC y byddent yn fodlon defnyddio eu

ceir yn llai pe bai ansawdd trafnidiaeth

gyhoeddus yn gwella. Cyfeiriwch at fy adran

ar Drafnidiaeth, ym Mhennod 5, i gael rhagor

o wybodaeth, dadansoddiadau o amcanion

llesiant, a fy argymelliadau. 

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.  

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.

Cyfeiriwch at fy adran ar Gynllunio ym

Mhennod 5, i gael rhagor o wybodaeth,

dadansoddiad o'r amcanion llesiant a'r 

 argymhellion. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb

https://skyline.wales/node/70


06

Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd cartrefi o ansawdd da ar

lesiant pobl ond nid ydynt yn ystyried y

tueddiadau hirdymor.  

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). 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 gartrefi

rhwng cenedlaethau, difodiadau mewn

technoleg a allai olygu bod pobl yn byw yn eu

cartrefi yn hirach. 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

gyrff cyhoeddus yn eu hamcanion llesiant

a'u camau.  

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa

Ystadegau Gwladol yn dweud wrthym fod 2.4

miliwn o oedolion sy'n byw ym Mhrydain - 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 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,

Cam Cyngor Sir Fynwy i: “Ddatblygu

cyfleoedd i bobl i gael eu disodli yn eu

cymunedau lleol gan leihau arwahanrwydd ac

unigrwydd”. 

Mae sawl ymyrraeth gadarnhaol yn digwydd

ar lefel genedlaethol a lleol i ymyrryd yn

gynharach i fynd i’r afael ag achosion

sylfaenol trosedd a thrais.  

Er enghraifft, 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. 

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. 

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.  

Er bod y rhaglenni hyn yn gyfleoedd pwysig i

wella cymunedau cydlynus, 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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae mwy o gyrff cyhoeddus yn cydnabod y

gall mynediad i fannau gwyrdd a glas gael

dylanwad cadarnhaol ar iechyd a llesiant

cymunedol.

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Casnewydd, er enghraifft, amcan llesiant sy'n

nodi: ‘Mae gan Gasnewydd amgylcheddau

iach, diogel a gydnerth’. 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’. Mae

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

gyda'i gilydd yn yr awyr agored yn eu

cymuned. 

Mae'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol yn gyfle i leihau

anghydraddoldebau yng Nghymru a dylai

gyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol.  

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. Dylai

Llywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn cyd-

fynd, o ran egwyddor ac yn ymarferol, â Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

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 yna lawer o grwpiau sector cymunedol a

gwirfoddol ledled Cymru yn gwella llesiant yn

eu hardaloedd, ond 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.  

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,  

megis Cymru Lewyrchus, Cymru sy’n fwy

Cyfartal a Chymru o Gymunedau Cydlynus.

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. Er enghraifft,

£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. A

£100,000 i Gyngor Sir Caerfyrddin i gynyddu

nifer y busnesau bwyd lleol neu ranbarthol

sy'n cyflenwi'r sector cyhoeddus yn yr ardal. 

Nid yw cyrff cyhoeddus bob amser yn

amlwg yn gwneud y cysylltiadau rhwng

ffyniant a ‘gwaith teg’ yn eu hamcanion a’u

camau.  

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.   

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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 bolisïau cartrefi cyhoeddus y

ddinas. 

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. 

Isod mae'r pedwar maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar: 

Creu'r amodau lle y gall pobl a chymunedau wneud y pethau sydd o bwys iddynt   

Cefnogi cymunedau i fod wedi'u cysylltu'n dda ac yn ddiogel  

Sicrhau bod gan bawb fynediad i wasanaethau allweddol 

Gwerthfawrogi'r rôl a'r potensial y gall sefydliadau angori cymunedol eu chwarae wrth

greu cymunedau cydlynus 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r cyngor, gwelwch yr adran ar

Gymru o Gymunedau Cydlynus ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb

https://news.trust.org/item/20190321185125-nni8y/
https://www.ffrindimi.co.uk/

