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Beth mae busnesau bach yn ei feddwl

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

Roedd mwyafrif clir o fusnesau canol tref  
a gyfwelwyd yn dirnad parcio yn rhwystr  

i lwyddiant

Mae busnesau canol  
tref yn credu bod ardrethi busnes  

yn dâl annheg sy’n  
llesteirio’u hyfywedd

o fusnesau bach  
wedi profi llai o  

alw gan gwsmeriaid neu  
gansladau dros y  
misoedd diwethaf

Mae nifer arwyddocaol o fusnesau wedi 

dioddef problemau cadwyni  
cyflenwi, sydd wedi  

codi eu costau

Mae pobl yng Nghymru yn defnyddio  
canol y dref a’r stryd fawr yn llai 

a manwerthu ar-lein yn fwy  

Mae

£
65%   

(42%)   (44%)   

(57%)   
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LENGTH OF SEASON
In response to our survey of members, we have established the following patterns:

Of those that do state a “season”, the majority report a season that begins in March or April and 
ends in October or November. That is, the vast majority of their business occurs within a six month 
window during the summer. 

Interestingly, the proportion of respondents’ workforce employed seasonally is smaller than one 
might suppose from the seasonality of work.

Is your
work/business

seasonal?

NO
56%

YES
44%

Roughly what proportion of your employees
are seasonal workers? (Average)

28%
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BETH MAE POBL YN EI  FEDDWL 
Mae pobl ran amlaf o lawer yn  

mynegi barn negyddol  
ynghylch cyflwr canol eu tref  

neu’u stryd fawr: roedd 

yn disgrifio eu rhai nhw fel  
‘gwael’ neu ‘digalon’

Doedd 

ddim yn fodlon  
ar gamau gweithredu gwneuthurwyr 
penderfyniadau i wella canol eu tref

Dim ond 
 

oedd yn hapus gyda chynnydd pethau

67%   

46%   
Dim ond  

 

oedd yn teimlo bod eu busnesau  
lleol wedi’u cefnogi’n  

dda trwy gydol y pandemig 

33%   

12%   

Dim ond 

oedd yn teimlo bod canol  
eu tref yn ‘ffynnu’ 

3%   

Mae pobl yn cyfrif  
‘siopau bach ac annibynnol ffyniannus’  

fel eu blaenoriaeth uchaf ar gyfer  
dyfodol canol eu tref

‘gwael’
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CYFLWYNIAD

Mae yna wytnwch amlwg yn perthyn i ganol trefi a’r stryd fawr yng Nghymru: er gwaethaf yr ods 
yn eu herbyn – o ddatblygiadau ar gyrion trefi a manwerthu ar-lein i newidiadau demograffig ac, 
yn ddiweddar, y pandemig – mae’u presenoldeb fel calon cymunedau yn aros. Yn hanfodol, ‘dyw 
pobl ddim wedi cefnu arnyn nhw.

Nod y gwaith hwn oedd cadarnhau beth oedd busnesau bach yn ei feddwl oedd y prif heriau, 
problemau a chyfleoedd i’w canol trefi. Fel y cyfryw, fe wnaethom gynnal cyfweliadau manwl  
lled-strwythuredig i ddatblygu dealltwriaeth o’u hanghenion, o’r ‘gwaelod i fyny’. Ceisiodd 
FSB Cymru ddeall barn pobl ledled Cymru hefyd – gan gasglu’r dirnadaethau, persbectifau a 
blaenoriaethau trwy arolwg cyhoeddus. Tra bu i’r mwyafrif ddatgan teimladau negyddol ynghylch 
cyflwr ‘digalon’ eu mannau lleol, mae gwerthfawrogiad clir o’u hardal a dyhead clir i weld 
gwelliannau yn dal i fod. Fe wnaeth datblygiad y gwaith hwn ysbrydoli trafodaeth fywiog – gyda 
Chynghorwyr, Aelodau’r Senedd ac Aelodau Seneddol o bob cwr o’r sbectrwm gwleidyddol 
sy’n rhannu gwaith yr FSB, ac etholwyr yn mynegi eu profiadau a’u syniadau i helpu i adfywiogi 
pethau. Ni ellir gor-ddweud y diddordeb a’r cariad sydd gan unigolion tuag at eu canol trefi.  
Yn hanfodol, ’doedd yr ewyllys da a’r ymlyniad hwn ddim yn ymestyn i ddatblygiadau ar gyrion 
trefi neu ddewisiadau manwerthu ar-lein eraill.

Er hyn oll, er bod canol y dref a’r stryd fawr yn dal yn ganolog i’n cymunedau, maen nhw’n 
ddiamheuol yn wynebu heriau enfawr. Mae llawer o’r problemau’n bod ers tro ac wedi hen 
ymsefydlu. Mae’r anawsterau sy’n wynebu llawer o’r busnesau bach hyn ond wedi cynyddu 
oherwydd y pandemig. Yng ngolwg llawer, mae’r rhagolygon i’r mannau hyn yn ‘ddigalon’.

Mae canol trefi a’r stryd fawr ar draws Cymru yn amrywiol, gan amrywio’n sylweddol yn ôl 
gwneuthuriad economaidd-gymdeithasol, dadansoddiad sectoraidd a nodweddion hanesyddol 
neu naturiol, yn ogystal ag yn ôl eu manteision cystadleuol unigol. Mae un glasbrint rhagnodol ar 
gyfer llwyddiant yn her amhosibl felly. Er hynny, ein hamrywiaeth yw ein cryfder. Gall canol trefi a’r 
stryd fawr fod yn begynau cymeriad a chreadigrwydd, bywyd dinesig a chydlyniad mewn ffordd 
nad oes gan ddatblygiadau ar gyrion trefi ei thebyg. Mae potensial creu lleoedd a chryfhau y 
mannau hyn yn cynnig cyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffrous.

Mae’r adroddiad hwn yn ceisio canfod y mannau cyffredin ble mae anawsterau, yn ogystal ag 
egwyddorion trosfwaol arweinyddiaeth ac – yn bwysig – argymhellion ymarferol i’w hystyried 
ar lefel leol, gan bob haen gwneud penderfyniadau. Trwy’r adroddiad hwn i gyd, cyfeirir yn 
gyffredinol at ‘wneuthurwyr penderfyniadau’. Mae’r rhain yn cynnwys partneriaid allweddol 
o Gynghorau Tref a Chynghorau Gwledig, Cynghorwyr a staff o fewn pob Awdurdod Lleol, 
Aelodau’r Senedd ac Aelodau Seneddol, Gweinidogion Llywodraeth Cymru a’r Deyrnas Unedig 
a gweision sifil, yn ogystal â chyrff eraill â diddordeb megis Ardaloedd Gwella Busnes. Gellir ond 
sicrhau dyfodol disglair i ganol trefi os bydd y cyfranogwyr hyn yn gweithio’n adeiladol ac yn 
gydweithredol – er budd busnesau bach a datblygu economaidd lleol.

Mae’r adroddiad wedi’i rannu’n ddwy ran gan mwyaf:

•  Cyflwr ein trefi – Archwiliad o’r heriau y mae’r blynyddoedd diweddar wedi’u peri i’n canol trefi. 
Hysbysir hyn gan ymgysylltiad â busnesau bach a theimladau’r cyhoedd tuag at y mannau hyn

•  Gweledigaeth ar gyfer ein trefi – Yn nodi dyfodol llwyddiannus i ganol ein trefi a llwybrau tuag 
at gyflawni mannau ffyniannus

Rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau weithredu’n adeiladol a chydweithredol i warchod rhag bod 
ein canol trefi ond yn bethau i’n hatgoffa o’r oes o’r blaen. Fe all dyfodol bywiog i’r lleoedd hyn 
fodoli, os yw busnesau bach yn gallu ffynnu a llwyddo.
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YR ACHOS DROS WEITHREDU 

Tueddiadau cyn y pandemig

Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaeth FSB Cymru – ar y cyd ag ymgynghoriaeth ‘The Means’ o Lanelli 
– ymgymryd ag astudiaeth, ‘Dyfodol Trefi yng Nghymru’, yn cynnwys ymgysylltu eang â busnesau 
bach a rhanddeiliaid ar draws Cymru, i ddeall yr heriau yr oedd ein trefi yn eu hwynebu yr adeg
honno. Roedd yr adroddiad yn dadlau mai’r ystyriaeth fwyaf i drefi yw’r tueddiadau allanol sy’n
 effeithio arnynt; y grymoedd cymdeithasol a’r megadueddiadau hynny sydd y tu allan i’w gallu
 i ddylanwadu arnynt ond sy’n gofyn am ymateb strategol a llawndychymyg. 

Gellir eu clustnodi o fewn tri chategori bras:
•  Newidiadau cymdeithasol a demograffaidd 
•  Trefoli i ddinasoedd a chlystyru 
•  Darganfyddiadau technolegol a newidiadau mewn patrymau treuliant

Mae’r heriau hyn yn dal yn berthnasol, ac mewn rhai achosion maen nhw wedi’u gwaethygu 
gan brofiad y blynyddoedd diweddar. Fe wnaeth yr adroddiad amlygu hefyd fod ein hadolygiad 
o’r megadueddiadau allweddol yn rhybuddio nad yw trefi’n sefyll yn llonydd. Rhaid iddyn nhw 
ymateb yn gadarnhaol i’r grymoedd demograffig a’r grymoedd eraill sy’n effeithio arnynt, neu 
wynebu dirywiad. Ni allai’r adroddiad fod wedi rhagweld yr argyfwng iechyd cyhoeddus ac 
economaidd a oedd i ddatblygu dros y blynyddoedd yn dilyn, ond mae’n dangos bod rhaid i’r 
mannau hyn ddatblygu i oroesi.

COVID-19

Mae’r pandemig wedi troi pob agwedd ar fywyd ar ei phen - gan fod yn un o’r cyfnodau mwyaf 
eang ei ddinistr ac aruthrol heriol yn ein hanes diweddar. Yn anochel, mae  deddfwriaethu i 
gyfyngu pobl i weithgareddau cyfyngedig er lles iechyd y cyhoedd â chanlyniadau arwyddocaol 
i’r busnesau sy’n amgylchynu ein bywydau bob dydd. Gorfodwyd rhesi o fusnesau bach i gau 
neu gyfyngu’u gweithrediadau yn arw. Anogwyd pobl i ddiosg popeth yn eu bywydau heblaw’r 
angenrheidiau lleiaf posibl. Mae’r canlyniadau o ran amharu ar y gadwyn gyflenwi wedi’u teimlo 
gan fusnesau yng nghanol trefi hefyd.

Ni fydd dim ‘mynd yn ôl’ i’r normalrwydd oedd cyn y pandemig. Mae pethau wedi newid yn 
sylfaenol. Ond ni ddylai hynny olygu na allwn fynd yn ein blaen – gyda’n hymdeimlad datblygedig 
o werthoedd – a blaenoriaethu adfywiogi cymunedau gyda mannau lleol bywiog, cynhwysol a 
ffyniannus wrth eu calon.

Pontio i Sero Net

Mae’r argyfwng hinsawdd wedi gwneud inni gwestiynu sut y gallai pob agwedd ar ein bywydau 
fod â goblygiadau enbyd i genedlaethau’r dyfodol. ’Dyw’r ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn 
defnyddio pethau – yn cynnwys defnyddio mannau canol trefi – ddim yn eithriad. Yn wir, mae angen 
i’r weledigaeth ar gyfer canol trefi gael ei llunio mewn ffordd sy’n integreiddio’r pryderon hyn, ac fel 
peirianwaith i gynnig atebion doeth, cyson â deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae strategaeth Sero Net Llywodraeth Cymru 1 yn amlinellu deisyfiad ar i’r “…cyhoedd siopa a 
defnyddio nwyddau a gwasanaethau yn nes at adref, gan gefnogi canol trefi lleol ac i ddefnyddio’u 
grym gwario hefyd i gefnogi busnesau sy’n arweinwyr wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.” 
Yn ffodus, mae busnesau bach yn cydnabod eu rôl eu hunan i dderbyn yr her newid hinsawdd. 
Mae ymchwil FSB Cymru 2 yn cadarnhau bod 73% o berchnogion busnesau bach yn cytuno bod 
ganddynt gyfrifoldebau i helpu i gyflawni targedau newid hinsawdd, ac mae’r ewyllys yno.

Serch hynny, mae hi’n bwysig nodi’r gwrthdrawiadau polisi rhwng yr ymyriadau tymor byr sydd eu 
hangen a’r amcanion tymor hir ynglŷn â datgarboneiddio. Mae cwestiwn parcio yn un maes sy’n 
enghraifft o’r ymrafael hwn, o fewn cyd-destun canol trefi.

3 | Yr achos dros weithredu
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Diddordeb cryfach

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi tua £900 miliwn wrth adfywio canol trefi er 2014 3.  
Dros y flwyddyn ddiwethaf, derbyniodd Llywodraeth Cymru adroddiadau hefyd gan Archwilio 
Cymru ac Ymchwil yr Economi Sylfaenol i ddarlunio cyflwr ansicr ein canol trefi a helpu i 
ddatblygu llwybrau tuag at gyflawni gweledigaeth o “ddatblygu gofodol, amgylcheddol gyfrifol o 
amgylch trefi ag iddynt ganol cryno gyda theithio llesol a chyfleusterau lleol” 4 . 

Er bod yr adroddiadau hyn yn cynnig cyfrif gonest am ddirywiad pryderus canol ein trefi, ac yn 
amlinellu her adeiladol i wneuthurwyr penderfyniadau, mae hi’n bwysig fod llais a blaenoriaethau 
busnesau bach yn cael eu dal yn uniongyrchol a’u hystyried – ar sail eu rôl unigryw ac 
arwyddocaol wrth helpu i greu mannau bywiog. Felly mae’r adroddiad hwn yn ceisio datblygu 
achos busnesau bach dros adnewyddu canol trefi a’r olygfa ‘oddi tanodd’ ac yn amlinellu atebion 
ymarferol i rai o’r problemau a wynebwn.                      

Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Manwerthu i 
Gymru hefyd, gan dynnu gwahanol gyfranogwyr i mewn o bob cwr o fanwerthu a busnes.  
Mae angen i unrhyw ddull trawsffurfiadol o weithredu ar adfywio gael ei gyfannu gan ymagwedd 
gadarnhaol i ddatblygu sector hanfodol o fewn ein trefi – gan ddatblygu cynnig manwerthu 
cynaliadwy a chyflogaeth sy’n adeiladu datblygiad economaidd o fewn cymunedau Cymru.  
Mae’n hanfodol bwysig fod ymagwedd gydgysylltiedig a thraws-lywodraethol at drefi, manwerthu 
a chymorth busnes sy’n troi o amgylch busnesau bach.

CYFLWR EIN TREFI

Cenedl fechan yw Cymru. Mae’r boblogaeth ddwysaf yn ein dinasoedd, er bod y rhain yn llai na’r 
rheini mewn mannau eraill yn y DU. O ganlyniad i hyn, mae cyfran sylweddol o’r economi bob 
dydd yng Nghymru yn digwydd mewn trefi. Y trefi hyn yw ble mae pethau’n cael eu gwneud, eu 
prynu a’u gwerthu neu ble’r awn ni i ddefnyddio ein gwasanaethau hamdden a’n gwasanaethau 
cyhoeddus.

Yn anffodus, maen nhw dan fygythiad o amryfal gyfeiriadau, fel y tystir gan y lefelau pryderus o 
ymatebwyr cyhoeddus sy’n credu bod canol eu tref yn ‘ddigalon’.

4 | Cyflwr ein trefi

TABL 1: Sut fyddech yn disgrifio eich canol tref neu 
stryd fawr leol? 

Ffyniannus

Da

Dim barn

Gwael

Digalon

3%

24%

6%

33%

34%

0  10  20  30  40 %

3   https://wao.gov.uk/publication/regenerating-town-centres-wales
4   https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-07/small-towns-big-issues-independent-research-report.pdf
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Heriau cyn COVID 

Fe wnaeth ein hymchwil yn 2018 amlygu tri phrif fath o fudo sy’n effeithio ar 
ardaloedd gwledig a threfi bychain:
•  Oedolion ifanc yn ymadael
•  Ymddeoledigion yn cyrraedd
•  ‘Gwrth-drefoli’ gan grwpiau cyn-ymddeol 30 a 40 mlwydd oed gyda’u plant

Fe wnaeth adroddiad ‘Dyfodol Trefi yng Nghymru’ ddarlunio’r duedd barhaus i drefoli hefyd.  
Mae cyfran gynyddol o’r boblogaeth yn adleoli i fyw mewn dinasoedd o drefi a phentrefi gwledig. 
Mae hyn wedi’i gyplysu ag effaith glystyru diwydiannau mwy newydd uwch eu cyflogau; y 
cyfryngau, cyllid, technoleg, ac eraill, wedi’u lleoli’n agos iawn at ei gilydd. I drefi llai ledled 
Cymru, mae hyn wedi golygu lleihad yn y boblogaeth economaidd weithgar, a haid o swyddi 
canolig ac uwch eu cyflogau. Mae llawer o drefi’n gweld lefelau uwch o ddiweithdra, gwaith heb 
sgiliau a neu waith tymhorol, wrth i swyddi a phobl o oedran gweithio grynhoi mewn dinasoedd.

Mae’r gwirioneddau anodd hyn, o’u cyfuno â chynnydd manwerthu ar-lein, yn rhoi canol trefi 
yn y sefyllfa annymunol o gystadlu yn erbyn yr ods ac o fustachu i ddal i fod yn berthnasol yng 
Nghymru’r unfed ganrif ar hugain. Mae Archwilio Cymru 5 wedi sôn am ddirywiad pryderus canol 
trefi dros y blynyddoedd diwethaf, trwy golli gwasanaethau ac angorion:

•  Rhwng 2012 ac 2020, cafwyd lleihad o bron 29% yn nifer canghennau banc a chymdeithasau 
adeiladu ac mae peiriannau ATM wedi disgyn 18% yn y tair blynedd ddiwethaf

•  Mae swyddfeydd post wedi mynd trwy ddirywiad, gan ddisgyn o bron 4% dros y degawd 
diwethaf

•  Mae un o bob saith siop ar y stryd fawr yng Nghymru yn wag

Yn anaml y mae’r maint o le sydd ei angen ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau bach y stryd fawr 
yn cyfateb i faint eiddo gwag a oedd wedi’i lenwi gynt gan fanwerthwr mawr neu fanc. Byddai’n 
galonogol gweld perchnogion adeiladau gwag mawr yn ystyried sut y byddai modd ail-becynnu’r 
unedau hyn i ddenu busnesau bach yn well.

COVID-19: Effeithiau a heriau  

Yn gynyddol, roedd y cyd-destun cyn y pandemig i ganol trefi yn fwy na digon i wneud y gorchwyl 
o’u hadfywhau a’u moderneiddio yn frwydr go galed. Mae’r profiad o’r pandemig COVID-19 wedi 
gwaethygu llawer o’r heriau hynny. 

Fel ag oedd i’w ddisgwyl, fe wnaeth ein hymgysylltu â’r cyhoedd amlygu bod pobl yn 
nodweddiadol yn defnyddio canol eu tref a’u stryd fawr yn llai a manwerthu ar-lein yn fwy, o 
ganlyniad i’r pandemig. 

Byddai ceisio torri’r cylch hwn yn gofyn am ymdrech aruthrol. Mae’r ddau’n cynnig profiadau 
hollol wahanol. Y gwirionedd yw bod rhaid i’r ddau gydfodoli ac y byddant yn dal i chwarae rhan 
yn ein bywydau. 

Ni ellir gorbwysleisio pa mor anodd yw'r amgylchedd gweithredu i fusnesau bach ar hyn o bryd.  
Mae busnesau bach hirsefydlog a nodweddiadol lwyddiannus wedi’u gorfodi i wneud 
penderfyniadau amhosibl ynghylch eu dyfodol. Eglurodd un o’r busnesau manwerthu a 
gyfwelwyd gan FSB Cymru, sydd wedi bod yng nghanol eu tref am bron 80 mlynedd, sut y mae’r 
gostyngiad dramatig yn nifer y cwsmeriaid yn golygu y bydd dileu swyddi’n anochel yn y man. 
Dywedodd y busnes fod ganddynt gynlluniau, cyn y pandemig, i ehangu eu gweithrediadau a 
recriwtio mwy o staff ar eu safle yng nghanol y dref.

Mae ymgysylltu FSB Cymru wedi adlewyrchu sefyllfa ddigalon i’n canol trefi hefyd. Fe wnaeth 
adborth o’n harolwg barn cyhoeddus amlygu rhai teimladau sy’n peri pryder.  
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“Enbyd! Heb fentro i lawr i’r dref ers misoedd! ’Does dim angen mynd yno 
heblaw am y banc ac mae hwnnw i fod i gau hefyd! Mae angen mwy o 

amrywiaeth arnom.”

“Llawer o siopau gwag, fawr ddim i’m tynnu i mewn. Mae parcio’n drafferth, 
ac mae dim ond mynd i mewn i’r dref yn ddiflas hefyd…Felly ddim yn werth y 

drafferth.”

“Mae fel petai nad oes dim ysgogiad i fusnesau newydd, annibynnol agor yng 
nghanol y dref. Mae talu am barcio yn broblem enfawr sy’n gyrru pobl i’r mannau 

siopa ar gyrion y dref.”

“Mae siopau gwag, wedi dirywio, strydoedd aflan, tybiau blodau gwag, ffyrdd 
wedi’u culhau, diffyg parcio i gyd yn gwthio pobl allan o ganol y dref.”

Yr her i wneuthurwyr penderfyniadau yw clustnodi a helpu i gyhoeddi manteision cynhenid 
cynnig canol tref corfforol. 

6 | Cyflwr ein trefi

TABL 2: Sut mae’r pandemig COVID-19 wedi effeithio 
ar eich defnydd o’ch canol tref neu stryd fawr?

Rwyf yn eu defnyddio llai

Rwyf yn eu defnyddio tua’r un faint
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TABL 3: A yw’r pandemig COVID-19 wedi arwain ichi 
ddefnyddio siopa ar-lein fwy neu lai?
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Storm o heriau ar y gorwel

Mae ein hadferiad economaidd yn dal yn fregus ac mae’n debygol o ddal i fod felly am gryn 
amser. Mae busnesau bach yn cael eu hunain yn ymbaratoi yn awr ar gyfer fflachbwynt o gostau 
cynyddol, prinder sgiliau, ac anawsterau cadwyni cyflenwi. Mewn hinsawdd o’r fath, mae hi’n 
hanfodol bwysig fod cymorth parhaus gan y llywodraeth i ysgafnhau baich ardrethi busnes ar 
fusnesau, y codiad anflaengar mewn cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol, a TAW. Yn gynyddol, 
mae’r materion hyn yn peri heriau tymor byr sylweddol, sy’n gwaethygu’r problemau thematig 
sy’n bodoli’n barod yng nghanol trefi.

Fe wnaeth manwerthwr ffotograffiaeth yng Ngogledd Cymru a gyfwelwyd gan FSB Cymru 
amlygu’r canlyniadau yr oedd amharu ar y gadwyn gyflenwi yn ei gael ar eu hyfywedd fel 
busnes canol tref. Mae canlyniad yr oediadau hyn a chostau cynhyrchu uwch wedi golygu y bu 
hi’n anochel peidio codi costau eu cynhyrchion, mewn amgylchedd sydd eisoes yn aruthrol o 
gystadleuol ble mae cewri manwerthu ar-lein yn gallu cynnig yr un cynhyrchion am bris is – er 
heb y gefnogaeth y gallai’r busnes bach ei chynnig.

Roedd busnesau bach a gyfwelwyd fel rhan o’r prosiect hwn yn unfrydol eu barn fod cymorth 
trwy gyfnodau adferiad economaidd o’r pandemig yn dyngedfennol, o ystyried y cymysgedd o 
anawsterau y maen nhw ar fin dod ar eu traws.

Rôl manwerthu

I lawer, mae manwerthu wrth galon canol trefi a’r stryd fawr. Serch hynny, bu symudiad 
amlwg, yn y blynyddoedd diwethaf, yn agweddau gwneuthurwyr penderfyniadau ar hyfywedd 
ymddangosiadol siopau yn y mannau hyn. Mae’r adroddiadau a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn ymbellhau i bob golwg oddi wrth y ddibyniaeth ar y sector, yn enwedig yn erbyn y 
gefnlen o gystadleuwyr arwyddocaol ar ffurf parciau manwerthu ar gyrion tref a dewisiadau siopa 
ar-lein eraill. 

Yn 2020, nododd Llywodraeth Cymru 6 “mae llawer o drefi yn ei chael hi’n anodd yn sgil 
gwerthiannau manwerthu yn lleihau ac mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio canol trefi wedi 
newid. I helpu i anadlu bywyd newydd i ganol trefi, mae Llywodraeth Cymru yn dadorchuddio 
dull gweithredu ‘Canol Tref yn Gyntaf’ newydd heddiw,  sy’n golygu lleoli gwasanaethau ac 
adeiladau yng nghanol trefi ble bynnag y bo modd. Gan ddefnyddio’r dull gweithredu hwn, mae’r 
sector cyhoeddus yn cael ei annog i gefnogi trefi hefyd trwy leoli swyddfeydd, cyfleusterau a 
gwasanaethau o’u mewn er mwyn gyrru nifer y defnyddwyr a chreu neu gynnal bywiogrwydd.”

Nid yw perfformiad manwerthu yng nghanol trefi dros y blynyddoedd diwethaf yn syml heb 
ddigwydd oherwydd amherthnasedd cynhenid ac anorchfygol. Mae’r symudiad o ran arferion yn 
gymhleth, ond yn rhannol mae wedi’i achosi gan ddyfodiad cymdeithas gyflym gydag offer at ei 
gwasanaeth i brynu cynhyrchion yn gyflym ac yn gyfleus – o gysur eu cartref. Er bod hyn yn her 
ac yn anghydbwysedd sylweddol, nid yw’n golygu bod manwerthu ond â rôl gyfyngedig ar raddfa 
lai yn ein canol trefi.

Yn wir, er y bydd arallgyfeirio yn profi’n ganolog i ymdrechion adfer, mae ein hymchwil yn 
awgrymu’n gryf fod unrhyw ymwrthod â dyfodol manwerthu yng nghanol trefi a’r stryd fawr yn 
anghyson ag agweddau a disgwyliadau’r cyhoedd. Pan gawsant eu procio i sgorio beth fyddent 
yn hoffi ei weld yng nghanol eu tref a’u stryd fawr leol, ‘siopau bach ac annibynnol ffyniannus’ 
ddaeth i’r brig – uwchben pob maes allweddol arall fel lleoedd i fwyta ac yfed, economi y nos 
fywiog, opsiynau i weithio’n nes at adref a lleoliad gwasanaethau hanfodol.

Argymhelliad: Dylai Strategaeth Manwerthu Llywodraeth Cymru roi cyfrif am barhad 
pwysigrwydd y sector yng nghanol trefi, ac archwilio ffyrdd i fanwerthu gael ei addasu i fantais 
trefi. Bydd FSB Cymru yn parhau i gynrychioli llais busnesau bach trwy’r broses yma.

Argymhelliad: Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau ar bob lefel geisio mynd i’r afael â’r pwysau 
cost uniongyrchol y mae’r busnesau manwerthu bach presennol yng nghanol trefi yn eu dioddef 
a cheisio eu lliniaru. Rhaid i hyn gynnwys ystyriaethau’n ymwneud ag ardrethi busnes, parcio a 
chymorth uniongyrchol i fusnesau. 

Argymhelliad: Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau glustnodi a rhannu arfer gorau yn ôl pa un y 
mae cydlynu digwyddiadau wedi arwain at gynnydd yn niferoedd cwsmeriaid i fusnesau canol tref.
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Meddwl disgyswllt

Nid oes dim un corff gwneud penderfyniadau unigol sy’n dal yr holl ysgogiadau sydd eu 
hangen i wella canol ein trefi. Efallai ei bod yn anochel fod ymdrechion yn dameidiog, ac yn 
gynyddol yn werth mwy na swm ei rannau, ond mae profiadau diweddar yn pwyntio at feddwl 
digyswllt a diffyg gweledigaeth glir. Er enghraifft, mae agenda Codi’r Gwastad Llywodraeth y 
DU a threfniadau cyllid ôl-UE yn mentro’r perygl o ddrysu naratif canol trefi, yn niffyg ymdrech 
cydweithredol ystyrlon gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae ein 
hadroddiad diweddar, ‘Adeiladu Busnesau’ 7 yn archwilio rhai o’r tensiynau a’r cyfleoedd i 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyflawni’r agenda yma mewn ffordd sy’n gweithio i 
fusnesau bach.

Yn anffodus, mae hyn yn wir hefyd o fewn Llywodraeth Cymru ei hun. Gellid ystyried peth 
gweithgaredd, yn cynnwys datblygu amcanion polisi neu ddogfennau strategaeth, yn anghyson, 
wedi’i arwahanu neu – o leiaf – heb fod yn gyflenwol i’r agenda canol tref. Nid yw’r ffordd yma 
o weithio yn ffafriol i ddyheadau deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac nid yw’n 
gweithio ychwaith i ganol trefi neu i’r busnesau bach sydd wedi’u lleoli ynddynt. 

Mewn llawer ffordd, dyhead Llywodraeth Cymru fu i wneud y peth iawn i wneud y peth hawdd 
i’w wneud. Rhaid i’r egwyddor yma gael ei chymhwyso hefyd i’r weledigaeth ar gyfer canol trefi. 
Mae datblygiadau ar gyrion trefi a manwerthu ar-lein yn fygythiad nid oherwydd y profiad y maen 
nhw’n ei gynnig, ond yn hytrach gwestiwn syml cyfleuster. Rhaid i ail-gydbwyso’r cysylltiadau hyn 
o blaid canol trefi sylweddoli a mynd i’r afael â’r mater yma. Fel mae’r adroddiad gan Archwilio 
Cymru yn ei amlygu, nid yw polisi ‘canol tref yn gyntaf’ Llywodraeth Cymru wedi’i sefydlu’n  
llawn eto.
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Funky Monkey

Sefydlwyd ‘Funky Monkey’, manwerthwr dillad plant moesegol ym Mhenarth, ym mis 
Gorffennaf 2015. Mae gŵr a gwraig, Justin a Rebecca Horton, wedi tyfu’r brand a sefydlu’r
‘Funky Monkey’ gwobrwyedig fel lle allweddol i fynd am ddillad, teganau ac 
anrhegion moesegol i blant. Meddai Justin:

“Roedd y pandemig yn amser aruthrol o ddirboenus a heriol i fanwerthwyr y 
Stryd Fawr.  Mae’r diffyg eglurder wedi bod yn ddinistriol i fusnesau fel ein un ni. 
Busnes bach ydym.
Dyma sut ydym yn talu’r biliau, ac yn helpu i ddarparu ar gyfer ein teulu.  
Gorfodwyd ni i arloesi, a datblygu presenoldeb ar-lein i aros yn berthnasol. Er hynny, 
rydym yn credu’n gryf bod manwerthu yn dal i fod yn dyngedfennol yng nghanol trefi. 
Mae siopau annibynnol a bach wrth galon ein cymunedau, felly nid oes gennym unrhyw 
fwriad i fynd i unman ac mae gennym uchelgeisiau mawr i’r busnes. Ond y realiti yw bod 
busnesau manwerthu ag angen cymorth i helpu i greu’r mannau yng nghanol trefi y mae 
arnom eisiau eu gweld. Dylid gwneud pob ymdrech i helpu i dynnu pobl i mewn i ganol 
trefi, a helpu busnesau i ail-leoli eu hunain ar gyfer camau nesaf yr adferiad economaidd.  
Mae diwygio ardrethi busnes yn hir-ddisgwyliedig hefyd, a dylai profiadau’r blynyddoedd 
diwethaf ei wneud yn flaenoriaeth i wneuthurwyr penderfyniadau. Bydd cyflawni’r 
weledigaeth ar gyfer canol trefi a derbyn yr her yn gofyn am arweiniad gan bob haen o 
wneud penderfyniadau.
Mae angen i fusnesau bach fod wrth graidd y trafodaethau hynny.”

https://www.fsb.org.uk/fsb-regions-and-nations/fsb-wales.html
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Y WELEDIGAETH AR GYFER EIN TREFI

Achos busnes dros ganol trefi

I rai, mae dirywiad canol trefi dim ond yn ganlyniad i’r ffaith ei bod yn well gan bobl ddefnyddio 
datblygiadau ar gyrion trefi neu fanwerthu ar-lein. Mae hi’n bwysig felly fod gwneuthurwyr 
penderfyniadau yn rhoi llais i fanteision bod â chanol tref ffyniannus. Mae hi’n dra phwysig 
hefyd fod pobl yn teimlo’n ymwybodol o’r cyfeiriad teithio i’w canol tref eu hunain ac yn teimlo 
ymgysylltiad â hynny, i ganiatáu iddynt deimlo mwy o ymdeimlad o berthyn iddo. 

Canol trefi yw uwchganolbwynt cymeriad a hanes cymdogaeth, yn ogystal â’u bod yn lleoedd i 
fyw, gweithio a mwynhau. Ond mae canol trefi llwyddiannus yn gwneud synnwyr economaidd 
hefyd. Mae FSB Cymru yn rhagweld canol trefi ble mae digonedd o gyfleoedd gwaith sicr a da yn 
bodoli, ble cedwir cyfoeth o fewn y gymuned a ble gall busnesau bach, sefydlog dyfu a ffynnu. 
Yn amlwg mae llawer o ffordd i fynd i wireddu’r uchelgais hwn, ond gydag ymdrechion 
cydweithredol meddwl arloesol sy’n rhoi busnesau bach wrth galon gweithgaredd, rhannu 
achosion sy’n enghreifftiau patrymol a dilyn eich pregeth eich hun yn effeithiol, mae hi’n 
weledigaeth y gellir ei chyflawni. Mae rheidrwydd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i 
wneud hynny.

Gall gweledigaeth FSB Cymru ar gyfer canol trefi gael ei nodweddu gan:

•  Cynnig manwerthu bach ac annibynnol bywiog 
•  Stryd fawr ar gyfer oes ddigidol
•  Mannau y mae pobl yn teimlo’n ddiogel ynddynt ac yn eu mwynhau
•  Cadernid a gweithgaredd trwy gydol y diwrnod a’r flwyddyn
•  Lefelau cyson o niferoedd cwsmeriaid uwch
•  Olion traed diwylliannol a chreadigol unigryw

Dathlu amrywiaeth

Er efallai nad oes dim un glasbrint unigol ar gyfer llwyddiant, mae teimladau clir gan bobl a 
busnesau bach fel ei gilydd sy’n helpu i ffurfio gweledigaeth fywiog, gynhwysol a llewyrchus 
ar gyfer ein trefi. Rhaid i’r weledigaeth honno fod wedi’i seilio yng nghyd-destun economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol y dyfodol, yn cael ei harwain gan y dyhead am strydoedd llawn 
mynd ac yn y diwedd greu mannau y mae ar bobl eisiau bod ynddynt ac y byddent yn falch 
ohonynt.

Mae pobl a busnesau bach yn angerddol ynghylch eu canol trefi, ac mae ein hymchwil wedi 
dangos rhai meysydd allweddol a all helpu i ganolbwyntio ymdrechion.

“Byddai gostyngiad yn yr ardrethi busnes yn helpu llawer. Mwy o wyrddni i 
wneud yr amgylchedd yn fwy atyniadol ac i gadw pobl yn y dref yn hirach.  

Mwy o ymgysylltu â busnes gyda phroblemau taflu ysbwriel, yn arbennig ble 
mae’n dod o’u hadeiladau eu hunain. Mwy o ddigwyddiadau yng nghanol y dref  

i ddod â phobl i mewn.”

“Mwy o fanciau i ailagor canghennau. Strydoedd glanach, mwy taclus i annog 
pobl i ddod allan. Mwy o goed, seddi, seddi caffis awyr agored a gwelyau blodau. 

Mwy o anogaeth i siopau unigol, mympwyol, anarferol sy’n creu ac yn gwerthu 
pethau sy’n rhagori ar y profiad ar-lein di-flas, amhersonol.”
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Gall canol trefi a’r stryd fawr fod yn begynau cymeriad a chreadigrwydd, bywyd dinesig a 
chydlyniant mewn ffordd nad oes gan ddatblygiadau ar gyrion trefi ei thebyg. Mae'r Fframwaith 
6C, a ddatblygwyd gan 'The Means' ac a fabwysiadwyd gan FSB, yn ddull sy’n asesu hyfywedd 
trefi o chwe safbwynt gwahanol a gellir ei ddefnyddio waeth bynnag yw maint y tref dan sylw. 
Mae hyn yn sicrhau bod sylw priodol yn cael ei roi i’r amrywiaeth defnydd sy’n creu lleoedd 
llwyddiannus, yn cynnwys dibenion diwylliannol yn ogystal â masnachol, cyfleusterau neu 
swyddogaethau dinesig ac addysgol, seilwaith trafnidiaeth, a chreu cydlyniant cymdeithasol.  
Mae i bob lle ei gymysgedd unigryw ei hun o bob un o’r rhain, ac mae deall pwysigrwydd 
cymharol pob un i leoliad penodol yn bwysig wrth ddeall ble gall fod angen ymyriadau.

Mae canol trefi’n gallu rhagori pan fyddant yn cydnabod ac yn manteisio ar eu hunigrywiaeth. 
Mae ein hymchwil – trwy gyfweliadau gyda busnesau a thrwy arolygon barn  cyhoeddus – yn 
amlygu gwerth dilyn dull teilwredig o weithredu i asesu cymeriad a’r nodweddion naturiol neu 
hanesyddol sy’n benodol i’r ardal honno.

Mae cymryd yr olwg strategol a holistaidd yma ar ganol tref sy’n bodoli o fewn gosodiad 
lleol ehangach yn gallu helpu i sicrhau y gellir cyflawni gwobrwyon traws-sector. Mae Cyngor 
Sir Ddinbych wedi ceisio clustnodi ei asedau allweddol, yn ogystal â’i broblemau mwyaf ac 
ardaloedd i ganolbwyntio arnynt i Ganol Tref Y Rhyl 8. Er enghraifft, mae’r Awdurdod Lleol yn 
nodi “Y Traeth yw un o asedau mwyaf Y Rhyl…Milltiroedd o draethau tywodlyd euraidd ac awyr 
symudliw; mae’r man agored eang a’r glan môr yn dal i sefyll.” Yn y cyd-destun hwn, clustnodwyd 
ardal dyngedfennol i ganolbwyntio arni: “Mae tarmac llydan y parêd a chadwyn dameidiog o 
atyniadau hamdden ar hyd y lan yn hollti canol y dref a’i thraeth yn ddwy.” Yn y pen draw, mae’r 
Cyngor Sir wedi gallu cydnabod yr angen i ailgysylltu’r traeth a chanol y dref, gan ddeall y bydd 
hyn yn ganolog i lwyddiant canol y dref yn y dyfodol.

Argymhelliad: Wrth ddatblygu dogfennau strategaeth ar gyfer canol trefi, dylai gwneuthurwyr 
penderfyniadau geisio clustnodi a rhestru’r asedau mwyaf i’r ardal, a sut y gellir eu defnyddio 
i wella hyfywedd y mannau hyn. Gan ddilyn y ‘Fframwaith 6C’, gellir canolbwyntio ymdrechion 
ar glustnodi atyniadau a bylchau mewn ffordd sy’n asesu swyddogaethau economaidd a 
chymdeithasol.

Argymhelliad: Rhaid i bobl a busnesau bach deimlo eu bod yn cael eu clywed. Dylai ymdrechion 
i wella canol trefi gan wneuthurwyr penderfyniadau ymgysylltu â’r holl randdeiliaid perthnasol 
o’r cychwyn cyntaf. Rhaid i unrhyw weledigaeth ar gyfer yr ardal gael ei chyfathrebu’n effeithiol 
hefyd. 
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Mannau amlbwrpas 

Yn unol ag amrywiaeth, mae ased allweddol canol trefi, o’i gyferbynnu â datblygiadau ar gyrion 
trefi, yn deillio o’r dibenion amlswyddogaethol y maen nhw’n eu hateb, a’r casgliad amrywiol 
o ryngweithiadau sy’n digwydd o’u mewn. Mae ymdrech wedi’i gyfeirio at adfywio canol trefi 
oherwydd hyn, nid er gwaethaf hynny.

Mae ein hymchwil yn amlygu bod pobl yn disgwyl i’w canol tref barhau i gyflawni swyddogaethau 
masnachol, cydweithredol a dinesig yn y dyfodol. 

Mynegir teimladau cadarnhaol ar draws pob maes gweithgaredd, gyda mynediad at siopau bach 
ac annibynnol ffyniannus yn cael ei glustnodi fel y flaenoriaeth bwysicaf i ymatebwyr.

Gweithio o bell

Yn ddiddorol, mae cyfleoedd i weithio’n nes at adref yn sgorio isaf ymhlith y blaenoriaethau. 
Mae hyn yn dangos datgysylltiad posibl rhwng amcan polisi hybiau rhannu mannau gwaith y 
mae Llywodraeth Cymru’n eu dilyn, a’r brwdfrydedd gan bobl ar draws Cymru. Yn wir, fe all hyn 
gael ei briodoli hefyd i ddiffyg ymwybyddiaeth gyffredinol ynglŷn â sut fydd trefniadau o’r fath yn 
gweithio’n ymarferol a’u manteision i drefi.

Mae Llywodraeth Cymru’n annog cynnydd mewn gweithio o bell 9 ac mae wedi gosod uchelgais 
tymor hir i 30% o weithlu Cymru weithio oddi wrth amgylchedd swyddfa traddodiadol, i’w 
gyflawni trwy roi mwy o opsiynau a dewis i bobl ynghylch eu gweithle. Bwriad yr uchelgais hwn 
yw helpu canol trefi, lleihau tagfeydd a thorri allyriadau carbon.

Mae TownSq, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, 
wedi ailwampio hen safle tafarn yn Y Rhyl 10 i gynnig y cyfle i unigolion weithio mewn hyb rhannu 
mannau gwaith, am ddim. Gallai’r cynlluniau hyn gael eu hintegreiddio mewn ymdrechion i helpu i 
dynnu pobl i mewn i ganol y dref, ond mae ein hymchwil wedi amlygu bod pobl yn dal i fod heb eu 
hargyhoeddi gan y manteision y mae’r lleoedd rhannu mannau gwaith hyn yn eu cynnig. 

Mae cyfweliadau FSB Cymru â busnesau wedi cadarnhau’r pryder hwn: bod diffyg 
ymwybyddiaeth ynghylch sut y gall trefniadau hyb rhannu mannau gwaith weithio yn ymarferol.

TABL 4: Gan feddwl am eich canol tref neu stryd fawr 
leol, pa mor bwysig yw’r isod ichi?
Siopau bach ac annibynnol ffyniannus

Lleoedd i fwyta ac yfed

Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus 
cyfleus 
Cynnig adloniant a chynnig  
diwylliannol bywiog

Cyfleoedd i weithio’n nes at adref   
(e.e. hybiau gweithio o bell)

Tai fforddiadwy ac o ansawdd da

Gwasanaethau hanfodol  
(e.e. bancio neu swyddfeydd post)

Profiad y nos da

Parcio hygyrch a fforddiadwy

Mynediad at wasanaethau cyhoeddus

87%

77%

71%

69%

54%

68%

81%

58%

77%

72%

0  10  20  30  40 50 60 70 80 90 %

9  https://gov.wales/remote-working-locations-confirmed-across-wales
10 https://www.business-live.co.uk/economic-development/revamped-former-rhyl-pub-site-20772053
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Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gychwyn ymgyrch gyfathrebu, wedi’i thargedu at y 
cyhoedd yn gyffredinol ac at fusnesau bach perthnasol yn benodol, i amlinellu’r trefniadau a 
ragwelir a manteision trefniadau rhannu mannau gwaith.

Arweinyddiaeth

Mae cyfweliadau gyda busnesau wedi dangos y dylanwad y gall arweinyddiaeth glir, neu ddiffyg 
hynny, ei gael ar lwyddiant canol trefi. Dim ond 13% o ymatebwyr cyhoeddus a ddywedodd 
eu bod yn teimlo bod eu canol tref wedi’i gefnogi’n dda gan wneuthurwyr penderfyniadau, o’i 
gymharu â 46% sylweddol nad oedd.

Er hynny, mae rhai enghreifftiau cadarnhaol o arweinyddiaeth leol sydd wedi ysbrydoli 
gwelliannau arloesol.

Cafodd Ymlaen Llanelli 11 – Ardal Gwella Busnes Llanelli – ei amlygu dro ar ôl tro yn yr ymgysylltu 
cyhoeddus yn dweud ei fod yn benderfynol o adeiladu canol tref mwy bywiog, trwy gynnal 
digwyddiadau am ddim yn rheolaidd, yn cynnwys gwyliau blynyddol i bartïon stryd cymunedol 
a sinemâu awyr agored i helpu i ailgysylltu pobl leol â chanol eu tref a chynyddu niferoedd 
y cwsmeriaid. Yn ogystal â’r digwyddiadau, mae Ymlaen Llanelli yn creu ac yn buddsoddi 
mewn mentrau sy’n gwella mynediad ac yn gwella’r profiad o ganol y dref, yn cynnwys nifer o 
ddiwrnodau parcio am ddim, gosod basgedi blodau crog a gweithio gyda Heddlu Dyfed Powys i 
liniaru rhai o’r problemau yn y canol.

“Mae’r AGB (Ardal Gwella Busnes) yn fy ardal wedi bod yn gyfrannol yn gyrru 
cefnogaeth, help ac arweiniad trwy fframwaith aml-asiantaeth clir y maen nhw’n 

arwain arno ac yn parhau i arwain ar yr ardal ac yn adferiad ei busnesau.”

Mae busnesau bach yn cydnabod eu rôl arwain eu hunain wrth helpu i sicrhau mannau canol tref 
gwell. Mae parodrwydd busnesau yng Nghymru i gefnogi canol eu trefi wedi’i ddangos trwy’r 
nifer cynyddol o Ardaloedd Gwella Busnes, ym mha rai y mae busnesau’n pleidleisio’n rhydd i 
osod ardoll flynyddol arnynt eu hunain i ariannu gwelliannau i’r canol.

Argymhelliad: Dylai Awdurdodau Lleol weithredu fel cydlynwyr wrth glustnodi enghreifftiau 
cadarnhaol o Ardaloedd Gwella Busnes, a lledaenu’r ffyrdd hyn o weithio ymhlith yr AGBau 
presennol neu ddarpar AGBau. Dylid gwneud gwaith dadansoddi i ddeall sut y gall gweithgaredd 
AGBau gyfannu darpariaeth yr Awdurdod Lleol yn effeithiol mewn ffordd sy’n mwyhau hyfywedd 
canol y dref. 

Argymhelliad: Rhaid i Fargeinion Dinesig a Thwf wneud ymdrech gweithredol i gynnwys, 
blaenoriaethu ac ystyried canol trefi – a chydgysylltiad y mannau hyn – trwy’u gweithgareddau i 
gryfhau eu rhanbarthau.

Argymhelliad: Bydd adfywiogi canol ein trefi yn gofyn am ymdrech ar draws sectorau. Mae FSB 
Cymru yn cydnabod ei rôl ei hun wrth helpu i arwain busnesau bach yng nghanol trefi i fod yn 
fwy cydweithredol, arloesol a chynaliadwy. Bydd hyn yn faes ffocws i ymgysylltiad FSB Cymru 
wrth ymdrechu i helpu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer trefi Cymru. Mewn rhai achosion, mae 
teimladau’r cyhoedd wedi pwysleisio rhan ymddygiad gwrthgymdeithasol yn angerddol ac yn 
drwm wrth greu amgylchedd annymunol sydd yn y pen draw yn dal canol y dref yn ôl. 

“Cadw ymddygiad gwrthgymdeithasol dan reolaeth gyda mwy o orfodi a 
phresenoldeb gweladwy. Glanhau’r trefi yn iawn…Cadw trefi’n daclus, glân a 

diogel a bydd cwsmeriaid yn dod yn ôl.”

Mae’n amlwg na fydd rhai trefi yng Nghymru yn ffynnu hyd nes y caiff y broblem yma sylw.  

Argymhelliad: Dylai Awdurdodau Lleol gydlynu trafodaethau – yn cynnwys gyda grwpiau 
cymunedol a grwpiau busnes, yr heddlu a rhanddeiliaid allweddol eraill – i glustnodi tueddiadau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac amlinellu strategaeth a chynllun gweithredu trawsbynciol i 
atal, monitro a gorfodi i sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yng nghanol eu tref ac yn teimlo bod 
croeso iddyn nhw yno.

11   Ymlaen Llanelli | About

https://www.fsb.org.uk/fsb-regions-and-nations/fsb-wales.html
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Mesur llwyddiant 

Ni all fod un glasbrint unigol ar gyfer llwyddiant. Yn fwy defnyddiol, fodd bynnag, yw presenoldeb 
metrigau allweddol i osod amcanion a mesur cynnydd. O ystyried bodolaeth rhwydwaith 
cymhleth ac, ar adegau, rwydwaith sy’n cystadlu o gyfranogwyr allweddol gyda diddordeb 
mewn gwelliannau canol tref, gallai ymagwedd dra hysbys ac unffurf at osod amcanion penodol 
a monitro datblygiadau fod yn ddefnyddiol wrth helpu i ddatblygu cysylltiadau colegol, dan 
amcanion a rennir. Yn ogystal â ‘metrigau craidd’, gallai fod bwydlen o wahanol fesuriadau hefyd 
y gellid eu haddasu i unrhyw themâu penodol yn nhu blaen datblygiad eu tref.

O ystyried lefelau isel boddhad y cyhoedd yng nghamau gweithredu gwneuthurwyr 
penderfyniadau i gefnogi gwelliannau yng nghanol eu tref, bydd y dull hwn yn helpu hefyd 
i feithrin hyder ac ymddiriedaeth yng nghyfeiriad y teithio, wrth gyflwyno atebolrwydd clir i’r 
cyhoedd a busnesau bach fel ei gilydd. 

I benderfynu a chyflenwi ymateb digonol, mae angen gwell rheolaeth sy’n fwy unedig; un sydd 
wedi’i hysbysu’n well trwy ddata, a thrwy gyfranogiad gweithredol grŵp ehangach o randdeiliaid. 
 

Gallai’r mesurau hyn gynnwys monitro:
• Lefelau nifer yr ymwelwyr trwy gydol y diwrnod a’r wythnos.
• Niferoedd adeiladau gwag yng nghanol y dref.
•  Agweddau’r cyhoedd a busnesau bach tuag at gyflwr canol y dref ar sail raglenedig, dros 

gyfnod estynedig.

Argymhelliad: Dylai partneriaid allweddol - yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a 
AGBau – amlinellu amcanion mesuradwy a set o fetrigau clir i fonitro cynnydd yn natblygiad unrhyw 
strategaethau canol tref. Dylai ymgysylltu ar draws partneriaid fod wrth wraidd yr amcanion a’r 
metrigau hyn ynghyd â chytundeb i osgoi ymdrechion sy’n cystadlu neu’n groes i’w gilydd.

Argymhelliad: Dylai rhestr o eiddo masnachol gwag gael ei chyhoeddi a’i diweddaru’n rheolaidd 
gan Awdurdodau Lleol. Dylai gael ei chyfannu gyda mentrau i ddod ag unedau masnachol sy’n 
wag yn y tymor hir yn ôl i ddefnydd. Dylai awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol allu cael gafael 
ar gyllid i ddod ag unedau sy’n wag yn y tymor hir i ddefnydd, a all olygu eu haddasu at ddefnydd 
newydd.

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cysylltiadau rhannu data a dadansoddeg 
gydag Awdurdodau Lleol a phartneriaid allweddol – a meithrin eu capasiti i ddefnyddio’r 
wybodaeth yma – i ennill dealltwriaeth holistaidd o’r heriau a’r cyfleoedd mwyaf y mae canol 
trefi yn eu hwynebu. Dylent ymorol hefyd am ddatblygu amrywiaeth o fetrigau eraill y gellid eu 
defnyddio ac y gallai arweinwyr lleol gael gafael arnynt yn rhwydd i gyfannu gwahanol amcanion 
polisi trefi unigol.

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru, ar ôl ymgynghori â busnesau bach a chydweithredu â 
rhanddeiliaid eraill, gydlynu Strategaeth Canol Trefi sy’n amlinellu fframwaith trosfwaol o feysydd 
gweithgaredd blaenoriaethol a Chynllun Gweithredu gydag amcanion clir. 

Argymhelliad: Dylai pob Awdurdod Lleol ddatblygu strategaeth ar gyfer sut i atgyfnerthu 
poblogaethau economaidd weithgar y stryd fawr, gan ystyried ardaloedd preswyl amgylchynol 
cyfagos, yn ogystal â swyddfeydd lleol, gwasanaethau a chrynodiadau eraill o boblogaethau 
economaidd weithgar. Rhaid i’r gwaith hwn fod ag ymgysylltu trylwyr ac amcanion clir penodol 
wrth ei wraidd hefyd.

Trefi sy’n addas ar gyfer yr oes ddigidol

Mae manwerthu ar-lein, a dibyniaeth ddigidol, yn bresenoldeb diymwad a diwrthdro yng 
Nghymru’r unfed ganrif ar hugain. Bu’i ganlyniadau i ganol trefi yn aruthrol o heriol, ond rhaid i 
hyn fod yn ysgogiad i arloesi a moderneiddio - nid i roi’r mannau hyn, na manwerthu corfforol, 
heibio.

Gallai ecosystem ddigidol ar gyfer trefi helpu i ailgysylltu preswylwyr ac ymwelwyr â mannau 
canol tref, yn cynnwys digwyddiadau a busnesau bach, tra’i bod yn helpu i ddatblygu ffrydiau 
data effeithiol – sy’n werthfawr i fusnesau bach ac Awdurdodau Lleol i ganfod ffactorau risg, 
atebion amlinellol, yn ogystal â monitro cynnydd.
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Er y gall technolegau digidol ganiatáu i fusnesau gyrraedd marchnadoedd newydd, gallant helpu 
cwmnïau i ddod yn fwy arloesol, cynhyrchiol ac effeithlon hefyd - megis diwydiannau’r sector 
gwasanaethau yn defnyddio llwyfannau archebu ar-lein i ddod yn fwy cynhyrchiol.

Argymhelliad: Dylai Busnes Cymru greu timau Trefi Digidol sy’n cynnig cymorth menter 
arbenigol, dwys sy’n seiliedig ar leoedd i’r sector annibynnol. Byddai’r timau hyn yn 
gydweithredol ac yn cynnwys arbenigedd o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd 
sector i wella galluoedd digidol masnachwyr annibynnol.

Argymhelliad: Dylai Awdurdodau Lleol ymrwymo i ddatblygu seilwaith casglu data a monitro 
effeithiol, a ddefnyddir i hysbysu ar effeithiolrwydd ymyriadau arloesol gan wneuthurwyr 
penderfyniadau a busnesau bach eu hunain.

Argymhelliad: Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau gymryd ymagwedd ‘Yr Un Dref Wedi’i Gadael 
Ar Ôl’ at drawsnewidiad digidol canol trefi.

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a gweithredu cynllun i wella’r rhyngweithio 
rhwng busnesau canol tref a’u presenoldeb ar-lein – i yrru e-fasnach, nifer yr ymwelwyr a 
thwristiaeth i’r ardal – trwy lwyfan digidol cydweithredol sydd o fewn cyrraedd rhwydd i 
breswylwyr ac ymwelwyr.

Ardrethi busnes

Gall ardrethi busnes ymddangos bron yn annatrys i rai busnesau bach eu deall. Mae’r dicter 
ynglŷn â’r trethiant yn deillio’n aml o rwystredigaeth, diffyg dealltwriaeth, a’i gwahaniad oddi wrth 
unrhyw elw gwirioneddol a wneir gan y busnes. Mae’n anghymhelliad i fusnesau newydd yn aml.

Mae’r awgrym bod ardrethi busnes yn beirianwaith i ddiogelu canol trefi a’r stryd fawr rhag 
mathau annymunol o fusnesau – er anfantais i’r holl fusnesau sy’n talu ardrethi – yn sarhaus ac 
yn camfarnu’n sylfaenol raddfa’r heriau anedifeiriol y mae busnesau bach wedi’u hwynebu dros y 
blynyddoedd diwethaf.

Meddalwedd Rheoli VZTA Destination – Victoria Mann

Mae VZTA yn llwyfan ecosystem unigryw sy’n lansio yn yr hydref a fydd yn creu micro-
economïau ar gyfer trefi digidol clyfar. Daethpwyd â VZTA i fodolaeth gan  NearMeNow; 
arbenigwyr yn y Stryd Fawr Ddigidol ac Ecosystemau Trefi Clyfar mewn cydweithrediad 
â byddin fechan o randdeiliaid o bob rhan o Sector Preifat a Chyhoeddus Cymru. Mae’r 
llwyfan yn cymryd ymagwedd a radical a holistaidd at brif ffrydio seilwaith digidol gyda ac 
ar gyfer busnesau bach.

Mae dull VZTA o weithredu wedi sicrhau bod anghenion busnesau annibynnol bach 
yn cael eu cwrdd; ymagwedd o’r gwaelod i fyny at broblem o’r brig i lawr. Mae’r dull 
gweithredu presennol yn gweld busnesau annibynnol bach yn gwthio’u hymdrechion 
i’r atebion tec presennol sy’n cael eu hadeiladu’n aml gan gwmnïau llwyfan tramor, gan 
ganiatáu iddynt gafnu gwerth allan o bob ardal trwy reoli cyfryngu rhwng y cynhyrchydd 
a’r defnyddiwr.

Mae VZTA yn cefnogi trawsnewidiad digidol trefi ac yn eu galluogi i weithio ar y cyd i 
osod safiad newydd yn yr oes ddigidol. Bydd llwyfan masnach cymunedol sy’n gweithio’n 
llawn yn galluogi busnesau i hysbysebu cynhyrchion a gwasanaethau mewn amser real, 
gan lenwi’r bylchau a chwrdd ag anghenion y gymuned a chreu ecosystem ble mae’r 
stryd fawr yn hollol ddigidol, yn hollol chwiliadwy ar draws Cymru. Ochr yn ochr â chynnig 
manwerthu’r dref, bydd yr ecosystem yn cefnogi twristiaeth, y celfyddydau a diwylliant, 
llwybrau tref a bwyd a diod a bydd yn galluogi pobl i ymgysylltu â’u trefi ar sail rithiol a sail 
gorfforol; gan ddefnyddio technoleg technoleg i adfer ymdeimlad o gymuned; heb adael 
yr un dref ar ôl.

https://www.fsb.org.uk/fsb-regions-and-nations/fsb-wales.html
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“Rhaid i fusnesau bach ac annibynnol sy’n bodoli eisoes ar y stryd fawr neu 
yng nghanol y dref gael eu cefnogi ymhellach i’w cadw ar fynd trwy ardrethi 
llai am flwyddyn arall…gan fod nifer y cwsmeriaid wedi lleihau a bod costau 

ynni a stociau eraill yn cael eu codi. Gyda chyllid ychwanegol, byddai’r busnes 
annibynnol bach yn gallu cadw i fyny â’u biliau a byddent yn gallu parhau  

i fasnachu.”

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gadw rhyddhad ardrethi o 100% i fusnesau manwerthu, 
lletygarwch a thwristiaeth yn 2022-23.

Er hynny, rhaid i’r gwneuthurwyr penderfyniadau ddilyn eu pregeth eu hunain hefyd pan ddaw 
hi’n fater o weithredu’n arloesol i fynd i’r afael â phla unedau gwag a gwyro’r cydbwysedd o blaid 
canol trefi. Rhaid i ddiwygio ardrethi busnes fod yn ganolog i’r ymdrechion hyn. Nid yw cyfres o 
atebion plasteri glynu i broblemau strwythurol yn ddigonol. 

Nododd Archwilio Cymru “Nid yw ardrethi annomestig wedi’u hadolygu yn y blynyddoedd 
diwethaf, ac nid yw’r lefelau a godir yn adlewyrchu’r rhenti presennol a enillir mewn llawer canol 
tref” ac argymhellodd “fod Llywodraeth Cymru yn adolygu Ardrethi Annomestig i sicrhau bod y 
system yn adlewyrchu amgylchiadau canol tref yn well pan fydd y gwyliau taliadau yn dod i ben 
ym mis Mawrth 2022.”

Roedd adroddiad Ymchwil yr Economi Sylfaenol yn dadlau hefyd y dylai Llywodraeth Cymru  
“godi taliadau yr awr neu ardrethi busnes ar bob lle parcio ceir a farciwyd, sydd ar gael i’r 
cyhoedd mewn parciau manwerthu ar gyrion trefi i greu cronfa sylweddol i gefnogi seilwaith 
cymdeithasol yn y dref” a lobïo Llywodraeth y DU “…i ddynodi canol trefi yn ardaloedd 
adnewyddu gyda chyfres o gonsesiynau treth yn cynnwys dim ardrethi busnes a dim TAW 
ar adnewyddu adeiladau i wyro gweithgaredd a lleihau costau i ddatblygiadau sy’n cyfrannu 
at weledigaeth Cymru’r Dyfodol”. Byddai FSB Cymru yn gefnogol i feddwl arloesol ar hyd y 
llinellau hyn i gefnogi ffyniant canol trefi, yn cynnwys pwerau math Ardaloedd Menter i gymell 
gweithgaredd economaidd. 

Yn hanfodol, mae ardrethi busnes yn system fympwyol ac anflaengar ac nid yw’n addas i’r diben 
bellach. Mae’n taro busnesau llai yn anghyfartal o galed a chyn eu bod wedi gwneud yr un bunt 
o drosiant neu elw. Mae’n un o’r prif rwystrau i ddatrys rhai o’r heriau a  welwn ar ein stryd fawr. 
Byddai diwygio’n rhoi sicrwydd i fusnesau ar y stryd fawr a’r sefydliadau hynny sy’n gobeithio 
symud i mewn i’n trefi i gymryd y lleoedd gwag, sydd ar hyn o bryd yn felltith ar ein stryd fawr ac 
yn tolcio hyder cymunedau.

Dylai egwyddorion trethu cyfeillgar i fusnesau bach fod wrth wraidd diwygio ardrethi busnes: 
•  Tegwch – A yw’n trin busnesau yn gyfartal, ac a yw’n gymesur? 
•  Digonolrwydd – A yw’r dreth yn codi digon i fod yn werth yr ymdrech ac yn beirianwaith 

priodol i’w chasglu?
•  Symlrwydd – A fydd yn glir a syml, ac ar ba sail fydd y swm yn cael ei benderfynu?
•  Tryloywder – A yw dim ond yn gyfrwng codi refeniw i awdurdodau lleol i gau bylchau yn y 

cyllid neu a yw’n ffitio mewn strategaeth ehangach? A fydd BBaChau yn gallu olrhain ble mae’r 
gwariant yn mynd? 

•  Rhwyddineb gweinyddol – A fydd yn feichus i’w chasglu neu’i thalu? 
•  Niwtraliaeth – Beth yw nod y dreth a sut mae’n ffitio o fewn strategaeth ehangach? Neu a yw’n 

gosbol ac ar ba sail?  

Byddai ffurf bresennol ardrethi busnes yn peidio â bodloni’r egwyddorion hyn.

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei hadolygiad o’r system ardrethi busnes ar 
frys ac amlinellu cynigion ar gyfer diwygio gwirioneddol sy’n gweithio i fusnesau bach.
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12   https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/150610-assessing-impact-car-parking-charges-town-
centre-footfall-en.pdf
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Arferion parcio a thrafnidiaeth

Y gwirionedd syml yw bod pobl yn gyffredinol a busnesau bach fel ei gilydd yn ffafrio parcio 
hygyrch, fforddiadwy. Wrth i FSB Cymru ymgysylltu â’r cyhoedd ac â busnes, roedd y dyhead 
i weld parcio am ddim yn cael ei godi’n gyson, yn aml ac yn angerddol. Roedd parcio hygyrch 
a fforddiadwy’n dod yn drydydd ym mlaenoriaethau pobl ar gyfer canol trefi, dim ond yn is na 
siopau bach, annibynnol ffyniannus, a gwasanaethau hanfodol megis bancio.

Mae’r maes hwn yn cael ei grybwyll yn aml hefyd fel un sy’n darlunio’r anghydbwysedd rhwng 
canol trefi a datblygiadau ar gyrion trefi, ble mae pario yn nodweddiadol am ddim a gyda 
digonedd ohono. “Pan oeddwn ar absenoldeb mamolaeth gyda fy mab, byddem yn treulio  
4 – 5 awr ar y tro yn y dref gyda ffrindiau yn gwario arian mewn caffis a siopau. ’Dwyf i ddim yn 
gwneud hyn gyda fy merch gan nad oes unlle am ddim i barcio ac mae’n gas gennyf y peiriannau 
ble’r ydych yn gorfod dyfalu pa mor hir ydych am fod cyn ichi dalu.”

“Mae’r bobl leol yn tueddu i ymweld yn aml am gyfnodau byr, mae taliadau parcio 
yn annymunol gennym. Byddwn yn ymweld llawer mwy pe byddai yna barcio am 
ddim am awr. ’Does gen i ddim amser i dreulio oriau a chyfiawnhau cost parcio.”

Er hynny, mae’n drawiadol ac yn anochel fod yr un teimladau cryf yn erbyn y disgwyliad o barcio 
am ddim neu unrhyw ymrwymiad ymddangosiadol i barhau i ddibynnu ar gerbydau preifat yn 
bodoli ymhlith rhai gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol, yn arbennig o fewn cyd-destun 
uchelgeisiau Sero Net. Mae astudiaethau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru 12 yn pwyntio at 
ddiffyg tystiolaeth ar y cysylltiad rhwng parcio am ddim a lefelau cryfach o niferoedd ymwelwyr. 
Mae cydbwyso’r ystyriaeth yma ac, yn hanfodol, bontio’r llinell derfyn rhwng y cyhoedd a 
gwneuthurwyr penderfyniadau yn tanlinellu thema a ddylai fod yn ganolog i ymdrechion 
adfer i’n trefi: rhaid i bobl a busnesau bach – trwy’u pryderon, profiadau a gobeithion - deimlo 
ymgysylltiad a’u bod yn cael eu deall. Rhaid i lunio polisi beidio digwydd mewn swigen arunig a 
detholedig o feddylwyr o’r un anian. Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau ar bob lefel groesawu 
herio adeiladol er lles busnesau bach a’u cymunedau.

Rhaid i’r cyhoedd a busnesau bach fod yn hyderus yn y rhesymeg dros wneud penderfyniadau 
er lles canol trefi a’r stryd fawr. ’Dyw penderfyniadau ynglŷn â pharcio ddim yn eithriad. ’Dyw 
meysydd parcio ond yn cael eu defnyddio fel trefniadau cynhyrchu refeniw ar gyfer gwariant 
cyffredinol ddim yn ffordd ddigonol o fynd ati, yn erbyn cefnlen graddfa’r heriau y mae canol trefi 
a’r stryd fawr yn eu hwynebu.

Argymhelliad: Dylai awdurdodau cyhoeddus perthnasol ymrwymo i gyhoeddi’r maint o arian a 
gynhyrchir gan daliadau meysydd parcio a dweud yn groyw sut y mae arian o’r fath yn cael ei 
ddefnyddio i wella’r ardal. Rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau gydnabod yr heriau uniongyrchol 
a thymor byr y mae canol trefi yn eu hwynebu. Er bod angen i drawsnewidiad ddigwydd, yn 
cynnwys alinio’r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus o fewn cyd-destun gwelliannau i ganol trefi, 
gallai ymdrechion i gryfhau nifer ymwelwyr trwy ymyriadau meysydd parcio – mewn ymateb i’r 
heriau a achoswyd ac a waethygwyd gan y pandemig – helpu i ailgydbwyso’r berthynas gyda 
mannau ar gyrion trefi, a chaniatáu i atebion mwy tymor hir gael eu hystyried.

Argymhelliad: Trwy gynlluniau peilot a data nifer yr ymwelwyr, dylai awdurdodau perthnasol 
asesu sut y gall canlyniadau taliadau meysydd parcio gael eu lliniaru er mwyn denu mwy o bobl 
i’r ardal.

Argymhelliad: Rhaid i Awdurdodau Lleol ei gwneud yn hawdd i bobl barcio trwy groesawu 
technolegau newydd, megis taliadau a chyfrifon digidol, yr un pryd â chynnal hygyrchedd. 

Argymhelliad: Dylai Awdurdodau Lleol dreialu cynlluniau sydd wedi’u dyfeisio i annog 
cwsmeriaid i siopa mewn busnesau bach ar eu stryd fawr trwy roi disgownts parcio i’r rheini sy’n 
gwneud hynny.

https://www.fsb.org.uk/fsb-regions-and-nations/fsb-wales.html
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Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall lobïo i feysydd parcio mewn 
datblygiadau ar gyrion trefi gael sylw, yn cynnwys trwy ardrethi busnes. Mae busnesau bach yn 
cydnabod eu rôl wrth helpu i gyflawni targedau newid hinsawdd, ond yn aml maen nhw’n brin o’r 
offer neu’r arbenigedd i gymryd y camau angenrheidiol ar hyd y siwrnai cynaliadwyedd. 
 
Mae ymchwil yr FSB 13 yn amlygu, o’r busnesau bach hynny nad ydynt wedi cymryd camau ar 
eu harferion trafnidiaeth eto, mai rhai o’r rhwystrau allweddol yw:

•  Trafnidiaeth gyhoeddus yn aneffeithlon neu heb fod ar gael oherwydd lleoliad (45%)
•  Mae cerbydau dim allyriadau yn rhy ddrud ar hyn o bryd (57%)
•  Diffyg seilwaith i gynnal cerbydau trydan (43%)

Ar hyn o bryd Cymru sydd ag un o’r lefelau isaf o berchnogaeth cerbydau trydan yn y Deyrnas 
Unedig, ac mae y tu ôl i Loegr a’r Alban o ran nifer y gwefryddion sydd ar gael 14.

O fewn cyd-destun adfywio canol trefi mewn ffordd i helpu i arwain y symudiad mewn arferion 
trafnidiaeth, rhaid i her seilwaith gwefru cerbydau trydan gael ei hystyried. Mae hwn yn faes 
ble mae potensial heb ei gyffwrdd i gryfhau hyfywedd cerbydau trydan yng Nghymru ar yr 
un pryd â helpu i gyfeirio nifer ymwelwyr i fannau yng nghanol trefi. Mae’n anffodus felly nad 
yw Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Llywodraeth Cymru 15 yn cynnig gweledigaeth i 
integreiddio’r ddarpariaeth gwefru o fewn cyd-destun mynd i’r afael â’r her canol trefi. 

Argymhelliad: Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau amlinellu Cynllun Gweithredu ar draws 
partneriaid i gyflwyno seilwaith gwefru Cerbydau Trydan mewn mannau yng nghanol trefi, a 
chefnogi gweithgaredd cyfathrebu sy’n cyflwyno canol trefi fel ardaloedd ble mae darpariaeth  
o’r fath.

Cynllun dychwelyd ernes 

Mae deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymdrechu i sefydlu meddwl cydgysylltiedig 
ac atebion trawsbynciol i’r problemau a wynebwn. Mae’r rhagolwg o’r Cynllun Dychwelyd Ernes 
yn cynnig cyfle i ddatblygu ateb call: denu pobl i fannau yng nghanol trefi, ar yr un pryd ag annog 
ailgylchu a lleihau sbwriel yn yr ardal.

Cynllun Dychwelyd Ernes yw ble mae unigolion yn derbyn tâl pan fyddant yn dychwelyd y 
cynhwysydd i fan casglu dynodedig. Gallai gosod y mannau casglu hyn yn strategol gael ei 
ddefnyddio i ddenu unigolion i ganol y dref.

Argymhelliad: Dylai gwneuthurwyr penderfyniadau ar amrywiol lefelau amlinellu sut y gallai 
Cynllun Dychwelyd Ernes gael ei weithredu mewn mannau yng nghanol trefi mewn ffordd sy’n 
hawdd ei weithredu i fusnesau bach yn yr ardal hefyd.

 

13   https://www.fsb.org.uk/resource-report/accelerating-progress.html
14   Yr Adran Drafnidiaeth (11 Awst 2020). Ystadegau gwefru cerbydau trydan Gorffennaf 2020
15   https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/electric-vehicle-charging-strategy-wales.pdf
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CASGLIAD

Mae gweledigaeth FSB Cymru ar gyfer canol ein trefi wedi’i alinio â’r hyn y mae ar bobl eisiau 
ei weld yn y mannau hyn: dyfodol bywiog i fusnesau manwerthu bach, y gallu i deimlo’n ddiogel 
a mwynhau trwy gydol y diwrnod a’r flwyddyn, ac ymdeimlad cryf o gymeriad ar draws y 
swyddogaethau lawer y mae’n ei ateb. Yn fyr, ein gweledigaeth ar gyfer canol trefi yw sicrhau eu 
bod yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae a wnelo adfywiogi trefi â datblygu’r mannau 
hyn mewn ffordd sy’n gweithio i werthoedd a blaenoriaethau pobl a busnesau bach.

Ni all gwneuthurwyr penderfyniadau fod mewn unrhyw amheuaeth ynghylch cyflwr digalon llawer 
o’n canol trefi, nac ychwaith ynghylch graddfa’r heriau sydd ag angen eu goresgyn.  
Bydd adfywiogi canol ein trefi yn frwydr go galed. ’Does dim un polisi unigol neu un cyfranogwr 
unigol a fydd yn adfywio canol ein trefi. Serch hynny, mae’r adroddiad hwn yn amlinellu rhai 
llwybrau allweddol i wella amgylchiadau’r mannau hyn i fusnesau bach ac, wrth wneud hynny,  
i gryfhau a diogelu eu hapêl at y dyfodol. ’Does dim modd gwadu’r brwdfrydedd dros ganol ein 
trefi. Rhaid canolbwyntio’r egni yma wrth fynd i’r afael â’r heriau allweddol i’r mannau hyn.  
Yn hanfodol, rhaid i hyn gael ei wneud yn gydweithredol.

Mae gan Gymru ffordd hir i fynd i gyflawni’r weledigaeth yma. Mae dim ond 3% o bobl yn 
credu bod canol eu tref yn ‘ffynnu’ yn realiti sobreiddiol o gyflwr y mannau hyn. Rhaid i hyn fod 
yn alwad i’n deffro ni i gyd i gyflawni dros gymunedau a busnesau bach Cymru. Yn ffodus, ni 
allai’r diddordeb a’r cariad sydd gan unigolion at ganol eu trefi gael ei orbwysleisio. Mae’r nod 
o ganol trefi bywiog, modern a chryf yn gynnyrch rheidrwydd economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol.

Mae gan bob un ohonom – o lefel yr unigolyn i’r gymuned fusnes a gwneuthurwyr 
penderfyniadau – ran i’w chwarae wrth gyflawni’r weledigaeth yma. Yn wir, mae’n cymryd tref. 

https://www.fsb.org.uk/fsb-regions-and-nations/fsb-wales.html
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ATODIAD – METHODOLEG

Ceisiodd FSB Cymru ddeall barn pobl ledled Cymru – gan gasglu dirnadaethau, persbectifau a 
blaenoriaethau trwy arolwg cyhoeddus o 335 o ymatebwyr, ar draws ardal pob awdurdod lleol. 

Fe wnaeth yr arolwg archwilio:
•  Sut fyddai’r cyhoedd yn disgrifio eu canol tref neu stryd fawr leol.
•  Sut mae’r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar eu defnydd o’u canol tref.
•  Sut mae’r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar eu defnydd o siopa ar-lein.
•  Pwysigrwydd:
 •  Siopau bach ac annibynnol ffyniannus
 •  Lleoedd i fwyta ac yfed 
 •  Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus cyfleus 
 •  Cynnig adloniant a chynnig diwylliannol bywiog
 •  Cyfleoedd i weithio’n nes at adref (e.e. hybiau gweithio o bell)
 •  Tai fforddiadwy ac o ansawdd da 
 •  Gwasanaethau hanfodol (e.e. bancio neu swyddfeydd post)
 •  Profiad y nos da 
 •  Parcio hygyrch a fforddiadwy 
 •  Mynediad at wasanaethau cyhoeddus
•  Pa mor fodlon ydynt ar gamau gweithredu diweddar gwneuthurwyr penderfyniadau i gefnogi 

eu canol tref.
•  Eu hargraff o sut y mae busnesau lleol wedi’u cefnogi trwy gydol y pandemig COVID-19.

Fe wnaeth yr arolwg wahodd ymatebwyr i gyflwyno eu sylwadau eu hunain hefyd ar eu sylwadau 
neu flaenoriaethau ar ba gamau y gellid eu cymryd i helpu i gefnogi eu canol tref neu stryd fawr. 

Fe wnaeth datblygiad y gwaith hwn ysbrydoli trafodaeth fywiog – gyda Chynghorwyr, Aelodau’r 
Senedd ac Aelodau Seneddol o bob cwr o’r sbectrwm gwleidyddol sy’n rhannu gwaith yr FSB, ac 
etholwyr yn mynegi eu profiadau a’u syniadau i helpu i adfywiogi pethau. 

Ychwanegwyd at yr ymgysylltu yma â’r cyhoedd gan gyfweliadau FSB Cymru gyda lletygarwch, 
manwerthu, hyfforddi, busnesau cyfreithiol a modurol canol trefi ar draws Cymru. Defnyddiwyd y 
cyfweliadau hyn i gael cipolwg ar brofiadau a blaenoriaethau perchnogion  busnesau bach yn y 
mannau hyn, ac fe’u defnyddiwyd i adlewyrchu llais busnesau bach yn yr adroddiad hwn.
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