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CYFLWYNIAD
Mae ein trefi bob amser wedi bod yn rhan hollbwysig o fywyd pob dydd yng Nghymru, gan 
chwarae rôl arwyddocaol, ond rôl nas gwerthfawrogir ddigon yn aml, wrth yrru datblygu  
economaidd a darparu’r cyd-destun i fusnesau dyfu a ffynnu. Yn ystod argyfwng Covid-19, gyda 
mesurau cyfyngiadau symud yn lleihau ein cysylltiad corfforol ag ardal ehangach, mae ein  
cymunedau lleol wedi dod yn gymorth anhepgor i’n lles cymdeithasol ac economaidd ac wrth 
helpu unigolion a busnesau drwy’r argyfwng. 

Trefi yw ble’r ydym yn cael at wasanaethau cyhoeddus, o feddygfeydd i lyfrgelloedd neu fusnesau’r 
economi sylfaenol megis gofal plant. Mae busnesau’n rhan allweddol o’r hyn sy’n gyrru tref yn yr 
amseroedd da a’r gwael. 

Mae llawer o fusnesau canol trefi megis cigyddion, pobyddion a siopau groser wedi addasu eu 
busnesau i helpu pobl fregus neu bobl a warchodir i gael eu hanfodion wedi’u danfon at eu drws. 
Maen nhw wedi aros ar agor, mewn amgylchiadau anodd, ac wedi darparu rhywfaint o gryfder 
cymunedol.

Wrth inni ddod allan o gyfyngiadau symud ac wrth i’r cyfyngiadau eraill lacio, bydd angen i’n trefi 
chwarae rôl wahanol i’r un y maen nhw wedi’i chwarae yn y gorffennol. O’r blaen, roedd cynyddu 
nifer y siopwyr yn arwydd o stryd fawr iach, yn awr bydd angen i drefi fod yn gallach a mwy cydlynol 
i gefnogi eu cymuned ehangach. 

Fe wnaeth adroddiad FSB Cymru yn 2018 Dyfodol Trefi Cymru amlygu’r rôl hanfodol y mae 
BBaChau yn ei chwarae fel rhannau wedi’u sefydlu o’r economi leol ac mae hyd yn oed yn fwy 
pwysig heddiw nag oedd bryd hynny. Mae hi’n anhepgor fod mentrau megis yr Ardaloedd Gwella 
Busnes (BIDs), Cynghorau Tref neu bartneriaethau cymunedol newydd yn derbyn digon o adnoddau 
i arwain y broses hon ond bydd ag angen cydweithrediad ehangach ymhlith actorion cymunedol.

Yn ein hadroddiad diweddar Ailagor Cymru, fe wnaethom argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
ddefnyddio’i rhaglen Trawsnewid Trefi £90m i helpu i ailsiapio ein trefi ar gyfer yr adferiad. 
Dylai hyn olygu helpu ein trefi i addasu i reolau cadw pellter cymdeithasol, diogelu Ardaloedd Gwella 
Busnes sydd wedi’u sefydlu’n barod a helpu trefi i greu gweledigaeth o’u dyfodol yn y cyfnod adfer.

Mae’r ddogfen hon yn datblygu’r meddwl hwn ymhellach, drwy edrych ar y camau ymarferol 
sydd eu hangen ar gyfer adferiad. Mae’n ystyried rhoi perchenogaeth a rheolaeth ar yr adferiad i 
gymunedau lleol a chefnogi eu BBaChau lleol, yn ogystal â’r agweddau llywodraethu a rheoleiddio 
y mae angen mynd i’r afael â nhw er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon.
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Y BROBLEM
Mae hi’n dra thebygol y bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn aros yn eu lle am y dyfodol 
agos, ac maen nhw’n sicr o effeithio ar ein ffordd o fyw yn sylweddol ac yn rhoi terfynau ar ryngweithio 
cymdeithasol. Mae i hyn sgil-effeithiau ar fywyd cymdeithasol, masnach a busnes a phob math o 
weithgareddau hamdden a gweithgareddau diwylliannol a chorfforol pob dydd.

Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn rhoi cyfrifoldebau penodol ar fusnesau o ran sut i 
ddefnyddio lle, gyda bwytai, tafarndai ac ardaloedd o weithgaredd cymdeithasol yn cael eu taro’n 
arbennig. Fe all rhai barrau a bwytai golli hyd at ddwy ran o dair o’u lle, ac felly ni fyddant yn hyfyw 
mwyach yn y tymor byr i ganolig os cânt eu gadael heb gymorth. Tra bod sicrhau diogelwch 
gweithwyr a chwsmeriaid o’r pwys mwyaf, ni allwn golli golwg ar y ffaith y bydd y mesurau hyn yn 
gofyn cwestiynau arwyddocaol gan y busnesau lleiaf yn arbennig.

Yn ein hadroddiad diweddar Ailagor Cymru, rydym wedi galw am gronfa grant cadw pellter 
cymdeithasol i fusnesau sydd ag angen gwneud newidiadau sylweddol i’w heiddo a’r lle sydd 
ganddynt ar gost sylweddol er mwyn cadw at y canllawiau newydd. Ar adeg pan fo busnesau llai 
yn wynebu heriau na fu eu tebyg o’r blaen i’r cyllid sydd ar gael, bydd angen cymorth ar gyfer  
newidiadau sylweddol.

Ar yr un pryd, gallai cymorth gael ei harneisio drwy gymunedau lleol, ym mha rai y mae BBaChau 
wedi’u sefydlu’n arbennig. Fe all fod cyfleoedd iddynt ddefnyddio asedau cymunedol neu fannau 
cyhoeddus i helpu BBaChau yr effeithiwyd arnynt yn arbennig yn y dyfodol agos. Byddai cynnwys 
cymunedau yn y broses, a marchnata’r lleoedd newydd i’r cyhoedd ill dau yn annog cymunedau i 
gefnogi busnesau lleol ac yn helpu eu trefi i ddod atynt eu hunain.

Bydd ofnau iechyd cyhoeddus defnyddwyr yn y cyfnod wrth inni lacio cyfyngiadau symud yn 
debygol o leihau galw. Mae hi’n bwysig fod pobl yn gallu teimlo’n ddiogel i ymroi i weithgareddau 
megis mynd allan i giniawa gyda ffrindiau a theulu. Bydd cydgysylltiad a chydlyniant cymunedol yn 
darparu’r ymddiriedaeth a fydd yn helpu’r cymunedau lleol hynny eu hunain i fod yn gatalydd ar 
gyfer adferiad.

Fel y cyfryw, cymunedau lleol yw’r grŵp cyntaf sydd ag angen eu harneisio i helpu i ddarparu  
ysgogiad, ac mae angen bod gynlluniau yn eu lle i wneud hynny.

Mannau cyhoeddus i’w defnyddio dros dro ar gyfer BBaChau dan gyfyngiadau cadw pellter 
cymdeithasol

Gall y defnydd newidiedig o fannau cyhoeddus gael ei roi ar waith yn unrhyw le mewn egwyddor. 
Mae cynghorau Cymru â phwerau argyfwng hawliau tramwy cyhoeddus a allai fod yn gryf. Mewn 
egwyddor, dylai cymunedau lleol allu harneisio mannau cyhoeddus i gefnogi BBaChau yn eu hardal, 
gan ailbwrpasu’r mannau hyn er mwyn gwneud hynny. 

 
Mae enghreifftiau eisoes o hyn yn cael ei ddefnyddio mewn rhai dinasoedd yn rhyngwladol:

Mae Vilnius, Lithuania wedi troi’i mannau cyhoeddus yn llefydd caffi awyr agored i’w  
defnyddio am ddim gan BBaChau. Mae hyn wedi’i ysgogi hefyd gan yr heriau a wynebir 
gan strydoedd cul ei Hen Dref, sy’n safle treftadaeth UNesco. 

Mae Barcelona wedi gostwng ei threthi ar fannau awyr agored o 75% i gymell defnydd o 
fwy o le ar ei phrif strydoedd, ac wedi caniatáu mwy o le ar gael ar gyfer seddau y tu allan. 

Gall cynllunio ac ymgysylltu ar sut orau i wneud hyn ddod â chymunedau at ei gilydd hefyd. Mae 
yna’r posibiliadau y gall y gymuned leol ddarparu ysgogiad wedyn drwy weld cefnogi BBaChau yn 
lleol fel dyletswydd ddinesig. Yn dibynnu ar y math o ddefnydd dros dro, gall busnesau lleol eraill 
elwa hefyd – er enghraifft, wrth gaffael gasebos a gwresogyddion neu ddodrefn stryd dros dro ble 
mae’n addas. Er bod tywydd Cymru’n gosod her, mae gwledydd eraill ble mae’r hinsawdd yn  
oerach yn addasu, ac efallai y bydd yr atebion yn gallu gyrru busnes pellach yn lleol.
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Pa fannau allai gael eu haibwrpasu? 

Pobl leol fydd â’r ddealltwriaeth orau o fannau y gellid eu hailbwrpasu, ac felly rhaid i’r farn am  
lywodraethu a rheoleiddio ddilyn o’r rhagdybiaeth hon.

Isod mae rhywfaint o enghreifftiau o ardaloedd mewn gwahanol drefi y gellid eu hailbwrpasu.  
Gallai cymunedau lleol wneud hyn yn rhwydd, a mater ydyw o harneisio gwybodaeth leol a 
dychymyg, a chael gwared ar rwystrau i atebion y gymuned leol.

Dylid nodi y gall gwybodaeth leol fynd i fwy o fanylder. Bydd llawer wedi chwilota llawer o rannau 
newydd o drefi yn yr ymarfer corff dyddiol penodedig yn ystod y cyfyngiadau symud. Gellir  
defnyddio’r profiad hwn a dylai arwain at awgrymiadau ynghylch alïau cefn y tu ôl i strydoedd o 
gaffis a thafarndai y gellid eu ‘sbriwsio’ ac y gellid rhoi adlen iddynt ar gyfer seddau y tu allan.  
Byddai pobl leol yn cefnogi’r sbriwsio gobeithio, ac yn gwneud defnydd o’r lleoedd a grëwyd.

WRECSAM

Y DRENEWYDD

Y GELLI

MARCHNAD
A NEUADD

Y DREF
MAESTEG

STRYD 
FAWR 

BANGOR

CANOL DINAS
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HWLFFORDD
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AGOR LLEOEDD AR GYFER Y CELFYDDYDAU A HAMDDEN
Mae yna weithgareddau cymdeithasol ac ardaloedd sydd o bwysigrwydd diwylliannol (celfyddydau 
perfformio; mannau chwaraeon; mannau cyfarfod cynulliadau torfol) sy’n debygol o fod ymhlith yr 
olaf i ailagor. Mewn rhai trefi, mae’r cyrchfannau hyn i gelfyddydau cymunedol wedi bod yn rhan 
hollbwysig o adfywio, wedi darparu hybiau artistig a digwyddiadau diwylliannol yn lleol ac yn  
bwysig, yn chwarae rôl hollbwysig wrth wella lles unigol a chymunedol. Mae’r hybiau hyn wedi colli 
cyfran enfawr o’u hincwm. Fe all fod yn bosibl y gellir defnyddio’r lleoedd hyn er lles pawb mewn 
rhai meysydd masnach a busnes, gan ddarparu lle i wneud iawn am gyfyngiadau yn y farchnad 
ehangach, yn ogystal â darparu ffynhonnell refeniw dros dro o bosibl i hybiau cymunedol hollbwysig.

Mae’r awgrym hwn yn darparu cyfle llenwi bwlch i fusnesau ailagor yn fwy llwyddiannus dan  
reoliadau cadw pellter cymdeithasol, tra’i fod hefyd yn cefnogi’r hybiau cymunedol a fyddai’n 
golled enfawr petaent yn cael eu gorfodi i gau oherwydd effaith economaidd Covid-19.
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CEFNOGAETH I FESURAU DIOGELU A PPE
Dylai fod cymorth ar gael hefyd ar gyfer newidiadau a fydd yn golygu gwariant sylweddol i fusnes. 
Byddai hyn yn annog defnydd rhwystrau sgrîn glir. Er enghraifft, ble mae lle yn gyfyng i staff, fe 
all fod angen gosod systemau hidlo aer (y mae’n annhebygol y gallai busnes ei fforddio o wybod 
maint rhai adeiladau). 

Dylai cyngor fod yn glir hefyd, gan gymryd argaeledd, angen cymharol, ac addasrwydd mathau o 
Gyfarpar Diogelu Personol i ystyriaeth. Mae hi’n bwysig sicrhau bod PPE ar gael i sicrhau  
diogelwch cyflogwyr a gweithwyr, ond mae hi’n bwysig hefyd nad yw cynnydd sydyn yn y galw yn 
ei gwneud hi’n fwy anodd i weithwyr iechyd gael y PPE sydd ei angen arnynt.

Mae hi’n bosibl hefyd creu daioni o broblem wrth ddarparu profiadau newydd, fel y gwelwyd yn yr 
enghraifft o’r Iseldiroedd uchod.

 
Cynllun Talebau Ysgogiad Lleol 

Enghraifft: Mae Vilnius, prifddinas Lithuania wedi darparu ysgogiad i fwytai’r ddinas 
tra’i bod yn rhoi gwobr i’w gweithwyr iechyd, drwy roi gwerth €400,000 (£350,000)  
o dalebau bwytai i weithwyr iechyd cyhoeddus y ddinas. Mae hyn wedi’i fwriadu fel  
arwydd o ddiolch am eu gwaith ac fel ysgogiad y mae’i fawr angen i gaffis a bwytai’r  
ddinas hefyd. 

Fel y mae’r enghraifft yn yr allbopiad blwch uchod yn ei ddangos, mae hi’n bosibl darparu arwydd 
o ddiolch i’n gweithwyr iechyd a’n gweithwyr hanfodol drwy daleb, a fydd hefyd yn darparu  
ysgogiad i fusnesau lleol.

Mae yna ddadl y gall taleb fechan (cyn lleied â £5) i bob preswylydd lleol ateb diben da drwy roi 
pwniad i ddefnyddwyr i ddychwelyd i fywyd cyhoeddus a gwario mewn busnesau lleol yn gyffredinol. 
Byddai ynddo’i hun o fudd fel pwniad ac yn arwydd gan awdurdodau fod eu cefnogaeth i fusnesau 
lleol yn cael ei chroesawu a’i gweld fel rhywbeth tebyg i ddyletswydd ddinesig. Mae sut y mae’n 
cael ei chyfnewid yn gwestiwn – ond fe all fod y bydd busnesau’n falch o lyncu cyfran o’r gost eu 
hunain ac felly byddai’n talu am ei hun i ryw raddau – fe all Ardaloedd Gwella Busnes fod yn ffordd 
dda o gydgysylltu cynllun talebau drwyddi, a gellid ymchwilio i fersiwn ap.

 
Enghreifftiau eraill o systemau talebau
Yn Rhanbarth Rabot, Ghent, Gwlad Belg, mae’r preswylwyr yn gallu ennill a gwario’r 
talebau ‘Torekes’ yn eu siopau lleol, drwy gymryd rhan yn y gwaith o gynnal mannau 
cyhoeddus dadfeiliedig. Mae hyn yn darparu cyswllt rhwng datblygiadau cymunedol yr 
ardal, hybu perchenogaeth gymunedol, ac yn darparu ysgogiad i fasnachu yn yr ardal i 
fusnesau sy’n darparu ac yn cadw gwerth lleol. 
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Y CYD-DESTUN DEDDFWRIAETHOL YNG NGHYMRU AR 
GYFER MANNAU CYHOEDDUS
Ers dechrau’r argyfwng, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau 
Lleol wedi cael pwerau newydd sylweddol er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. 

Ym mis Mawrth 2020, ar ôl ymgynghori â’r llywodraethau datganoledig, fe wnaeth Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig, gyhoeddi’r Bil Coronafeirws. Roedd hwn yn cynnwys pwerau pellgyrhaeddol i  
ddiogelu’r GIG a chychwyn cyfyngiadau symud, ond i ddibenion y drafodaeth hon mae’n anelu hefyd at

“Gynnwys ac arafu’r feirws – trwy leihau cysylltiadau cymdeithasol diangen, er enghraifft 
trwy bwerau dros ddigwyddiadau a chynulliadau, a chryfhau pwerau cwarantin yr heddlu a 

swyddogion mewnfudo”

Yn arwyddocaol, 

“Bydd y ddeddfwriaeth am gyfnod penodol – am 2 flynedd – ac ni fydd pob un o’r mesurau 
hyn yn dod i rym ar unwaith. Mae’r bil yn caniatáu i 4 llywodraeth y Deyrnas Unedig droi’r 

pwerau newydd hyn ymlaen pan fydd eu hangen, ac, yn hanfodol, i’w cau nhw eto unwaith 
nad oes eu hangen bellach, yn seiliedig ar gyngor Prif Swyddogion Meddygol y 4 gwlad.”

Mae’r llinell amser dwy flynedd yn caniatáu i’r ddeddfwriaeth gael ei throi ymlaen a’i haddasu i 
wahanol anghenion wrth inni (gobeithio) symud at y cyfnod ailagor ac adfer. Nodir, “Mae’r mesurau 
yn y bil coronafeirws yn rhai dros dro, yn gymesur â’r bygythiad a wynebwn, byddant ond yn cael 
eu defnyddio pan fydd eu gwir angen a byddant yn eu lle am gyhyd ag sydd ei angen i ymateb i’r 
sefyllfa.” Byddem yn dadlau y bydd cyfnod yr adferiad economaidd yn galw am gamau gweithredu 
drastig i helpu i godi BBaChau yn ôl ar eu traed.

Yn dilyn ymlaen o’r ddeddfwriaeth yma ledled y Deyrnas Unedig, mae Llywodraeth Cymru wedi 
rhyddhau

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Mae deddfwriaeth frys ar Covid 19, a gymeradwywyd gan Gynulliad Cymru (Senedd yn awr) ar 
Fawrth 24ain 2020, yn rhoi i lywodraeth y Deyrnas Unedig a’r llywodraethau datganoledig yr hyn 
a alwodd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ‘bwerau nas gwelir fel arfer ar adeg heddwch’,  
gyda chymal machlud o 2 flynedd (24ain Mawrth 2022). Byddai’r ddeddf newydd yn caniatáu i 
awdurdodau::
• Osod pobl dan gwarantin neu’u cadw dan gwarantin, neu orchymyn rhywun i fynychu man 
penodedig
• Cyfyngu neu wahardd cynulliadau torfol
• Cau eiddo
Y cyrff (a adwaenir fel ‘cyrff perthnasol’) sydd â hawl i wneud hyn yw:
• cynghorau sir neu gynghorau bwrdeistref sirol,
• Cyfoeth Naturiol Cymru,
• awdurdodau Parciau Cenedlaethol
• yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Mewn egwyddor, wrth inni symud i’r cyfnod adfer gallai’r ddeddfwriaeth yma gael ei haddasu a’i 
hymestyn i ailbwrpasu’r defnydd o fannau cyhoeddus i fusnesau, gan y byddai’r sail resymegol 
yn aros yr un fath, wrth reoleiddio mannau cyhoeddus ar gyfer diogelwch y cyhoedd, yr un pryd â 
hyrwyddo ailagor diogel. Felly, gallai a dylai’r fframwaith deddfwriaethol yma gael ei addasu i reoli 
a gwneud cynulliadau cymdeithasol yn ddiogel ac i reoleiddio safleoedd, ond hefyd er mwyn  
ailbwrpasu ac ailbennu strydoedd i’w defnyddio gan fusnesau ac i gynyddu’r cyfleoedd i’n 
cymunedau ffynnu, ac ‘adeiladu’n ôl yn well’.



fsb.wales

9

PA BWERAU SYDD ANGEN IDDYNT NEWID –  
GRYMUSO CYMUNEDAU 
Mae’r fframwaith uchod yn darparu ar gyfer grymuso cynghorau lleol a chynghorau tref i allu  
darparu atebion ar raddfa leol. Mae hi’n bwysig nodi y dylai’r rhain yn amlwg fod yn rhai dros dro, 
ac mai’r pwynt yw ailbennu mannau cyhoeddus ar gyfer anghenion lleol, ac nid eu clustnodi ar 
gyfer unrhyw ddatblygu yn y dyfodol.

Gall angen ac ymateb polisi clir ar y raddfa yma ddarparu catalydd ar gyfer gwireddu’r trefniadau hyn. 

• Ble mae’n bosibl dylid codi rheoliadau mewn meysydd megis deddfau trwyddedu mewn 
mannau cyhoeddus i hwyluso’r dychweliad diogel i fywyd cyhoeddus.

• Dros dro, dylai rheoleiddio’n ymwneud â dyluniad strydoedd a threfi megis yr angen i gyd-fynd 
ag estheteg arbennig gael ei lacio, ar yr amod y dylai unrhyw ddodrefn stryd gael ei wneud 
felly dros dro, ac y byddai natur yr adeileddau hyn (e.e. adlenni) yn un dros dro.

• Dylai fod modd drwy ba un i adolygu a oes materion annisgwyl yn codi o unrhyw ailbennu.
• Dylai fod cymal machlud yn ei le, a dylai gydweddu â’r pwerau brys a gafodd Llywodraeth 

Cymru ym mis Mawrth 2020.
• Er mwyn hwyluso unrhyw anghydfod ac wrth amlinellu dyluniad a chydgysylltiad yr ymateb 

dylai fod Cydgysylltydd Tref. Bydd y swydd hon yn golygu bod â’r gallu i ddatrys gwrthdrawiadau, 
wrth bennu tir yn ôl yr angen, a materion megis cysylltu â phlismona cymunedol ynghylch yr 
ymlyniad wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol. Fe all hyn ofyn am rywfaint o rôl statudol.

Mae yna rai anawsterau y gellir eu rhagweld i fusnesau a gall hyn ddarparu ffocws i gydweithio.  
Er enghraifft, gyda rhes o fusnesau ar un stryd, fe all ciwio fod yn anodd. Ar ben hynny, ni fydd  
busnesau bach ym mhob achos yn gallu dyblygu rôl busnesau mwy wrth fod â gweithiwr i  
gydgysylltu mynediad. Yn y sefyllfa yma byddai cynllunio ynghylch sut i gronni adnoddau, a bod â 
Chydgysylltydd Tref yn ymyriad defnyddiol.

Ble mae Ardaloedd Gwella Busnes yn eu lle, gallant ddarparu peirianwaith addas ar gyfer symud 
ymlaen. Er hynny, ni ddylem ddifreinio ardaloedd ble nad yw Ardaloedd Gwella Busnes wedi’u 
rhoi yn eu lle, a gallai hyn ddarparu catalydd ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned. Gallai hyn fod ar ffurf 
Ardaloedd Gwella Busnes newydd, trwy Gynghorau Tref, trwy fforymau lleol, neu drwy gorff hyd 
braich mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol. Y peth pwysig yw sicrhau ymgysylltiad a phwynt 
cyswllt clir â’r gymuned leol a chael eu syniadau ar beth yw’r ffordd orau i ddefnyddio mannau  
cyhoeddus.

Dylai trefi ymorol hefyd am ddefnyddio’r grwpiau cyfryngau cymdeithasol presennol i gael  
syniadau a chefnogaeth megis grwpiau Facebook lleol er enghraifft. 
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SYNERGEDD AG AGENDA LLYWODRAETH CYMRU
Yn amlwg mae’r argyfwng coronafeirws yn mynnu ein bod yn meddwl yn wahanol, ac i ddatgloi  
potensial cymunedau i gael eu cefn atynt drostynt eu hunain. 

Sut bynnag, er gwaethaf y sefyllfa unigryw, mae’r weledigaeth hon yn cydweddu hefyd â llawer 
o agenda ehangach Llywodraeth Cymru. Yn y cyswllt hwn o leiaf, mae’r argyfwng yn gyfle ac yn 
gatalydd posibl i ddod â syniadau i ddwyn ffrwyth yn ymarferol.

Mae yna rai penderfyniadau a chyfaddawdau anodd y gall fod eu hangen hefyd yn y cyfnod adfer 
agos. At ei gilydd, credwn fod y buddion yn gorbwyso’r problemau, ac y gall polisïau synhwyrol  
liniaru unrhyw ganlyniadau anfwriadol sy’n ymddangos. 

O ran manteision, mae hyn yn cydweddu’n dda ag amcanion lleoliaeth a chydlyniant cymunedol, 
yn gymaint â’i fod yn ceisio ymgysylltu â chymunedau’n uniongyrchol mewn atebion i’r problemau 
a achoswyd gan y pandemig, ac yn ymorol am ddod â phobl at ei gilydd i weld cefnogi busnesau 
lleol fel dyletswydd ddinesig. 

Mae ein gweledigaeth yn cydweddu’n dda â dull yr economi seiliol wrth iddo ymorol am gefnogi’r 
economi bob dydd, na chaiff ei gyfrif bob amser wrth edrych ar yr economi trwy’r lens cynhyrchiant 
yn unig. Mae hi’n bwysig hefyd wrth atgyfnerthu agweddau ar ymgysylltu dinesig ac ymgysylltu â’r 
cyhoedd, a chefnogaeth i BBaChau lleol a’r economi leol, tra’i bod yn grymuso’r cymunedau hynny 
i wneud hynny drostynt eu hunain hyd y gellir.

Yn amlwg, mae dull polisi sy’n hyrwyddo gweithio traws-sectoraidd a phartneriaeth yn  
cydweddu’n dda hefyd â nodau llesiant ehangach. Gall sut olwg sydd ar adferiad llwyddiannus 
gael ei gydweddu hefyd ag egwyddorion cyllidebol llesiant, gyda mesurau a allai fod yn arwydd o 
sut y mae busnesau lleol a’r gymuned yn dod at eu hunain mewn ffordd sy’n gynaliadwy ac yn  
darparu sylfaen gref i ailadeiladu economïau lleol.

Byddai cydlyniant cymunedol a ffocws i blismona cymunedol a gorfodi’r rheolau drwy bartneriaeth 
mewn Ardaloedd Gwella Busnes yn ffordd synhwyrol o edrych ar blismona cymunedol a darparu 
modd yn ôl ba un y gall busnes ymgysylltu â’r heddlu ar heriau’r rheoliadau coronafeirws.

O ran yr amgylchedd ac ansawdd aer, gallai’r egwyddorion adfer gydweddu hefyd â chyllidebau 
carbon. Yn amlwg, bydd symudiad tuag at gau strydoedd a chreu parthau cerddwyr i hwyluso 
cadw pellter cymdeithasol yn cymell cerdded a beicio ac yn helpu felly gyda Teithio Llesol. Byddai’r 
gostyngiad yn y canolfannau traffig hyn yn cael effaith dda ar ansawdd aer – mae terfynau y mae 
angen eu cydnabod gyda’r pwynt olaf hwn, o ran trafnidiaeth gyhoeddus a defnydd ceir preifat, a 
all fod yn ddiogelach yn y tymor byr. Yn amlwg mae angen cydbwysedd ar yr agwedd yma. 

Byddem yn nodi fod i ailagor agwedd cydraddoldeb - y rhai lleiaf da eu byd sy’n byw mewn tai 
gwaelach, ac a allai’n wir gael eu taro fwyaf gan ddiweithdra oherwydd dirwasgiad. Mae dull o 
weithredu sy’n ymorol am ddarparu datblygu economaidd a chreu swyddi yn ystod y cyfnod 
adfer, yn dilyn yr ymateb argyfwng o roi gweithwyr ar ffyrlo a chadw cyflogaeth, yn fwy cynaliadwy 
ac yn darparu sylfaen gryfach ar gyfer y dyfodol na dim ond bwriad ‘amddiffynnol’ o gadw swyddi.

Bydd yna benderfyniadau a chyfaddawdau anodd hefyd.
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Mae’r effaith ar y galw am drafnidiaeth gyhoeddus – y mae BBaChau yng nghanol trefi bob amser 
wedi dymuno iddi fod yn well ac yn fwy effeithlon, yn golygu y gall fod cyfyngiadau yn y tymor byr 
yn y newidiadau moddol yn ystod cyfnod cychwynnol yr adferiad (’dyw hynny ddim i ddweud na 
ddylai datblygu trafnidiaeth gyhoeddus ddigwydd), wrth i gymudwyr ac ymwelwyr flaenoriaethu 
‘swigen’ ddiogel y car dros drafnidiaeth arall. Mae’r ffaith y bydd yr oedrannus yng Nghymru yn 
arbennig o fregus ac felly wedi’u datgymell rhag defnyddio’u pàs bws yn cael effaith neilltuol ar 
refeniw trafnidiaeth gyhoeddus.

Wrth i hyn ddatblygu, bydd angen cael dulliau o drin adegau anodd pan geir tagfeydd megis pan 
fydd tafarndai’n mynnu bod cwsmeriaid y tu mewn, er mwyn peidio ag achosi llygredd sŵn. Rhaid 
bod cyfrifoldeb personol a dealltwriaeth ar ran y cyhoedd yn y sefyllfa yma hefyd.

Bydd yna gwestiynau ynglŷn â pha mor agored yw lleoedd (e.e. palmentydd, glannau môr) a 
chwestiynau ynglŷn â dodrefn stryd. Mae’n bosibl gweld y sefyllfaoedd hyn fel mesurau tymor byr 
ble mae’r buddion hirdymor yn gorbwyso’r costau tymor byr. Ond, yn amlwg, bydd pryderon gan 
rai grwpiau bregus a dylai’r rhain gael eu lliniaru hyd y gellir. Mae problemau y gellir eu rhagweld 
o’r fath yn pwysleisio’r angen i gynnwys y cyhoedd yn gryf yn lleol.

Dylai cymalau machlud sydd efallai’n adlewyrchu’r ddwy flynedd o argyfwng Covid-19 i bob un o’r 
pedair llywodraeth genedlaethol yn y Deyrnas Unedig fod yn weithredol. Dylai hyn roi sicrwydd fod 
unrhyw gyfaddawdau yn rhai dros dro ac yn ymateb i’r anghenion argyfwng brys. Dylai hyn gael ei 
gydbwyso â dysgu oddi wrth y broses a beth sy’n gweithio, gan y gallai yrru diwygio rheoleiddio a 
bod yn sail i ddaioni cymdeithasol ehangach a lleoliaeth.

At ei gilydd, credwn gan fod lle yn brin bellach ei fod yn debygol o yrru busnesau allan o weithrediad 
mewn cymunedau lleol, bod yr anghenion cymunedol arbennig hyn a’r manteision i adferiad yr 
economi seiliol yn y tymor byr yn gorbwyso’r problemau y bydd angen eu lliniaru. Credwn, gyda’r 
weledigaeth yma, y gallai’r coronafeirws ddarparu catalydd ar gyfer adferiad economaidd cryf yn 
lleol wedi’i seilio ar egwyddorion seiliol ac ymgysylltu â’r gymuned.
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RÔL CYNGHORAU YN YR ADFERIAD
Mae Cynghorau wedi chwarae rôl hollbwysig wrth ddarparu a gweithredu cefnogaeth drwy’r 
ymateb cyntaf i’r argyfwng, gan ddarparu cymorth ariannol cyflym drwy roi Grantiau Busnes  
Llywodraeth Cymru mewn gweithrediad, a thrwy wyliau ardrethi busnes. 

Bydd eu rôl yn allweddol wrth gydgysylltu’r adferiad, gan sicrhau bod cysondeb yn y dull o fynd ati 
gydag ymwybyddiaeth o wahanol heriau lleol. Bydd angen i awdurdodau lleol sicrhau hefyd fod 
ymddiriedaeth yn cael ei chadw yn niogelwch yr holl weithgareddau a bod risg yn cael ei leihau,  
yr un pryd â llunio llwybr at adferiad. 

Bydd llais busnes yn y broses hon o’r pwys mwyaf. Mae angen inni greu dull o fynd ati ble mae 
busnesau’n llafar ynghylch y cyfleoedd a’r heriau y bydd angen mynd i’r afael â nhw i sicrhau eu 
goroesiad. Bydd angen i Gynghorau ymgymryd â phroses ragweithiol i ganiatáu i’r llais hwnnw 
gael ei geisio a’i glywed. Byddai’r broses ymgysylltu a’r ymagwedd ymarferol at fannau cyhoeddus 
a amlinellwyd yma yn helpu i hwyluso trafodaethau o’r fath, ac yn sicrhau ei fod yn ymatebol i  
anghenion lleol ac yn cynnig cyfeiriad teithio ac ymrwymiad lleol i’r broses adfer.

Mae’r ymddiriedaeth honno’n broses ddwyochrog - mae angen i Gynghorau ganiatáu i gymunedau 
lleol a chynghorau tref drefnu mannau cyhoeddus yn y ffordd sydd o fwyaf o fudd i fusnesau a  
datblygiad economaidd eu hardaloedd. Fel y cyfryw, mae’n hollbwysig i gynghorau alw ar  
Lywodraeth Cymru i lacio’r rheoleiddio ar ddefnydd mannau cyhoeddus ac i ddarparu ar gyfer eu 
hailbwrpasu i gefnogi BBaChau. Mae’n hollbwysig hefyd fod cynghorau’n cefnogi ysbryd hyn wrth 
orfodi ac wrth ganiatáu lle i gymunedau ddatblygu atebion, yn ogystal â rhannu arfer da o rywle arall.

Mae’r ymateb yn y cyfnod ailagor ac adfer yn gyfle i aildanio gweithgaredd dinesig lleol. Mae hyn 
yn ei dro yn darparu ar gyfer ymddiriedaeth a sylfaen a galw lleol ar gyfer busnes a gweithgareddau 
cymdeithasol. Gall hyn ateb y diben fel etifeddiaeth a sail ar gyfer dulliau llesiant yn y dyfodol o 
fewn y cynghorau a all fod â rhwydwaith gweithredol yn ei le.
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Y CAMAU NESAF
Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’i rhaglen Trawsnewid Trefi £90m i helpu i ailsiapio ein 
trefi ar gyfer yr adferiad. Bydd hyn yn helpu ein trefi i addasu i reolau cadw pellter cymdeithasol, 
gan ddiogelu Ardaloedd Gwella Busnes sydd wedi’u sefydlu’n barod ac adeiladu sefydliadau 
newydd ble mae angen, a helpu trefi i greu gweledigaeth o’u dyfodol yn y cyfnod adfer.

Cyn gynted â phosibl, dylai Llywodraeth Cymru ymorol am lacio prosesau a rheoleiddio cynllunio 
i ganiatáu i gymunedau benderfynu drostynt eu hunain beth yw’r defnydd gorau o’u mannau 
cyhoeddus. Dylai Cynghorau roi arwydd o’u cefnogaeth i’r agenda yma, trwy alw ar Lywodraeth 
Cymru i lacio’r rheoleiddio ar ddefnydd mannau cyhoeddus ac i ddarparu ar gyfer eu hailbwrpasu i 
gefnogi BBaChau.

Dylai’r gofyn fod i ryddhau’r mannau hyn dros dro ar gyfer arbrofi gweithredol gan y cymunedau eu 
hunain wrth ailbennu’r mannau hyn. 

Dylid ei gwneud yn glir mai ateb dros dro yw hyn i broblem gymunedol, ac na fydd yn arwain at 
bryniant preifat unrhyw fannau cyhoeddus.

Ble mae’n bosibl, dylai Llywodraeth Cymru roi llinell amser fras (gydag amodau amlwg ansicrwydd 
oherwydd y Coronafeirws) er mwyn caniatáu rhagarweiniad i gymunedau gynllunio.

Dylai Cynghorau ymorol am rymuso ac adeiladu strwythurau sy’n addas i’r trefi eu hunain, yn 
cynnwys grymuso’r strwythurau addas sydd ar gael ar hyn o bryd, neu annog rhai newydd. Dylent 
ymorol am ddatblygu swydd Cydgysylltydd Tref ym mhob tref sy’n cymryd rhan. Dylent weld eu rôl 
fel caniatáu i gymunedau sy’n adnabod eu lleoedd orau benderfynu ar eu defnydd. 

Dylai cyflogwyr gymryd yr amser i ddeall y canllawiau a chymryd y cyfle i asesu a chynllunio’r hyn 
sydd ei angen arnynt o ran lle a chymorth.
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CASGLIAD
“Mae’r wlad yn mynnu arbrofi parhaus beiddgar. Mae’n synnwyr cyffredin cymryd dull a rhoi 

cynnig arno. Os yw’n methu, cyfaddefwch hynny’n blwmp ac yn blaen a rhoi cynnig ar un 
arall. Ond uwchlaw popeth rhowch gynnig ar rywbeth.“ 

Franklin D Roosevelt, 1932

Mae Covid-19 eisoes wedi gwneud difrod enfawr i’n cymunedau, ein teuluoedd a’n ffrindiau, ac i’r 
sefydliadau angori yn ein cymunedau. 

Ein barn ni yw mai dim ond trwy fusnesau, sefydliadau cyhoeddus a dinesig, yn ogystal â’n 
cymunedau’n gweithio gyda’i gilydd y gallwn harneisio’r egnïon creadigol, yr wybodaeth leol a’r 
cymorth a’r arbenigedd ar draws y gymdeithas yng Nghymru i dderbyn yr her o ailadeiladu Cymru. 

Mae’r ddogfen hon yn ceisio dysgu gwersi rhyngwladol, a rhai ymatebion creadigol y mae 
BBaChau eisoes wedi’u rhoi yn eu lle, ac edrych ati sut y gall y rhain gael eu datblygu a sut y gellir 
dod â phawb i mewn i’r broses i wneud ein cymunedau’n gryfach yn y dyfodol. 

Rydym yn meddwl bod ffocws ar ailbennu mannau cyhoeddus i gefnogi BBaChau lleol, gydag 
ymddiriedaeth a chefnogaeth y gymuned leol, yn fan cychwyn da i ddod o hyd i atebion i’r  
problemau fyrdd y mae Covid-19 wedi’i achosi inni i gyd.

Nid ydym yn hawlio bod yr holl atebion gennym. Er hynny, rydym yn gobeithio y gall rhai o’r syniadau 
a gyflwynwyd yma gynnig ysbardun i gymunedau lleol i helpu i ddarparu eu hatebion eu hunain – 
a ble nad yw un peth yn gweithio, i ddysgu’r gwersi a rhoi cynnig ar un arall. Trwy agwedd o’r fath, 
rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu economi leol well a chryfach ar gyfer y dyfodol.
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