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CRYNODEB GWEITHREDOL 
Mae’r rhaglen LEADER yn cefnogi pobl i wella a datblygu’u 
cymunedau gwledig. Yng Nghastell-nedd Port Talbot 
(CPT), mae partneriaeth Adfywio CPT yn cydlynu a rheoli’r 
rhaglen, sy’n gyfrifol am geisio cyflawni’r Strategaeth 
Ddatblygu Leol, gyda ffocws ar bedwar nod strategol lefel 
uchel: 

CPT BYWIOG:

Gan adeiladu ar sail asedau ffisegol, cymdeithasol a 
diwylliannol unigryw CPT, gwella delwedd CPT fel lle 
da i fyw a chynnal busnes mewn cymunedau bywiog, 
cynaliadwy, ag ansawdd byw o safon. 

CPT MENTRUS:

Creu amgylchedd fentergarol sy’n cynnal ac annog twf 
busnesau meicro a chymdeithasol newydd a rhai sy’n 
bodoli eisoes yn CPT. 

CPT HYGYRCH:

Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol, ystyried ffyrdd 
newydd, arloesol a chynaliadwy o gynnal unigolion i 
oresgyn rhwystrau a chyflawni’u llwyr botensial. 

CPT GWYRDD:

Gwneud yn fawr o’r potensial ar gyfer yr economi werdd 
yn CPT gan gynnwys datblygu pob agwedd ar ynni 
adnewyddadwy ar lefel gymunedol a hybu eco-dwristiaeth. 
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TUDALEN 5

Mae rhaglenni LEADER yn galw am broses werthuso 
ynghanol y tymor ac ar y diwedd, sydd o fudd. Mae’r 
gwerthusiad canol tymor hwn yn cynnig cyfle gwerthfawr 
i ddysgu oddi wrth lwyddiannau ac i ymateb i heriau. Fe’i 
seilir ar ddealltwriaeth o raglen LEADER ar lefel Undeb 
Ewropeaidd, Cymru ac yn lleol, ochr yn ochr ag ymchwil 
ac ymgysylltiad rhanddeiliaid. Ar yr adeg hon ynghanol y 
rhaglen er gwaethaf tanwariant ac er bod rhai prosiectau 
heb ddod i ben eto, mae’r rhaglen yn y lle cywir i gwrdd 
â’r Dangosyddion Perfformiad a gytunwyd â Llywodraeth 
Cymru, ac i wella arnynt.

Cip ar LEADER CPT hyd yn hyn:

• 19 prosiect wedi derbyn cefnogaeth.

• Mae’r Rhaglen wedi buddsoddi £947,720 mewn 
prosiectau.

• Sicrhawyd £261,910 o arian cyfatebol, gan ddod â’r 
cyfanswm a fuddsoddwyd yn uniongyrchol yn ardal 
wledig CPT i £1.2 miliwn.

• Cefnogwyd 2889 o fuddiolwyr.

Mae’r gwerthusiad hwn yn archwilio effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd presennol y rhaglen drwy gyfrwng proses 
rymus sydd wedi arwain at wneud yr argymhellion canlynol.

• Dylid diweddaru’r Strategaeth Ddatblygu Leol i 
sicrhau fod y rhaglen wedi’i seilio ar sail gref.

• Dylid gweithio mewn partneriaeth i archwilio 
a sefydlu themâu strategol newydd sy’n 
cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
a’r anghenion a enwyd yn y Strategaeth Ddatblygu 
Leol ddiwygiedig.

• Dylid treialu dull o weithio’n seiliedig ar gomisiynu 
sy’n adlewyrchu uchelgais rhaglen LEADER ac 
sy’n cefnogi’r egwyddor allweddol o weithredu ‘o’r 
gwaelod i fyny’.

• Dylid taclo’r broblem sy’n crynhoi o gwmpas cyllido 
ôl-daliadol drwy ystyried sefydlu system dwy haen

• Dylid ailbwrpasu rôl Tîm y Cynllun Datblygu 
Gwledig i weithio yn y gymuned a gyda hi.

• Dylid parhau i fireinio, datblygu a gwella’r prosesau 
ymgeisio a gweithredu prosiectau.

• Dylid ailddylunio rôl y GGLl.

• Dylid datblygu strategaeth hybu a marchnata wedi’i 
thargedu. 



CYFLWYNIAD
Ym mis Hydref 2019, comisiynwyd Pleydell Smithyman 
a Red Box Research i ymgymryd â gwerthusiad canol 
tymor a therfynol o’r rhaglen LEADER yng Nghastell-nedd 
Port Talbot. Nod cyffredinol y comisiwn oedd gwerthuso 
darpariaeth rhaglen LEADER yn erbyn nodau ac amcanion 
y Strategaeth Ddatblygu Leol er mwyn mesur effaith y 
rhaglen yng Nghastell-nedd Port Talbot gwledig.

Mae pwysigrwydd cael gwerthusiad annibynnol wedi bod 
yn rheidrwydd i raglenni a ariennir ag arian cyhoeddus ers 
tro byd. Mae’n galluogi pobl i gael golwg ar atebolrwydd y 
bartneriaeth wrth ddefnyddio arian cyhoeddus ac ar wersi 
a ddysgwyd, er mwyn gallu’u hystyried wrth gynllunio i’r 
dyfodol.

Pwyslais yr adroddiad gwerthuso canol tymor hwn yw 
gwerthuso’r broses o ddarparu’r Rhaglen Ddatblygu Wledig 
yn lleol. Roedd y briff yn glir, gyda gofyniad i asesu:

• Y Strategaeth Ddatblygu Leol: pa mor dda mae 
gweithgareddau’n cyd-fynd â’r strategaeth; ei 
pherthnasedd parhaus yng nghyd-destun amgylchiadau 
cymdeithasol-economaidd newidiol ac a yw’r 
blaenoriaethau’n cael eu darparu drwy gyfrwng mentrau 
heblaw am raglen LEADER

• Proses a gweinyddiaeth: effeithlonrwydd darparu a 
rheoli’r rhaglen gan y Grŵp Gweithredu Lleol

• Monitro a gwerthuso: addasrwydd y systemau sydd 
yn eu lle ac unrhyw ddangosyddion ychwanegol a 
ddatblygwyd.

• Cynllunio i’r dyfodol: darparu argymhellion er mwyn 
ffurfio cyfeiriad y cyfnod sy’n weddill i’r rhaglen, ac 
archwilio ffyrdd y gall gweithgareddau LEADER 
gyfrannu at Ddangosyddion Llesiant Cenedlaethol i 
Gymru

• Themâu sy’n croesdorri: asesu i ba raddau mae’r rhaglen 
wedi darparu yng nghyd-destun themâu sy’n croesdorri. 

DULL GWEITHREDU

Seiliwyd ein dull o weithio ar fframwaith werthuso a 
ddatblygwyd ar ddechrau’r broses (ac sydd ar gael fel 
dogfen ar wahân). Mae’n cysylltu cwestiynau allweddol y 
gwerthusiad â’r gweithgareddau oedd yn angenrheidiol 
ar gyfer cyflawni’r nodau hynny, ac esbonio pam yr 
ymgymerwyd â’r tasgau hynny, a sut roedd yr wybodaeth 
a gasglwyd yn cyfateb â chwestiynau’r gwerthusiad. 
Datblygwyd strategaeth ymgysylltu oedd yn cynnwys: 

1.0
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Gweithdy cychwynnol oedd yn canolbwyntio ar sicrhau fod 
dealltwriaeth gyfun o’r broses werthuso’n bodoli, ac o rôl 
rhanddeiliaid drwy gydol oes y prosiect (18 cyfranogydd).

Rhaglen o gyfarfodydd a chyfweliadau wyneb yn wyneb 
gydag aelodau’r GGLl i alluogi i drafodaeth ddeallus 
digwydd ynghylch canfyddiadau’r broses hyd yn hyn (9 
cyfweliad).

Cyfweliadau wyneb yn wyneb a thros y ffôn gydag 
arweinwyr prosiectau i gasglu’u barn a’u profiadau am 
broses gyffredinol LEADER o ymgeisio hyd at hawlio 
terfynol (9 cyfweliad). Roedd 3 o’r rhai hyn a gyfwelwyd 
hefyd yn aelodau o’r GGLl.

Cyfweliadau / trafodaethau â staff o’r Tîm CDG.

Arolygon ar lein o aelodau GGLl ddoe a heddiw, ac 
Arweinwyr Prosiectau i gaffael safbwynt meintiol o’r 
rhaglen.

Ymchwil o’r tu ôl i ddesg i asesu cyd-destun strategol 
gweithredu a’r modd y mae’r Strategaeth Ddatblygu Leol 
yn cyd-daro â datblygiadau polisi allweddol, gan gynnwys 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
Aethpwyd ati i ddadansoddi data allweddol hefyd, er mwyn 
deall yn well sut mae amodau cymdeithasol-economaidd 
wedi newid ers datblygu’r Strategaeth Ddatblygu Leol 
wreiddiol. 

STRWYTHUR YR ADRODDIAD

The report has been structured to support informed 
decision making to plan for the future of the LEADER 
programme in Neath Port Talbot. It summarises:

• Strwythurwyd yr adroddiad er mwyn cefnogi 
gwneud penderfyniadau doeth i gynllunio ar gyfer 
dyfodol rhaglen LEADER yng Nghastell-nedd Port 
Talbot. Mae’n crynhoi:

• Cynllun a dull cyflwyno’r rhaglen a’r cyfyngiadau 
a’r cyfleoedd sy’n deillio o hynny.

• Uchelgais y rhaglen, sut y’u datblygwyd a’r hyn y 
bwriadwyd ei gyflawni.

• Rolau’r GGLl, yr Awdurdod Arweiniol a’r Tîm CDG.
• Effeithiolrwydd a pherthnasedd y Strategaeth 

Ddatblygu Leol.
• Effaith y rhaglen gyllido yng Nghastell-nedd Port Talbot.
• Y cyd-destun strategol y mae rhaglen LEADER 

yn gweithredu o dani.
• Effeithlonrwydd y model cyflenwi presennol.
• Sut ymgymerir â monitro a gwerthuso’r rhaglen 

a’i effeithiolrwydd.
• Argymhellion strategol ar gyfer y dyfodol. 
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CYNLLUN Y RHAGLEN A’R MODD Y 
MAE’N CAEL EI DDARPARU 
CYFLWYNIAD 

Er mwyn gwerthuso llwyddiant rhaglen LEADER yn 
effeithiol yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae angen i ni 
ddeall sut y cynlluniwyd ac y darparwyd y rhaglen. Mae’r 
bennod hon hefyd yn ystyried rôl Adfywio CPT a sut y 
lluniwyd hwn gan anghenion lleol a chan gyfyngiadau 
ariannu LEADER. Mae’n archwilio’r hyn y mae ARWAIN yn 
ceisio’i gyflawni yng nghyd-destun yr Undeb Ewropeaidd, 
Cymru a Chastell-nedd Port Talbot, gan sefydlu llinell 
sylfaen er mwyn deall llwyddiannau a methiannau’r rhaglen.

AM LEADER

Y term LEADER yw’r acromym Ffrangeg ar gyfer 
““Liaison Entre Actions de Dévelopement de l’Économie 
Rurale”, sy’n golygu cyswllt rhwng yr economi wledig a 
gweithredoedd datblygu.

 
Ariennir rhaglen LEADER 2014 – 2020 drwy gyfrwng 
y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) i Gymru, fel rhan o 
Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd 
dros Ddatblygu Gwledig. Datganolwyd cyfrifoldeb dros 
reoli a darparu LEADER i ardaloedd lleol drwy gyfrwng 
partneriaeth LEADER, a elwir yn Grŵp Gweithredu Lleol 
(GGLl). Grwpiau Gweithredu Lleol yw’r prif fecanwaith ar 
gyfer cymhwyso dull LEADER, gan gynnwys cynrychiolwyr 
lleol yn uniongyrchol yn y gwaith o ddatblygu a darparu 
strategaethau lleol, gwneud penderfyniadau a dyrannu 
adnoddau. Dylai’r elfen gwerth ychwanegol sy’n deillio 
o’r dull hwn ddod â grymuso lleol drwy gyfrwng datblygu 
strategaeth, darparu a dyrannu adnoddau’n lleol. 

Mae’r bartneriaeth wledig bresennol, ‘Adfywio CPT’ 
yn cefnogi rôl y GGLl yng Nghastell-nedd Port Talbot. 
Llwyddodd Adfywio CPT i sicrhau £2,156,000 o gyllid 
LEADER yn 2014 i gefnogi darparu prosiectau arloesol sy’n 
mynd i’r afael â’r heriau allweddol sy’n wynebu ardaloedd 
gwledig Castell-nedd Port Talbot. 

2.0

TUDALEN 8



FFIGWR 1:
Saith nodwedd allweddol LEADER 

Fel y dangosir yn ffigwr 1, seilir LEADER ar saith egwyddor – a rhaid i bob un ohonynt ddod ynghyd er mwyn llwyddo. Yn ei 
grynswth, dull o gefnogi datblygu gwledig yw LEADER, a roddir ar waith ar lefel y gymuned leol, er mwyn gwella ansawdd 
bywyd a ffyniant drwy gyfrwng prosiectau a mentrau a yrrir yn lleol. Mae’n seiliedig ar yr egwyddor mai pobl leol yw’r rhai 
gorau i ddeall yr heriau y mae’u cymunedau nhw’n eu hwynebu, a nhw sy’n gallu dygyfor adnoddau mewn dull nad yw’n 
digwydd wrth weithredu dull traddodiadol ‘o’r brig am i lawr’.

CYNLLUN Y STRATEGAETH DDATBLYGU LEOL

Mae’r Strategaeth Ddatblygu Leol (LDS) yn elfen hanfodol o ddull LEADER o weithredu, gan fapio llwybr datblygu sy’n 
adlewyrchu asedau a chyfleoedd, adnoddau ac uchelgais yn lleol. Yn yr LDS, rhaid gwneud dewisiadau i ganolbwyntio ar 
nodau seiliol sy’n ychwanegu gwerth at yr hyn sy’n bodoli eisoes, ac sy’n meddu ar y cyfle gorau o gyfrannu at y newid y 
dymuna’r Grŵp Gweithredu Lleol ei weld.

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi enwi pum thema benodol ar gyfer rhaglen LEADER. Rhaid i bob 
gweithgaredd fod yn gysylltiedig ag un ohonynt, fel y’u rhestrir isod:  

Thema 1: Ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol, ac adnoddau diwylliannol a naturiol. 

Thema 2: Hwyluso datblygu rhag-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr.  

Thema 3: Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau anstatudol lleol.

Thema 4: Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol.  

Thema 5: Ecsbloetio technoleg ddigidol.  

Cefnogir hyn gan bedair thema sy’n croesdorri, sy’n cynnwys cyfleoedd cyfartal, datblygu cynaliadwy, taclo tlodi ac eithrio 
cymdeithasol, a’r iaith Gymraeg. 
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Gan ddilyn templed Llywodraeth Cymru, datblygodd y tîm 
RDP ei Strategaeth Ddatblygu Leol (LDS) i daclo’r materion 
hyn a harneisio cyfleoedd i newid. Prif nod Strategaeth 
Adfywio CPT yw: Cydweithio i wneud ein Cymoedd yn 
fwy hygyrch, bywiog a mentrus.

Gan ymgorffori egwyddorion LEADER, datblygwyd sail 
dystiolaethol eang yn 2014, gan ddefnyddio cyllid RDP Axis 
4. Roedd y prosiect yn gweithio gyda chymunedau lleol gan 
gynnwys trigolion, busnesau, ffermwyr, sefydliadau oedd 
yn gweithio o fewn i wardiau gwledig, a chynrychiolwyr 
etholedig, er mwyn adnabod pa weithgareddau yr oedd 
galw amdanynt yng nghyd-destun pob un o’r themâu 
uchod. Roedd y prosiect yn gweithredu dull gwirioneddol 
‘o lawr gwlad i fyny’, yn seiliedig ar ymgynghoriadau a 
phartneriaethau lleoliad-seiliedig gyda sefydliadau lleol. 
Ymgysylltodd â thros 700 o bobl oedd yn cynrychioli 
oedran, rhywedd ac ethnigrwydd amrywiol. 

Serch hynny, er bod y dull wedi cynnwys gweithio’n glos 
mewn modd dilys gyda chymunedau lleol er mwyn enwi 
anghenion a blaenoriaethau, ni fu iddo adnabod lefelau 
o allu lleol a’r gefnogaeth fyddai angen er mwyn gallu 
cyflawni a chynnal prosiectau. Profodd hyn i fod yn broblem 
wrth fynd ymlaen, a rhaid ystyried capasiti cymunedau a 
sefydliadau lleol i yrru mentrau yn eu blaen mewn unrhyw 
gais am arian i’r dyfodol.

Gwnaed dadansoddiad SWOT a arweiniodd at adnabod y 
blaenoriaethau canlynol i’r LDS: 

• Potensial i elwa ar weithgarwch corfforol yn yr 
amgylchedd naturiol.

• Cyfleoedd i drigolion gwledig wirfoddoli.

• Angen am gefnogaeth i dwristiaeth fusnes o ganlyniad i 
doriadau cyllideb yr awdurdod lleol

•  Gwella argaeledd cynnyrch lleol

• Cefnogi arallgyfeirio ar ffermydd

• Gwasanaethau cefnogi ar gyfer datblygu mentrau

• Y pwysau a roddwyd ar ddewisiadau trafnidiaeth leol 
oherwydd toriadau

• Pwysau ar gyllidebau awdurdodau lleol, sy’n cynnig 
cyfle i arloesi

• Gwella lefelau sgiliau penodol ymysg trigolion gwledig

• Cyfle i ddatblygu bancio amser

• Y potensial i leoli mwy o ffynonellau ynni 
adnewyddadwy

• Gwneud trafnidiaeth gymunedol yn fwy effeithlon 
o ran ynni

• Y potensial i ecsbloetio’n llawn alluoedd band llydan 
hynod gyflym.
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TUDALEN 11

Grwpiwyd y blaenoriaethau hyn yn bedair thema 
allweddol wedyn, sy’n cysylltu yn eu tro â’r amcanion a’r 
gweithredoedd. Dyma nhw: 

 
CPT GWYRDD

Gwneud yn fawr o gyfle’r economi werdd yn CPT gan 
gynnwys datblygu pob agwedd ar ynni adnewyddadwy ar 
lefel gymunedol, a hybu eco-dwristiaeth.

Amcanion penodol

• Cynyddu potensial busnes a chyflogaeth weithgareddau 
awyr agored.

• Annog cymunedau lleol i fabwysiadu agwedd weithredol 
at wella’u hamgylchedd lleol.

• Sicrhau cefnogaeth y gymuned am ragor o ffynonellau 
ynni adnewyddadwy

• Archwilio ffynonellau amgen ar gyfer tanwydd 
trafnidiaeth gymunedol. 

 
CPT BYWIOG

Adeiladu ar asedau ffisegol, cymdeithasol a diwylliannol 
unigryw CPT, gwella delwedd CPT fel lle da i fyw a chynnal 
busnes, gyda chymunedau bywiog, cynaliadwy ac ansawdd 
bywyd uchel. 

Amcanion penodol

• Cynyddu potensial busnes a chyflogaeth 
gweithgareddau awyr agored.

• Annog cymunedau lleol i fabwysiadu agwedd weithredol 
at wella’u hamgylchedd lleol.

• Cynyddu’r defnydd o gynnyrch lleol er mwyn 
ychwanegu gwerth a byrhau cadwyni cyflenwi. 

 
CPT MENTRUS 

Creu amgylchedd mentrus sy’n cynnal ac yn annog twf 
busnesau meicro a chymdeithasol newydd a rhai sy’n 
bodoli eisoes o fewn CPT.

Amcanion penodol

• Cynyddu potensial busnes a chyflogaeth 
gweithgareddau awyr agored.

• Darparu gwasanaeth cefnogi ar gyfer mentrau 
twristiaeth gwledig gan gynnwys cefnogaeth 
rhwydweithio, hybu a datblygu er mwyn gwella profiad 
ymwelwyr.

• Cynyddu’r defnydd o gynnyrch lleol er mwyn 
ychwanegu gwerth a byrhau cadwyni cyflenwi. 

• Annog a chefnogi ffermwyr lleol i ddatblygu cyfleoedd 
busnes anamaethyddol.

• Annog a chefnogi datblygu mentrau newydd yn CPT.
• Darparu hyfforddiant i drigolion gwledig ddatblygu 

sgiliau lefel i herio bylchau a welwyd.
• Cynyddu ecsbloetio band llydan hynod gyflym gan holl 

aelodau’r gymuned wledig.

CPT HYGYRCH

Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol, ystyried ffyrdd 
newydd, arloesol a chynaliadwy o gefnogi unigolion i 
oresgyn rhwystrau a chyflawni’u potensial yn llawn. 

Amcanion penodol

• Adnabod ffyrdd newydd a blaengar o oresgyn rhwystrau 
trafnidiaethlleol.

• Adnabod cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau’r cyngor a 
fyddai’n elwa o gael eu darparu gan y gymuned.

• Darparu hyfforddiant i drigolion gwledig ddatblygu 
sgiliau lefel i herio bylchau a welwyd.

• Hybu ac annog cynllun bancio amser yn CPT
• Archwilio ffynonellau amgen ar gyfer tanwydd i 

drafnidiaeth gymunedol.
• Cynyddu ecsbloetio band llydan hynod gyflym gan holl 

aelodau’r gymuned wledig.
 
Mae canllawiau a marchnata’r rhaglen yn defnyddio’r 
pedair thema hon a’r blaenoriaethau cysylltiedig i bwrpasau 
hyrwyddo.

 
DARPARIAETH

Gweinyddir rhaglen LEADER gan y Tîm RDP sy’n rhan o’r 
Gyfarwyddiaeth Addysg yng Nghyngor Castell-nedd Port 
Talbot. Mae ganddi bedwar o staff: 

• 1 Rheolwr GGLl 
• 1 Swyddog Cyllid a Monitro 
• 2 Hwylusydd Cymunedau Gwledig

CYMORTH GAN Y WLADWRIAETH

O ystyried natur sail gymunedol y rhaglen, gellid tybio na 
fyddai’r rhan fwyaf o brosiectau a ariennir gan LEADER 
yn llurgunio cystadleuaeth na masnach. Serch hynny 
mae rheolau Cymorth gan y Wladwriaeth yn weithredol, 
gan olygu na ellir defnyddio cyllid er mwyn rhoi ‘cymorth 
uniongyrchol fentrau busnes a gweithredwyr economaidd’. 
Profodd hyn i fod yn broblem i rai ceisiadau yn CPT gan 
LEADER at wrthod nifer o brosiectau.

Y GRŴP GWEITHREDU LLEOL 

Mae 16 aelod ac 11 dirprwy ar y GGLl. O blith y rhain, daw 
8 o’r sector gyhoeddus, 12 o’r drydedd sector a 7 o’r sector 
breifat. Mae hyn yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth 
Cymru. Amlinellir gweithgareddau’r GGLl yn y Cylch 
Gwaith. Cadeirir y GGLl ar hyn o bryd gan gynrychiolydd 
o’r drydedd sector. Yn gyffredinol mae gan yr aelodau 
gymysgedd dda o brofiad, ac mae gan nifer ohonynt brofiad 
personol o reoli prosiectau, a rhai wedi cymryd rhan mewn 
cyllido RDP mewn cylchoedd cynharach, ac mae gan 
y GGLl lefelau arwyddocaol o arbenigedd gwirfoddol a 
busnes.



EFFEITHLONRWYDD: 
RHOI STRATEGAETH DDATBLYGU 
LEOL AR WAITH
CYFLWYNIAD

Y Strategaeth Ddatblygu Leol yw’r sylfaen i bob pwrpas yr 
adeiledir dull LEADER arno. Mae’n diffinio rôl y rhaglen wrth 
adnabod anghenion a enwir ledled Castell-nedd Port Talbot 
ac fe’i defnyddiwyd i adnabod themâu strategol allweddol. 
Y themâu hyn yw’r elfennau y mesurir gwariant a llwyddiant 
yn eu herbyn yn y bennod hon. 

RHOI’R CYNLLUN AR WAITH

Daeth y rhaglen yn llwyr weithredol yn 2015 gyda dyfarniad 
o £2.03m. Blaenoriaethodd y GGLl weithgareddau’n 
ymwneud â:  

(1) (1) Datblygu rhag-fasnachol, partneriaethau busnes 
a chadwyni cyflenwi byr, y clustnodwyd 25.1% o’r arian ar 
ei gyfer. Dan y dull hwn, rhoddwyd y gyfran fwyaf o arian i 
thema 2 (hwyluso datblygu rhag-fasnachol, partneriaethau 
busnes a chadwyni cyflenwi byr), am y teimlai’r GGLl fod 
mwy o sgôp o dan y thema hon i gyflawni’r canlyniadau 
mwyaf yng nghyd-destun helpu busnesau gwledig a chreu 
swyddi mewn ardaloedd gwledig. Teimlai’r GGLl hefyd y 
byddai’r thema hon yn cyfrannu fwyaf at daclo tlodi’n lleol, 
un o themâu croesdorri LEADER.  

(2) (2) Rhoddwyd 21.6% o’r gyllideb i ychwanegu gwerth i 
hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol. Roedd 
hyn yn adlewyrchu canfyddiad fod angen gwella delwedd y 
cymunedau gwledig fel llefydd da i fyw a chynnal busnes. 
Roedd aelodau’n awyddus i adeiladu ar adnoddau naturiol a 
diwylliannol cryf CPT; a Dyfarnwyd 21.2% o 

Thema 3 (ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau statudol), a 
rhannwyd y 32% oedd yn weddill rhwng themâu 4 a 5.

GWARIANT HYD YN HYN

Hyd at fis Medi 2019 (diweddariad prosiect CPT 25.9.19) 
mae’r rhaglen wedi clustnodi  £947,720 ac effeithio gwerth 
£261,910 o fuddsoddiad. Bu tanwariant sylweddol, wrth i 
53% yn unig o’r arian gael ei ymrwymo ar draws 19 prosiect. 
Bu i thema 5 berfformio’n arbennig o wael, wrth i 24.9% 
yn unig gael ei ymrwymo drwy gyfrwng un prosiect. Gan 
thema 4 (ynni adnewyddadwy) y mae’r gyfran uchaf o 
wariant (55%) o drwch blewyn.

Mae dadansoddiad o geisiadau’n dangos mai:

• Thema 5 (technoleg ddigidol) oedd â’r nifer isaf o 
geisiadau llwyddiannus.

• Thema 1 (ychwanegu gwerth) oedd â’r nifer uchaf o 
geisiadau llwyddiannus.

• Thema 2 (cadwyni cyflenwi) sydd wedi effeithio’r lefel 
uchaf o fuddsoddiad (£84k).

3.0
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FFIGWR 2:
Crynodeb o Brosiectau fesul Thema 

Gwariwyd £491,397 pellach ar gostau gweinyddol, gan gynnwys costau rhedeg, animeiddio a gweithredu. Yn gyffredinol 
felly, ymrwymwyd 71% o’r gyllideb gyfan erbyn mis Medi 2019.

ALLBYNNAU

Er gwaetha’r tanwariant ac er bod 42% o’r prosiectau heb eu cwblhau eto, mae’r rhaglen ar y trywydd cywir i gwrdd â’r 
Dangosyddion Perfformiad a gytunwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru, ac i wella arnynt. O’r safbwynt hwnnw, bu’r rhaglen 
yn llwyddiannus iawn. Yn arbennig, cafwyd perfformiad rhagorol yn erbyn: 

Thema 1 (hunaniaeth leol / adnoddau naturiol), ble llwyddodd prosiectau Gwaith Haearn Mynachlog Nedd a Gweithio 
gyda Natur i gyflawni perfformiad arbennig o gryf yn erbyn eu targedau.

Thema 2 (datblygu rhag-fasnachol): Bu 3 prosiect o dan y thema hon ac mae’r tri wedi cyflawni pob un heblaw am un o’u 
targedau DP.

Thema 3 (archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau anstatudol) fu’r lleiaf llwyddiannus hyd yn hyn, ond ar y 
pwynt hwn ym mywyd y rhaglen, erys prosiectau nad ydynt wedi hawlio neu gwblhau, ac mae’n debygol y bydd y targedau 
gwerthuso terfynol yn cael eu cyflawni.

Thema 4 (ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol):  mae 3 o’r 4 thema’n dal heb eu cwblhau o dan y thema hon.

Thema 5 (Ecsbloetio Technoleg Ddigidol):  Cyflawnwyd pob targed drwy gyfrwng prosiect llwyddiannus Go for IT. 

 Nifer 
prosiectau Gwerth 

Cyfanswm 
gwerth a 
roddwyd

Gwerth 
cyfartalog

Cyllid a 
effeithiwyd

Cyfanswm 
RDPE % 

Thema 1: 
Ychwanegu gwerth 

i hunaniaeth leol, 
ac adnoddau 

diwylliannol a naturiol. 

6 £4,800 - 
£100,000 £234,682 £39,000 £58,671 £438,531 53.5%

Thema 2: 
Hwyluso datblygu 

rhag-fasnachol, 
partneriaethau busnes a 

chadwyni cyflenwi byr.  

3 £13,000 - 
£150,000 £266,029 £89,000 £84,072 £509,816 52.2%

Thema 3: 
Archwilio ffyrdd newydd o 

ddarparu gwasanaethau 
anstatudol lleol.

5 £25,000 - 
£78,475 £232,114 £46,000 £56,431.12 £430,969 53.8%

Thema 4: 
Ynni adnewyddadwy 

ar lefel gymunedol.  
4 £16,000 - 

£66,870 £142,790 £36,000 £35,738 £257,515 55.4%

Thema 5: 
Ecsbloetio 

technoleg ddigidol.  
1 £72,105 £72,105 £72,000 £26,998 £289,052 24.9%

Cydweithredu £105,862

Dyraniad llawn 19 £947,720 £261,910 £2.03m 53.1%
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FFIGWR 3:
Cyflawniad fesul Thema
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Thema 1

Llwyddiannau 0 2 1 0 0 1 233 737 1499

Targedau 0 2 3 0 0 1 217 422 905

% o dargedau a 
gyflawnwyd NA 100 33 NA NA 100 107 175 166

Perfformwyr eithriadol Gwaith Haearn Mynachlog Nedd a Gweithio Gyda Natur

Thema 2

Achievements 1 2 5 1 9 7 38 80 220

Llwyddiannau 1 2 5 1 9 9 20 70 80

% o dargedau a 
gyflawnwyd 100 100 100 100 100 78 190 114 275

Thema 3 

Llwyddiannau 0 0 0 1 0 0 34 7 256

Targedau 4 1 0 2.8 3 0 190 20 1052

% o dargedau a 
gyflawnwyd 0 0 NA 36 0 NA 18 35 24

Thema 4

Llwyddiannau 1 1 0 0 0 0 16 10 401

Targedau 1 1 0 0 14 1 35 21 100

% o dargedau a 
gyflawnwyd 100 100 NA NA 0 0 46 48 401

Thema 5

Llwyddiannau 0 0 0 1 1 8 33 20 513

Targedau 0 0 0 1 1 8 20 20 500

% o dargedau a 
gyflawnwyd NA NA NA 100 100 100 165 100 103

ALL

Llwyddiannau 2 5 6 3 10 18 354 553 2889

Targedau 6 6 8 4.8 27 17 482 302 2637

% o dargedau a 
gyflawnwyd 33 83 75 63 37 106 73 183 110
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Mae’r rhaglen wedi ymgysylltu’n llwyddiannus ag ystod eang o randdeiliaid a chyfranogwyr, ac o ran y dangosyddion 
perfformiad mae ar y trywydd cywir i or-gyflawni. Astudiaethau dichonolrwydd oedd pedwar o’r prosiectau a bydd effaith y 
rhain i’w teimlo’n fwy eang yn y blynyddoedd i ddod os rhoddir yr argymhellion ar waith, er enghraifft o ran ynni gwyrdd ac 
yng Ngwaith Haearn Mynachlog Nedd. 

ALLBYNNAU GGLL YCHWANEGOL 

Yn ychwanegol at y dangosyddion uchod a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru, enwodd y tîm RDP ystod o 
ddangosyddion allbwn drostynt eu hunain. Ystyriwyd fod y rhain yn berthnasol i amgylchiadau lleol penodol Castell-nedd 
Port Talbot gwledig, ac i’w themâu, blaenoriaethau a grwpiau targed penodol. Bu cynnydd cyffredinol yn dda iawn, a 
chan fod 8 prosiect heb gwblhau eto (gan gynnwys un ag allyriadau targed uchel) mae’n debygol y bydd pob dangosydd 
perfformiad yn cael ei gyflawni a’i guro.

FFIGWR 4:
Llwyddiannau DP lleol Chwefror 2020 (Noder: ni osodwyd targed ar gyfer NPT11: Trafnidiaeth gymunedol)

% LLWYDDIANT DANGOSYDDION PERFFORMIAD YCHWANEGOL

NPT 1 Cymunedau a ymgysylltwyd

NPT 2 Grwpiau a ymgysylltwyd

NPT 3 Pobl ifanc

NPT 4 Menywod yn cymryd rhan

NPT 5 Siaradwyr Cymraeg

NPT 6 Pobl oedrannus

NPT 7 Pobl anabl

NPT 8 Gwelliannau amgylcheddol

NPT 9 Tangyflogwyd

NPT 10 Wedi derbyn hyfforddiant 

NPT 11 Syrjeris mewn cymunedau
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CYFOCHRI ALLBWN GYDA NODA STRATEGOL Y 
RHAGLEN  

Ar y pwynt hwn, cyn i’r rhaglen ddod i ben, ymddengys 
fod allbynnau ar y trywydd cywir i gwrdd â’r targedau 
a osodwyd gan Lywodraeth Cymru a chan y GGLl 
ei hun. Serch hynny, rhaid taro nodyn rhybuddiol: 
dyw’r DPau – sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru – 
ddim yn dal deilliannau nac effaith y rhaglen. Ymhlith 
effeithiau ehangach nad ydyn nhw’n cael eu cynrychioli 
mae, er enghraifft, datblygiad personol a llesiant a 
thrawsnewidiadau amgylcheddol ar raddfa fawr, ac felly 
mae’n anodd gwneud sylw ynghylch a yw’r prosiectau, yn 
gyffredinol yn cwrdd â nodau strategol cyffredinol y rhaglen. 
Mae’n debygol y bydd GGLlau eraill yn adrodd fod y dull 
o osod targedau, gan ganolbwyntio ar allbwn yn hytrach 
na deilliant, yn wendid cyffredinol yng nghynllun rhaglen 
LEADER.

Os bydd y cynllun yn cael ei ymestyn, awgrymir y dylid 
casglu deilliannau ac effeithiau ychwanegol drwy gyfrwng 
proses fonitro a gwerthuso well a yrrir gan ganlyniadau, er 
mwyn deall llwyddiant yn well. Nid oes angen i’r rhain fod 
yn feichus na niferus.

ADBORTH O’R YMCHWIL ANSODDOL AR THEMÂU 
LDS

Yn ystod trafodaethau gydag aelodau GGLl, enwyd y thema 
â’r pot ariannu lleiaf – ynni adnewyddadwy (Thema 4) – fel 
y thema fwyaf llwyddiannus. Priodolwyd hyn i bresenoldeb 
un sefydliad gweithgar iawn, sydd wedi cyflwyno pob 
un o’r ceisiadau llwyddiannus yn y thema hon. Cefnogir 
y dadansoddiad hwn gan arolwg ar lein o aelodau GGLl 
a ddangosodd mai o dan y thema ‘Gwyrdd’ yr oedd 
canfyddiad fod y ceisiadau o’r safon uchaf wedi digwydd, a 
oedd yn cyd-daro’n dda gydag amcanion y rhaglen ac yn 
adlewyrchu lefel uchel o ddiddordeb cymunedol yn y maes 
hwn.

Roedd cydnabyddiaeth nad oedd Thema 5 (Digidol) wedi 
cael ei gweithredu fel y rhagwelwyd, ac roedd sawl un yn 
cwestiynu a oedd hyn yn fater y gallai LEADER fynd i’r 
afael ag ef h.y. canfyddiad fod angen ymgymerwyr strategol 
i fuddsoddi mewn isadeiledd, yn hytrach na chynlluniau 
bychan a arweinir gan y gymuned.

Mynegwyd y farn fod Thema 1 ‘Ychwanegu gwerth i 
hunaniaeth leol, ac adnoddau diwylliannol a naturiol’ yn 
rhy eang. Fel y diffinnir hi gan Lywodraeth Cymru, mae’n 
cwmpasu’r iaith Gymraeg; twristiaeth a threftadaeth (o dan 
hunaniaeth leol); adnoddau diwylliannol; a’r amgylchedd (o 
dan adnoddau naturiol). Oherwydd ehangder y thema hon, 
mae cystadleuaeth am adnoddau yn y pot cyllido hwn, ac 
er bod hyblygrwydd o ran symud arian rhwng potiau, ni 
achubwyd ar y cyfle gan y GGLl. O edrych i’r dyfodol, gallai 
unrhyw bot cyllido newydd wahanu adnoddau naturiol neu 
hunaniaeth leol, gan arwain at y potensial i ymrwymo mwy 
o gyllid i’r thema hon er mwyn cydnabod mor eang ydyw.

Er bod y Dangosyddion Perfformiad yn awgrymu fod 
y prosiectau a gymeradwywyd yn cyd-fynd yn dda ag 
amcanion cyffredinol LEADER, un pwynt allweddol a 
wnaed gan sawl aelod o’r GGLl oedd mai pwll cyfyng iawn 
o geisiadau oedd ganddynt i ddewis o’u plith. Dywedwyd 
fod gormod o geisiadau’n dilyn yr arian: “Nid yw RDP wedi 
darparu cymaint ag y gallai am fod pob yn dod i gael arian, 
yn hytrach na dod i newid”. Does dim rheswm pam na allai 
aelodau GGLl wneud mwy i alw am gynigion yn ôl thema, 
gan weithio gyda’r cymunedau a gynrychiolir ganddynt i 
ddatblygu syniadau a phrosiectau. Mae chwant gwneud 

mwy i roi ffurf ar gynigion, i’w hunioni â’r newid y maen 
nhw’n dymuno’i weld yng Nghastell-nedd Port Talbot – 
amgyffred a chomisiynu. Yn y dyfodol, efallai yr hoffai timau 
GGLl ac RDP gymryd rôl fwy rhagweithiol wrth weithio 
gyda chymunedau lleol i ddatblygu a chyflawni cynigion.

Un mater a gododd o’r ymchwil yw nad yw’r LDS wedi 
bod yn ddogfen ‘fyw’, ac yn hynny o beth, nid ymddengys 
ei bod yn cael ei defnyddio fel fframwaith ar gyfer ceisio 
ymgeiswyr a cheisiadau.  Arweiniodd hyn at ddiffyg 
eglurder ymysg aelodau GGLl o ran amcanion penodol y 
rhaglen. Rhoddodd sawl aelod bwys ar ei defnydd i gefnogi 
diwydiant, cyflogaeth a chefnogaeth i fusnesau bach, ond 
un llinyn o’r rhaglen gyffredinol yw hynny mewn gwirionedd. 
Ni ddeallwyd yn glir haenau amrywiol amcanion LEADER 
nac amcanion yr LDS, ac yn yr un modd, nid oedd 
arweinwyr prosiectau’n glir o ran pa amcan roedd eu 
prosiect nhw’n ei gefnogi.

Y THEMÂU SY’N CROESDORRI

Mae angen integreiddio’r pedair thema sy’n croesdorri i 
mewn i bob rhaglen. Mesurir y rhain gan y dangosyddion 
ychwanegol a osodir gan y GGLl, a llwyddwyd i gyflawni 
allbynnau cyffredinol sylweddol. Serch hynny, nodwn fel 
a ganlyn: er bod angen i ymgeiswyr ddatgan sut y bydan 
nhw’n mynd i’r afael â phob un o’r pedair thema yn y ffurflen 
Mynegi Diddordeb, nid oes gofyniad o’r fath ar y ffurflen 
gais. Teimlwn fod hyn yn hepgoriad sy’n diraddio’r thema’n 
ddim mwy na chyfres o Ddangosyddion Perfformiad ar ôl 
i’r cais gael ei gymeradwyo, yn hytrach na bod yn faterion 
sydd angen eu hystyried yn ofalus er mwyn gwneud yn fawr 
o effaith pob prosiect yn hyn o beth. Cryfheir y canfyddiad 
hwn gan yr arolygon ar lein, a ddangosodd fod lleiafrifoedd 
arwyddocaol yn meddwl nad oedd y prosiectau wedi 
cyfrannu llawer, os o gwbl, at y themâu sy’n croesdorri, 
er enghraifft o ran cyfleoedd cyfartal, teimlai 50% fod y 
prosiectau wedi cyfrannu ‘i ryw raddau’ ac atebodd y 50% 
arall ‘dim llawer’, ‘dim o gwbl’ neu ‘dwn i ddim’.

O ystyried faint o amser sydd rhwng Mynegi Diddordeb 
a gwneud cais llawn – tua chwe mis – mae’n hollol bosib 
fod y themâu sy’n croesdorri’n cael eu hesgeuluso gan 
arweinwyr prosiectau wrth iddynt gyflwyno’u ceisiadau. Yn 
eu tro, o ystyried nad ydynt yn cael eu rhestru’n unigol ar 
y ffurflen gais lawn, nid ydynt yn rhan anhepgor o broses 
werthuso’r GGLl. Gellid dadlau fod yr allbynnau ychwanegol 
sy’n ofynnol gan y GGLl yn integreiddio’r pedair thema 
sy’n croesdorri o ran Cyfleoedd Cyfartal a Phrif-ffrydio 
Rhywedd; Datblygu Cynaliadwy; Taclo Tlodi ac Eithrio 
Cymdeithasol; a’r iaith Gymraeg. I ryw raddau, mae hyn yn 
wir, oherwydd cesglir data am: 

• Nifer y Cymunedau sy’n Ymgysylltu
• Nifer y Grwpiau sy’n Ymgysylltu
• Nifer y Bobl Ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect
• Nifer y Menywod sy’n cymryd rhan yn y prosiect
• Nifer y Siaradwyr Cymraeg sy’n cymryd rhan yn y 

prosiect
• Nifer y Bobl Hŷn sy’n cymryd rhan yn y prosiect
• Nifer yr Unigolion ag Anableddau sy’n cymryd rhan yn y 

prosiect
• Nifer y Prosiectau a anelir at yr Amgylcheddol
• Gwella / Cynaliadwyedd
• Nifer yr Unigolion a Dan-gyflogir sy’n cymryd rhan yn y 

prosiect
• Nifer y Cyfranogwyr sy’n derbyn Hyfforddiant Ffurfiol



• Nifer o Syrjeris Cyngor/Cefnogaeth mewn Cyfleusterau 
Cymunedol

Yn amlwg, mae’r mesurau hyn yn cyfri cyfleoedd cyfartal 
a’r Gymraeg, ac i ryw raddau, eithrio cymdeithasol, am 
mai grwpiau dan anfantais sydd fwyaf mewn perygl o 
gael eu heithrio. Serch hynny, diraddiwyd y broses i fod 
yn dargedau ticio blychau. Yn hanfodol, nid ydynt yn 
asesu sut y mae prosiectau’n ymgorffori cynaliadwyedd 
amgylcheddol, na sut y maent yn taclo tlodi, ac ystyriwn fod 
hyn yn gyfle a gollwyd

CASGLIADAU

Bu’r Rhaglen yn llwyddiannus wrth ateb 4 o’r 5 thema, ac 
eithrio cynhwysiant digidol, gan  ddenu dros chwarter 
miliwn o bunnoedd o fuddsoddiad. Serch hynny, bu 
ceisiadau’n araf yn gyffredinol a bu tanwario sylweddol 
hyd yn hyn. Os estynnir y cyllid, yna dylai’r GGLl 
ystyried gweithredu’n fwy rhagweithiol wrth gomisiynu 
gwasanaethau oddi wrth sefydliadau neu adrannau’r cyngor 
sydd â chapasiti / llif arian digonol i gwrdd ag anghenion 
a gydnabuwyd yn y gymuned. Bydd hyn yn galw am fwy o 
rôl ymgysylltu cymunedol ar ran staff ac aelodau GGLl er 
mwyn darparu symbyliad ar gyfer ceisiadau.

Yn wyneb yr anawsterau a wynebir gan grwpiau cymunedol 
wrth ymdrin â thalu ôl-daliadau a’r nifer cyfyngedig o 
grwpiau cymunedol sydd ar gael i yrru cynigion yn eu 
blaen, ein cred ni yw y gallai cyd-gomisiynu fod yn ddarpar 
ateb. Dyma ble bydd y tîm yn gweithio mewn cymunedau i 
ddeall angen a datblygu cysyniadau am brosiectau. Byddai 
modd comisiynu prosiectau, a fyddai’n cael eu darparu gan 
drydydd parti sydd wedi ennill ei blwyf, er mwyn cefnogi 
uchelgais y gymuned leol. Bydd rhoi ffurf ar y ddarpariaeth 
yn ffordd o brofi’r dulliau newydd o gomisiynu ar gyfer 
y dyfodol, wrth adeiladu capasiti’r gymuned i ddatblygu 
atebion i’r problemau a wynebant. Mae angen i’r broses hon 
gael ei gyrru gan y GGLl.

I’r dyfodol, y meysydd sy’n ymddangos i gynnig y potensial 
mwyaf yw ynni gwyrdd, bioamrywiaeth a thwristiaeth, 
yn rhannol oherwydd gallu a chapasiti sefydliadau yn y 
meysydd hynny. Byddai gweithgarwch pellach yn y maes 
hwn hefyd yn clymu â’r Cynllun Corfforaethol sy’n nodi fod 
“mwy o waith i’w wneud i gyflawni ein Cynllun Dyletswydd 
Bioamrywiaeth ac isadeiledd gwyrdd ar draws y fwrdeistref 
sirol”. 

Yn ein bar ni, ni roddir pwysau digonol i’r themâu sy’n 
croesdorri, ac nid ydynt yn cael eu hadlewyrchu’n addas 
gan y dangosyddion ychwanegol. Trafodir y mater hwn 
yn llawnach ym Mhennod 5, ac mae’r dadansoddiad ym 
Mhennod 4 yn awgrymu pam ei bod hi’n bwysig mynd i’r 
afael â hyn.
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Y CYD-DESTUN GWEITHREDU 
CYFNEWIDIOL 
YDY’R LDS YN DAL I FOD YN BERTHNASOL?
CYFLWYNIAD

Bum mlynedd ar ôl datblygu’r Strategaeth Ddatblygu Leol 
(LDS) mae’n werth archwilio sut y newidiodd hinsawdd 
economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol Castell-nedd 
Port Talbot gwledig a’r rhanbarth yn ehangach. Wrth symud 
i’r dyfodol mae’n bwysig deall sut y dylid adlewyrchu’r 
newidiadau hyn yn null y rhaglen, ei rhychwant a’i 
blaenoriaethau. Wrth gwrs, dylid nodi nad yw un o 
ffynonellau allweddol gwybodaeth ar lefel ardal fechan, 
Cyfrifiad 2011, wedi cael ei ddiweddaru yn y cyfamser, 
ac mae’n anodd yn gyffredinol i gael data perthnasol sy’n 
benodol i wardiau  yn yr ardaloedd gwledig.

Ers cyhoeddi’r LDS mae nifer o ddogfennau polisi allweddol 
wedi cael eu cynhyrchu ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol 
a lleol, sy’n rhoi ffrâm bellach i’r cyd-destun parhaus ar 
gyfer gweithredu. 

Y CYD-DESTUN CYMDEITHASOL-ECONOMAIDD

Yn gyffredinol, erys y darlun yr un peth yn fras, gyda 
rhai heriau’n parhau h.y. poblogaeth sy’n heneiddio a 
dirywiad yn y swyddi sydd ar gael yn y fwrdeistref. Yn 
galonogol, digwyddodd newid cadarnhaol i’r rhan fwyaf o’r 
dangosyddion a grynhoir yn ffigwr 5. 

4.0
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FFIGWR 5:
Newidiadau mewn Dangosyddion Demograffig 

O ran band llydan, dengys data fod 
cyflymder yng Nghastell-nedd Port 
Talbot wedi gwella’n sylweddol ers 2014, 
gyda 98% yn gallu cael band llydan 
cyflym iawn yn 2019 (>24<bps) o’i 
gymharu â 77.4% yn 2014. Mae digidol 
yn dal i fod yn flaenoriaeth strategol yn 
y Strategaeth Lesiant serch hynny, gyda 
ffocws ar lythrennedd digidol.

 Canfyddiadau allweddol

Poblogaeth

• Bu cynnydd bach ym mhoblogaeth gyffredinol CPT o 5.1% rhwng 2014 a 2018, ychydig yn s na 
chynnydd Cymru gyfan o 6.1%

• Rhagwelir y bydd dirywiad cyson yn y boblogaeth sydd o oed gwaith yn CPT a chynnydd o 
45% mewn pobl dros 65 oed rhwng 2011 a 2035

• Bu lleihad mewn mudo allan ymhlith pobl rhwng 15-29 oed ers 2014/15

Anweithrededd 
economaidd

• Disgynnodd anweithrededd economaidd o 26.4% yn 2014 i 24.3% yn 2019. Dyma raddfa 
ychydig cyflymach na’r cwymp ledled Cymru, gan leihau’r bwlch rhwng cyfartaledd CPT a 
chyfartaledd Cymru 

Cyfradd 
cyflogaeth

• Mae’r gyfradd gyflogaeth i fyny 5.5% yn CPT i 72.7% yn 2019. Dyma gynnydd cyflymach na 
Chymru gyfan, a dyfodd ar gyfradd o gyfradd o 3.7%. Serch hynny, erys y gyfradd gyflogaeth 
yng Nghymru ychydig yn uwch (73.2%)

Cyfartaledd 
enillion 

(wythnosol 
gros)

• Cynyddodd enillion wythnosol cyfartalog gan 14% o £512.9 (2014) i £586.7 (2018). Mae hyn yn 
cymharu â chynnydd 7% yng Nghymru

Swyddi 
gweithle

• Gostyngodd swyddi yn CPT gan 900 ers 2014, Serch hynny, ers 2017, bu’r niferoedd ar gromlin 
am i fyny. 

Tlodi

• Amcangyfrifir fod 3,600 o ddisgyblion yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim yn 
ardaloedd gwledig CPT (20.6%) sy’n uwch na’r gyfran mewn ardaloedd trefol (18.5%) 

• Disgynnodd y cartrefi ble nad oes neb yn gweithio, ac â’r gyfradd yn 20.9%, mae’n unol â ffigwr 
Cymru

• Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019, mae gan CPT 14 o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is (LSOAs) (15% o’i gyfanswm) sydd ymhlith y 10% mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru. Mae 3 o’r rhain yn ardaloedd gwledig Blaenau Dyffryn Afan a Chwm Nedd. 

FFIGWR 6:
Cyflymder Band Llydan yng Nghastell-
nedd Port Talbot Ffynhonnell: https://labs.
thinkbroadband.com/local/W06000012
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TLODI

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ystod eang 
o raglenni i fynd i’r afael â thlodi gwledig ond deil 
amcangyfrifon diweddar i awgrymu fod bron i chwarter 
poblogaeth wledig Cymru’n byw mewn tlodi. Mae achosion 
tlodi gwledig yn gymhleth ac amlochrog, ond gwyddys bod 
diffyg cyfle economaidd, ansicrwydd swyddi a chyflogau 
isel yn ffactorau cyfrannol pwysig.

Beth bynnag fo lefel y tlodi yn y Cymoedd, cydnabyddir y 
gall yr heriau sy’n wynebu teuluoedd mewn cymunedau 
gwledig sy’n byw mewn tlodi fod yn fwy dwys¹. Mae pobl 
yn yr ardaloedd gwledig yn profi mynediad cymharol wael 
at wasanaethau a chyflogaeth, cysylltedd band eang gwael 
neu ddim o gwbl a chostau trafnidiaeth a thanwydd uchel. 
Gall yr holl ffactorau hyn gyfuno i greu profiad gwahanol 
o dlodi na’r hyn a deimlir gan deuluoedd mewn ardaloedd 
mwy trefol.

Mae dadansoddiad a wnaed gan Landman Economics 
ac Aubergine Analysis ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol (EHRC) a gyhoeddwyd yn 2018 yn 
amcangyfrif y bydd cartrefi yng Nghymru’n colli 1.5% 
o’u hincwm net ar gyfartaledd (neu oddeutu £480 y 
flwyddyn) o ganlyniad i’r pecyn cyffredinol o ddiwygiadau 
treth, lles a Chyflog Byw Cenedlaethol a gyhoeddwyd ers 
2010. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos rhieni sengl 
yng Nghymru a fydd yn colli tua £3,720 y flwyddyn ar 
gyfartaledd. Bydd y teuluoedd hynny yng Nghymru sydd 
â thri neu ragor o blant yn colli tua £4,110 y flwyddyn ar 
gyfartaledd. Amcangyfrifir y bydd tlodi cymharol plant 
yng Nghymru’n cynyddu’n sylweddol, gyda’r diwygiadau’n 
gwthio 50,000 yn ychwanegol o blant i dlodi erbyn iddynt 
gael eu gweithredu’n llawn. Mae dadansoddiad cynharach 
gan Lywodraeth Cymru a hefyd ymchwil a wnaed gan 
Brifysgol Sheffield Hallam yn dangos, er syndod i neb, mai 
Cymoedd De Cymru, sy’n cynnwys ardaloedd Cymru sydd 
â’r cyfraddau hawlwyr budd-dal oedran gweithio uchaf, yw’r 
ardaloedd yng Nghymru yr amcangyfrifir eu bod yn cael eu 
heffeithio waethaf gan y newidiadau lles.

Dengys y dystiolaeth hefyd y bydd effaith negyddol 
anghyfartal ar incwm sawl grŵp gwarchodedig, gan 
gynnwys pobl anabl, rhai grwpiau ethnig, a menywod, ac 
effeithiau arbennig o negyddol ar grwpiau sy’n croesdorri, 
sy’n profi sawl anfantais (er enghraifft, rhieni sengl â phant 
anabl).

Pan ddatblygwyd yr LDS, roedd gwaith yn cael ei ystyried 
yn brif lwybr allan o dlodi, fodd bynnag, mae bron i 60% o 
fudd-daliadau yn genedlaethol yn mynd i aelwydydd ble 
mae rhywun yn gweithio am dâl, ond nid yn ennill digon i 
gyrraedd safon byw digonol, ac mae dwy ran o dair o bob 
achos o dlodi ymysg pobl o oedran gweithio’n digwydd 
mewn cartrefi ble mae rhywun yn gweithio².

Mae trafodaethau gydag aelodau’r GGLl yn cefnogi’r 
dadansoddiadau hyn a cheir canfyddiad cryf fod tlodi 
wedi cynyddu yn yr ardaloedd gwledig o ganlyniad i 
newidiadau lles a budd-dal: “Mae tlodi plant yn cynyddu 
ar raddfa frawychus ac ymddengys nad oes unrhyw un 
eisiau gwneud unrhyw beth amdano fe. Dyna’r newid 
mwyaf. Mae Credyd Cynhwysol yn lladd pobl. Dylai fod yn 
flaenoriaeth.” Mae’r ffaith fod 6 o’r 9 banc bwyd wedi’u lleoli 
yn ardaloedd Cymoedd CPT yn rhoi tipyn o hygrededd i’r 
canfyddiad hwn. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
wedi ymrwymo i ddatblygu dull strategol un cyngor o fynd 
i’r afael â thlodi a fydd yn ceisio mynd i’r afael â’r materion 
hyn, a gall LEADER gefnogi hynny ar lefel gymunedol. Gan 
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nad yw’r holl newidiadau i fudd-daliadau wedi’u cyflwyno 
eto, mae’n debygol y bydd yr effeithiau hyn yn dod yn fwy 
difrifol dros y blynyddoedd i ddod, gan effeithio yn eu sgil 
ar iechyd a lles. Roedd aelodau’r GGLl hefyd yn poeni am 
y ddarpariaeth gyfyngedig o wasanaethau ieuenctid ac yn 
teimlo fod angen gweithredu ar yr agenda newid hinsawdd.

CAPASITI CYFNEWIDIOL SEFYDLIADAU LLEOL I 
YMATEB I ANGEN 

Mae difrifoldeb y toriadau ariannol hefyd wedi effeithio ar 
allu’r ‘isadeiledd cymorth’ – h.y. y drydedd sector – i achub 
y blaen er mwyn lliniaru’u heffeithiau mewn cymunedau 
gwledig. Mae sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn ei 
chael hi’n anodd goroesi, tra bo’r galw am wasanaethau 
rheng flaen, sy’n cael ei yrru gan anghydraddoldeb 
cynyddol a newid demograffig, yn cynyddu.

Yn lleol, dengys data fod nifer y sefydliadau gwirfoddol fesul 
pob 1,000 o drigolion yng Nghastell-nedd Port Talbot yn y 
safle 4ydd isaf yng Nghymru, sef 1.5 o bob 1,000 o bobl, o’i 
gymharu, er enghraifft, â 6 i bob 1,000 ym Mhowys. Efallai 
fod y ffigwr hwn yn sail i rywfaint o’r llwyddiant a gafwyd 
ym Mhowys wrth weinyddu LEADER. Ar ben hynny, 
Castell-nedd Port Talbot yw un o’r ychydig awdurdodau 
sydd wedi gweld dirywiad yn nifer y sefydliadau trydydd 
sector rhwng 2014 a 2016³. Yn ôl ‘Arolygon Cyflwr y Sector’, 
a gynhelir yn flynyddol neu bob dwy flynedd gan WCVA4⁴  
mae’r sefyllfa ariannol wedi gwaethygu i’r mwyafrif o 
sefydliadau ers dechrau’r 2010au. At hynny, er bod cyllid 
ar gyfer y mwyafrif o VSOs wedi gostwng, bu’r costau’n 
codi, yn enwedig rhai sy’n gysylltiedig â phris cynnyrch, 
cyfleustodau, cludiant a threthi.

Mae’r gwirionedd hwn yn dangos cyd-destun anallu 
sefydliadau cymunedol i gael mynediad i gyllid LEADER 
i gefnogi newid yn eu cymuned pan fydd yr arian yn cael 
ei dalu fel ôl-ddyledion; mewn prosiectau sy’n gofyn am 
wariant parhaus, maent yn ei chael hi’n anodd dod o hyd 
i gyllid cyfatebol pan fydd eu hadnoddau eu hunain yn 
prinhau. Mae hyn ochr yn ochr â’r ffaith mai pwll cyfyng 
o sefydliadau sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot i alw 
arnynt. Mae angen dull newydd wrth symud ymlaen 
ble mae’r Cyngor yn gweithio ar y cyd â chymunedau i 
adnabod a deall eu hanghenion. Yna gall y GGLl gomisiynu 
prosiectau oddi wrth sefydliadau / busnesau / adrannau yn 
yr Awdurdod Lleol sydd â’r cronfeydd wrth gefn a’r gallu i 
ddiwallu’r anghenion hynny.

Y CYD-DESTUN STRATEGOL CYFNEWIDIOL 

Ni fyddai unrhyw ystyriaeth o’r cyd-destun cyfnewidiol 
ar gyfer darparu yn gyflawn heb gyfeirio at effaith Brexit 
ar raglenni’r dyfodol. Mae’r DU bellach wedi gadael yr UE 
ac wedi dechrau ar gyfnod trosglwyddo. Ar hyn o bryd 
mae Cymru’n derbyn llawer mwy o gronfeydd yr UE y pen 
(£628 o’i gymharu â £102 i Loegr)⁵. Rhwng 2014 a 2020, 
roedd Cymru’n gymwys i dderbyn bron i £2 biliwn o gyllid 
strwythurol yr UE, gyda’r mwyafrif yn mynd i Orllewin 
Cymru a’r Cymoedd. Ar hyn o bryd, mae cynlluniau cyfredol 
ar gyfer cyllido i’r dyfodol yn aneglur. Mae’r Llywodraeth 
wedi cynnig Cronfa Ffyniant a Rennir ond nid yw’r Senedd 
wedi cael unrhyw wybodaeth ynghylch sut fydd hyn yn 
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gweithio. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi y bydd yn 
parchu setliadau datganoli yr Alban, Cymru a Gogledd 
Iwerddon, ac y bydd yn ymgysylltu â’r gweinyddiaethau 
datganoledig i sicrhau bod y gronfa’n parhau i ddarparu 
ledled y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu’r cynigion sydd 
ganddi hi ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru 
ar ôl Brexit. Mae’n credu y gallai dull sydd o dan arweiniad 
y DU arwain o bosib at roi llai o arian i ardaloedd tlotaf 
Cymru, ac na fyddai’n parchu’r setliad datganoli. Yn 
hytrach, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig neilltuo cyllid ar 
gyfer buddsoddi rhanbarthol er mwyn iddo gael ei wario 
ar ddatblygu economaidd. Ar y sail hon bu Llywodraeth 
Cymru’n ymgynghori ar ddull ar gyfer y dyfodol. Dull 
buddosddi rhanbarthol yw ‘Fframwaith ar gyfer Buddsoddi 
Rhanbarthol yng Nghymru’ sy’n: 

• cefnogi twf a chynhwysiant ledled Cymru
• canolbwyntio ar ddarparu deilliannau
• datganoli cyllid a’r broses o wneud penderfyniadau
• integreiddio gyda ein polisïau a chyfleoedd ehangach ar 

gyfer buddsoddi
Mae’r dull a amlinellwyd yn galluogi Llywodraeth Cymru 
i gyfosod ffordd ymlaen â’u strategaethau eu hunain, fel 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Fframwaith 
arfaethedig yn cadw at egwyddorion LEADER – gweithredu 
ar ddull o’r gwaelod i fyny, cynnwys cymunedau a 
dirprwyo gwneud penderfyniadau i gymunedau, gan eu 
galluogi i fod yn rhan o ‘Gynlluniau Cyflenwi Lleol’ ar gyfer 
gweithgareddau.

Newid sylweddol arall yw cyhoeddi argyfwng hinsawdd 
ledled Cymru ym mis Ebrill 2019, sy’n rhoi mwy o bwyslais 
ar yr agenda gwyrdd / cynaliadwyedd.

Ar lefel genedlaethol, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi 
pasio tri darn pwysig o ddeddfwriaeth ers cyhoeddi’r 
Strategaeth Ddatblygu Leol: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015; Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
a’i strategaeth economaidd, Ffyniant i Bawb, 2017.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud 
hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ystyried effaith 
hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, 
cymunedau a’i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, 
anghydraddoldeb iechyd a newid hinsawdd. 

Mae gan y ddeddf saith nod llesiant:
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FFIGWR 7:
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Nodau Llesiant
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Nod Disgrifiad o’r nod

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y 
terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, 
yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan 
gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu 
poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu 
cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl 
fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cymru gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol 
gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd 
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i 
newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Cymru iachach
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â 
phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i 
iechyd yn y dyfodol.

Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial waeth beth 
fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u 
hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).

Cymru o gymunedau 
cydlynus Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth 
a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, 
yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at 
lesiant byd-eang.



Rhaid i bob corff cyhoeddus wneud datblygu cynaliadwy, 
rhaid i’r gweithredoedd a wneir i gyflawni’r uchelgais hwn 
gynnwys: a. gosod a chyhoeddi amcanion (“amcanion 
llesiant”) a gynlluniwyd i wneud y gorau o’i gyfraniad 
i gyflawni pob un o’r nodau llesiant, a b. cymryd pob 
cam rhesymol (wrth arfer ei swyddogaethau) i gwrdd â’r 
amcanion hynny.

Wrth gyflawni’u dyletswydd, rhaid i gyrff cyhoeddus 
weithredu mewn ffyrdd sy’n:

• Hirdymor: rhaid gwrthbwyso’r byrdymor yn erbyn 
anghenion hirdymor

• Ataliol: Rhaid i weithredu atal problemau rhag digwydd 
neu waethygu

• Integreiddiol: Gweithio mewn ffyrdd sy’n effeithio ar 
amcanion eraill neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill

• Cydweithredol: gweithio’n gydweithredol
• Cynhwysol: dylid cynnwys pobl sy’n ymddiddori mewn 

cyflawni’r nodau llesiant.
Mae Pennod 6 yn archwilio dulliau y gall LEADER gyfrannu 
at nodau llesiant Cymru.

Mae Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn lleoli Cymru fel 
economi carbon-isel, werdd, sy’n barod i addasu i effeithiau 
newid hinsawdd. Mae ganddi gylch gorchwyl eang, o hybu 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy i godi tâl am fagiau 
plastig. O ddiddordeb i raglen LEADER mae’r ddarpariaeth 
o ran rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a newid 
hinsawdd. Gofynion allweddol yw:

Rhan 1: Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy: Rhaid 
i gyrff cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth 
wrth iddynt weithredu swyddogaethau yng nghyd-
destun Cymru, a thrwy wneud hynny, hybu gwytnwch 
ecosystemau. Cyflwynodd Adran 5 o dan Ran 1 y Ddeddf 
ddyletswydd uwch (dyletswydd S6) ar awdurdodau 
cyhoeddus wrth iddyn nhw weithredu’u swyddogaethau 
yng nghyd-destun Cymru. Er mwyn dilyn dyletswydd S6, 
dylai awdurdodau lleol wreiddio ystyried bioamrywiaeth 
ac ecosystemau i’w proses feddwl a chynllunio busnes ar 
y cyfle cyntaf, gan gynnwys unrhyw bolisïau, cynlluniau, 
rhaglenni a phrosiectau, yn ogystal â’u gweithgareddau 
beunyddiol.

Rhan 2: Newid hinsawdd – mae’n rhoi grym i Weinidogion 
Cymru roi targedau gostwng allyriadau statudol ar waith, 
gan gynnwys gostyngiad gan o leiaf 80% mewn allyriadau 
erbyn 2050, a chyllidebu carbon i gefnogi cyflawni hyn. 

FFYNIANT I BAWB, Y STRATEGAETH 
GENEDLAETHOL, 2017

Mae’r strategaeth, er ei bod yn nodi fod cyfoeth materol yn 
hanfodol, hefyd yn amlygu’n glir fod ffyniant yn ymwneud 
â’r ffaith fod angen i bawb ohonom gael ansawdd bywyd da, 
a byw mewn cymunedau cryf, diogel a chydnerth. Y bwriad 
hirdymor yw adeiladu Cymru sy’n ffyniannus a diogel, 
iach a bywiog, uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a 
chysylltiedig. Drwy hyn, gall pobl gyflawni’u huchelgais a 
gwella’u llesiant mewn cyflogaeth sicr a chynaliadwy, Rôl 
allweddol i lywodraeth yn hyn o beth yw dymchwel unrhyw 
rwystrau y gall llawer eu hwynebu wrth geisio cael swydd, 
a chreu’r amgylchedd cywir ar gyfer gweld busnesau’n tyfu 
ac yn ffynnu. 

DATBLYGIADAU RHANBARTHOL

Mae Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas Ranbarth 
Bae Abertawe 2013-2030 yn strategaeth uchelgeisiol 20 
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FFIGWR 8:
Lleoli Dinas Ranbarth Bae Abertawe a’r cyd-destun mewnol ac allanol 

Ffynhonnell: SQW 2013 

mlynedd o hyd ar gyfer ardal sy’n ymestyn o Ŵyr i Gastell-nedd Port Talbot.

Gan ganolbwyntio’n gryf ar dwf economaidd (GVA) a chyflogaeth; ei phum amcan strategol yw;

• Tyfu, cadw ac arbenigo o ran Busnes
• Meddu ar Sgiliau a bod yn uchelgeisiol ar gyfer llwyddiant hirdymor
• Gwneud yn fawr o greu swyddi i bawb: mae’n cydnabod pwysigrwydd twristiaeth i’r economi ranbarthol ac yn ei enwi 

fel un o’r sectorau allweddol, gyda photensial sylweddol ar gyfer tyfu
• Economi Wybodaeth ac Arloesi
• Lleoedd nodedig ac Isadeiledd Cystadleuol: Mae’r nod hwn yn enwi’n benodol yr amgylchedd gwledig fel cryfder, gan 

edrych tuag at hybu twristiaeth a buddsoddi. Ar lefel weithredol, mae’n cynnig datblygu isadeiledd cystadleuol ar gyfer 
Band Llydan i’r Genhedlaeth Nesaf (NGB) ar draws pob rhan o’r Ddinas Ranbarth, gan gynnwys ardaloedd gwledig. 
Ar yr un trywydd â rhaglen LEADER, y bwriad yw grymuso’r gymuned a’r sector wirfoddol i gymryd rhan yn y gwaith o 
ddatblygu, darparu a phrofi’r dulliau newydd o gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus

BLAENORIAETHAU POLISI LLEOL

Yn ychwanegol at y ddyletswydd llesiant a roddir ar y cyrff cyhoeddus unigol a restrir ganddo, mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus penodedig i weithredu ar y cyd trwy 
gyfrwng byrddau gwasanaethau cyhoeddus i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu 
hardaloedd trwy gyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, amlinellwyd gweledigaeth hirdymor y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer yr ardal 
ynghyd â’r blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn ei Gynllun Llesiant 2018-2023.

Mae’n enwi llawer o’r un heriau sy’n wynebu Castell-nedd Port Talbot ag a enwyd yn yr LDS, fel:

• anghenion poblogaeth sy’n heneiddio
• sut i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus rhagorol tra bo toriadau digynsail yn dal i ddigwydd i wariant cyhoeddus
• yr angen i leihau’r bwlch rhwng y lleiaf a’r mwyaf difreintiedig yn y Fwrdeistref
• sut i helpu cymunedau i gynnal eu hunain ac adeiladu hinsawdd ble bydd pobl yn gofalu am ei gilydd
• sut i gydbwyso disgwyliadau cyfnewidiol cenhedlaeth sy’n hawlio gwasanaethau drwy gyfrwng technolegau newydd, 

tra ar yr un pryd yn sicrhau nad yw pobl a eithrir yn ddigidol ar hyn o bryd yn cael eu gadael ar ôl; a
•  gwarchod a gwella’r amgylchedd lleol.



Mae hefyd yn rhoi pwyslais arbennig ar blant a phobl ifanc, 
er mwyn rhoi’r cyfle i gael y dechrau gorau mewn bywyd i 
bob plentyn. 

MAE GAN Y CYNLLUN 6 AMCAN: 

• Amcan 1: Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, 
yn enwedig plant sydd mewn perygl o gael profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod

• Amcan 2: Creu cymunedau diogel, hyderus a 
chydnerth, gan ganolbwyntio ar bobl fregus

• Amcan 3: Rhoi mwy o fywyd yn ein blynyddoedd 
hwyrach – Heneiddio’n Dda

• Amcan 4: Hybu llesiant drwy gyfrwng gwaith ac yn y 
gweithle

• Amcan 5: Gwerthfawrogi ein hisadeiledd wedd a’r 
cyfraniad y mae’n ei wneud i’n llesiant.

• Amcan 6: Taclo eithrio digidol
                             

Yn amlwg, mae llawer o weithredoedd a allai gael eu 
hariannu a’u darpar drwy gyfrwng LEADER i gefnogi rhoi’r 
amcanion hyn ar waith yn yr ardaloedd gwledig.

 
ARIAN LLEOL

Mae ystod o raglenni ariannu lleol ar gael, gan gynnwys: 

• Grantiau Trydydd Sector – mae cefnogaeth ar gael i 
sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghastell-nedd 
Port Talbot.

• Cyfamod y Lluoedd Arfog – gwybodaeth ar gyfer 
cymuned y lluoedd arfog yng Nghastell-nedd Port 
Talbot.

•  Cist Gymunedol – mae’r Gist Gymunedol yn cynnig 
grantiau o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod 12 mis, ar 
gyfer gweithgareddau sy’n annog rhagor o bobl i ddod 
yn fwy actif, yn amlach. 

• Cronfeydd Budd Cymunedol – Mae’r Uned Datblygu ac 
Ariannu Prosiectau’n helpu i wella buddsoddi cymorth 
grant am i mewn i Gastell-nedd Port Talbot drwy 
gynorthwyo ystod o bartneriaid (grwpiau cymunedol, 
grwpiau gwirfoddol a Chynghorau Cymuned a Thref i 
enwi rhai) i ymgeisio’n llwyddiannus am arian. 

• Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Newlands – 
ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Ward 
Margam, Mae’r gronfa’n cefnogi prosiectau sy’n creu 
argraff gadarnhaol ar fentrau lleol diwylliannol, addysgol, 
amgylcheddol neu hamdden a fydd o fudd i’r gymuned 
ehangach. 
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CASGLIADAU
Mae adolygiad o’r cyd-destun economaidd-gymdeithasol a 
strategol ar gyfer LEADER yn awgrymu bod angen adolygu 
blaenoriaethau i adlewyrchu’r agendâu gwrth-dlodi a newid 
hinsawdd, y mae’r ddau ohonynt wedi cynyddu mewn 
arwyddocâd yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Nid yw hyn 
yn golygu adolygiad o’r bôn i’r brig, ond mae achos dros 
ail-gydbwyso gweithgareddau yn y portffolio cyffredinol. 
Hyd yn hyn, cafodd y materion hyn eu trin fel themâu sy’n 
croesdorri ac mae hyn wedi bychanu eu harwyddocâd fel 
amcan strategol o’r rhaglen.

Wrth i dlodi godi i’r brig ar yr agenda leol a chenedlaethol, 
ac o adlewyrchu’r adborth gan aelodau’r GGLl, mae 
cyfleoedd i fynd i’r afael yn fwy uniongyrchol â materion 
cydnerthedd yn y cymunedau gwledig yr ydym yn 
argymell eu blaenoriaethu. Ein hargymhelliad allweddol 
yw y dylai gweithgaredd yn y dyfodol symud o’r agenda 
twf economaidd a chanolbwyntio mwy ar yr agenda 
lles. Gyda dwy ran o dair o’r rheini sydd mewn tlodi o 
oedran gweithio yn byw mewn cartrefi sy’n gweithio, mae 
ffocws ar gyflogadwyedd, h.y. y rhai sydd allan o waith, 
yn anwybyddu sut y bydd tlodi’n effeithio ar y boblogaeth 
ehangach – plant, pobl ifanc, pensiynwyr, pobl sydd mewn 
gwaith a’r cymunedau ble maen nhw’n byw. Rydym wedi 
nodi bod rhaglenni, rhanddeiliaid a chronfeydd eraill sy’n 
canolbwyntio ar fynd i’r afael â materion yn ymwneud â 
chyflogaeth. Mae angen gweithredu ar y tebygolrwydd 
y bydd tlodi’n cynyddu mewn difrifoldeb i adeiladu 
cydnerthedd a llesiant ar draws pob grŵp oedran, nid dim 
ond y rhai o oedran gweithio. O safbwynt strategol, mae’n 
amlwg bod lle i gefnogi’r agendâu lles a newid hinsawdd. 
At hynny, mae pwyslais polisi Strategaeth Ranbarthol Bae 
Abertawe ar rymuso’r sector gymunedol a gwirfoddol 
i chwarae rôl wrth ddatblygu, darparu a phrofi dulliau 
newydd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn cynnig 
adnodd posibl y gall LEADER ei gefnogi.

Ar y llaw arall, gwellodd y sefyllfa’n gyflym o ran derbyniad 
band eang ynghyd ag ymrwymiad i gyflwyno Band Eang y 
Genhedlaeth Nesaf yn yr ardaloedd gwledig a thanwariant 
sylweddol yn y Thema Ddigidol (Thema 5). Yng ngoleuni 
hyn, argymhellir y dylid canolbwyntio mewn unrhyw 
gynigion dan y thema hon yn y dyfodol ar alluogi pobl i 
ddefnyddio digidol er budd iddyn nhw a’u cymuned, yn 
hytrach nag ar brosiectau sy’n ymwneud â buddsoddi 
mewn isadeiledd.

Yn unol â dull y BGC, hoffem awgrymu ymhellach fod 
lle i fabwysiadu dull mwy strategol sy’n integreiddio 
gweithredoedd adrannau a pholisïau gwahanol, ffordd 
ymlaen sy’n cefnogi gweithio mewn partneriaeth ac sy’n 
archwilio cyfleoedd ar gyfer prosiectau sy’n seiliedig ar le 
sy’n ymateb i angen cymunedol a strategol; er enghraifft, 
sut all prosiectau bioamrywiaeth sy’n gwella mynediad at 
natur wella deilliannau iechyd a lles hefyd?
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EFFEITHIOLRWYDD Y MODEL 
CYFLAWNI 
CYFLWYNIAD

Mae’r bennod hon o’r gwerthusiad yn ystyried y broses a’r 
gweinyddu sy’n dylanawdu ar y modd y darperir rhaglen 
LEADER yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’n archwilio 
sut bydd y prosesau hyn yn effeithio ar bwy sy’n gwneud 
cais am arian a’r prosesau dod i benderfyniad a wneir gan 
y GGLl. 

PROSES A GWEINYDDIAD Y BROSES YMGEISIO 

Esblygodd y broses ymgeisio ers i’r rhaglen gael ei lansio, 
wrth i’r Tîm RDP adeiladu ar eu haddysg a chyflwyno 
prosesau mwy slic i wneud y system yn haws. O ganlyniad, 
roedd aelodau GGLl yn unfrydol fod yr holl broses wedi 
gwella er budd y rhaglen a’r ymgeiswyr. Rhodddwyd 
pwysau ychwanegol i’r farn hon gan yr arolwg a gynhaliwyd 
ymysg arweinwyr y prosiect ddoe a heddiw. Roedd y rheiny 
a ystyriai fod y broses yn ‘wael iawn’ wedi ymgeisio o dan y 
system wreiddiol, tra bo’r gweddill yn ystyried hwylustod y 
broses i fod yn foddhaol ar y cyfan. 

Mae’r broses bresennol yn cynnwys pum elfen, ac fe’i 
darlunnir yn Ffigwr 9. 

1. Cyswllt anffurfiol â’r Tîm RDP i drafod syniadau 
cychwynnol 

2. Cais Mynegi Diddordeb 
3. Ffurflen gais
4. Cyflwyniad i’r GGLl
5. Penderfyniad
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FFIGWR 9:
Gwneud Cais am y Prosiect a’r Broses Werthuso 
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Fel y dangosir gan lwyddiant y dangosyddion perfformiad 
hyd yn hyn, rydym ni’n ystyried fod rheolaeth y prosiect 
wedi bod yn llwyddiannus, o ystyried problemau cymorth 
ariannol y wladwriaeth, telerau talu a chapasiti’r cymunedau 
lleol. Mae’r tîm RDP sy’n gweinyddu’r broses yn hynod 
broffesiynol a phrofiadol. Yn yr arolwg ar lein, nododd y 
mwyafrif o’r arweinwyr prosiect (83%) fod y gefnogaeth yn 
‘dda iawn’, a disgrifiad 50% o’r GGLl oedd ‘rhagorol’. Adeg 
y gweithdy lansio, roedd rhai o’r prif gryfderau a enwyd yn 
ymwneud â 

1.  y gwelliannau a wnaed dan arweinyddiaeth Tîm   
RDP newydd gyda’r prosesau wedi’u symleiddio, a

2.  y gefnogaeth a’r cymorth rhagorol a roddwyd    
gan y tîm.

Dros oes y rhaglen, bu newidiadau cadarnhaol iawn i’r 
dull rheoli, gan gynnwys gwneud y broses ymgeisio’n 
fwy uniongyrchol, cyflwyno canllaw newydd i aelodau a 
sgorio prosiectau ar y cyd. Mae’r broses yn fwy cynhwysol, 
ac yn raddol, mae aelodau GGLl yn cael eu grymuso i 
wneud penderfyniadau, yn hytrach na dim ond rhoi stamp 
cymeradwyo ar geisiadau.

Mae’r cyfweliadau trylwyr yn ymhelaethu ar y sylwadau 
hyn; o ran darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad:

“Mae’r tîm yn wych nawr.”

“Mae’r tîm yn gweithio’n galed i wneud i bethau weithio.”

“Roedden ni’n ddibynnol iawn ar gefnogaeth gan y staff, 
ac hebddo, dwi ddim yn meddwl y bydden ni wedi bod 
yn llwyddiannus.” 

Wrth gwrs, yng nghyd-destun potiau ariannu eraill fel 
rhaglen Loteri Arian i Bawb, mae’r ffurflenni cais yn dipyn o 
her i bobl nad oes ganddynt unrhyw arbenigedd blaenorol 
mewn ymgeisio, a gwnaed ambell sylw ynghylch pa mor 
ddryslyd oedd yr holl brofiad:

“Mae’r drydedd sector yn ymladd tanau ar hyn o bryd, 
ac mae’r holl ffocws ar y tymor byr – cadw i fynd, yn 
hytrach na meddwl yn strategol. Does dim digon o oriau 
yn y dydd ar gyfer prosesau ceisio am arian cymhleth.”

Mae’r cymhlethdod hwn yn nodwedd o raglenni 
Ewropeaidd, ac mae’r rhan helaethaf o’r gwaith papur yn 
dilyn canllawiau arferol RDPE, felly does fawr o le i newid y 
broses. Mae’n amlwg fod timau’n mynd yr ail filltir i gefnogi 
ymgeiswyr gyda’u cynigion, er mwyn gwneud pethau’n 
symlach.

Er gwaetha’r gwelliannau cadarnhaol hyn, codwyd nifer o 
bryderon:

Nododd sawl arweinydd prosiect nad oedd y dangosyddion 
perfformiad wedi cael eu hegluro, a bod angen gwneud 
mwy ar y dechrau i esbonio’r hyn a ddisgwylir. Mae’r mater 
bellach wedi cael ei drin gan y Tîm RDP.

• Mynegodd sawl prosiect rwystredigaeth ynghylch 
‘symud y goliau’ monitro yn ystod oes y prosiect.

• Does fawr o wahaniaeth rhwng yr wybodaeth sy’n cael 
ei geisio yn ystod y cam Mynegi Diddordeb a’r hyn a 
ofynnir adeg gwneud y cais llawn. Wrth gymharu â 
ffurflenni Mynegi Diddordeb eraill yng Nghymru, gwelir 
nad yw Conwy na Phowys, er enghraifft, yn gofyn am 
allbynnau manwl o ran dangosyddion perfformiad adeg 
Mynegi Diddordeb. 

• Dywedwyd fod cyflwyno gerbron y GGLl yn heriol, ond 
yn ddefnyddiol o ran magu profiad.

Roedd hi’n addysgiadol canfod na fyddai sawl aelod o’r 
GGLl, sydd hefyd yn gweithredu mewn rôl yn y sector 
wirfoddol, yn ystyried ymgeisio ar gyfer rhaglen LEADER ar 
sail cymhlethdod y broses a’r anawsterau cysylltiedig.  

Y GGLL

Pan sefydlwyd y GGLl gyntaf rai blynyddoedd yn ôl, fe’i 
defnyddiwyd i bob pwrpas i gymeradwyo ceisiadau dan 
gyfarwyddyd y tîm gweinyddol. Yn y wisg honno, roedd 
gormod o gyfrifoldeb dros y rhaglen yn nwylo’r Tîm RDP. 
Gwelodd y blynyddoedd diweddar newid dull, sydd i’w 
groesawu, wrth i bethau symud i gyfeiriad rhoi cefnogaeth 
i’r GGLl berchnogi’r rhaglen, yn hytrach na mabwysiadu 
dim mwy na chlust i wrando. Ein canfyddiad yw fod y 
trawsnewidiad hwn yn dal ar y gweill, a bod mwy o ffordd 
i fynd i symud cydbwysedd y cyfrifoldeb oddi wrth y Tîm 
RDP at y  GGLl.

Awgrymwyd mewn trafodaethau ag aelodau GGLl eu bod 
yn gweld eu rôl yn ei hanfod fel un ar gyfer sgorio cynigion, 
sef prif bwrpas y cyfarfodydd. Serch hynny, mae’r cylch 
gorchwyl a awgrymwyd gan yr UE yn pwysleisio fod gan 
y GGLl rôl ehangach, gan gynnwys deall anghenion eu 
cymunedau ac adeiladu hynny i mewn i’r LDS; monitro a 
gwerthuso rhoi’r LDS ar waith drwy gyfrwng y prosiectau a 
gymeradwyir ganddo; a chyhoeddi galwadau am geisiadau. 
Mae gofyn i’r tasgau hyn gael symbyliad ac ysgogiad sy’n 
cael ei lywio gan aelodau GGLl, i beri i newid ddigwydd. Yn 
ystod y gwerthusiad, prin oedd y dystiolaeth fod aelodau 
unigol yn ceisio dechrau prosiectau yn eu cymunedau, na 
dod â materion gerbron i’w blaenoriaethu. Efallai fod hyn 
yn adlewyrchu ymwybyddiaeth aelodau o’r anawsterau a 
gysylltir â chyllido LEADER, am ei bod hi’n glir fod aelodau 
GGLl yn deall anghenion lleol, er enghraifft o ran cynnydd 
mewn lefelau tlodi, ond nid ydynt wedi defnyddio’r cyfle a 
gynigir gan arian LEADER i archwilio sut y gellid defnyddio’r 
gronfa honno i helpu cymunedau i ddod yn fwy cydnerth. 
Ar hyn o bryd, nid yw cyfarfodydd yn cael eu mynychu’n 
dda, ac weithiau mae’n anodd i gyfarfodydd gael cworwm. 
Roedd rhywfaint o bryder ynghylch lefel gyfyngedig 
ymwneud y sector breifat. Mae’n bosib iawn y bydd dull 
newydd o weithio, sy’n cofleidio’n llwyr agenda LEADER i 
alw am, ffurfio a datblygu cynigion yn unol ag anghenion 
canfyddedig, yn ailfywhau aelodaeth y GGLl.

Un ffordd o gryfhau annibyniaeth y GGLl yw defnyddio 
prosiectau neu gynlluniau ymbarél. Dyma brosiectau ble 
bydd yr Awdurdod sy’n Rheoli, Cyngor CPT yn yr achos 
hwn, yn clustnodi bloc o arian i’r GGLl (neu i sefydliad 
lleol), y gallant ei ddefnyddio i sefydlu a darparu rhaglen o 
gefnogaeth a dargedwyd e.e. cynllun grant graddfa fechan 
neu raglen sy’n targedu themâu blaenoriaeth benodol, 
grŵp targed neu ardal. Pan sefydlir y cynllun ymbarél gan 
yr Awdurdod sy’n Rheoli, fel arfer mae’n cael ei ddarparu 
gan y GGLl, sy’n ysgwyddo cyfrifoldeb am y grant yn ei 
gyfanrwydd, er bod gweithgareddau unigol yn cael eu 
gweithredu gan nifer o gymeriadau lleol. Drwy gyfrwng 
y dull hwn, bydd y GGLl yn derbyn ceisiadau i ddarparu a 
rheoli cynlluniau ymbarél oddi wrth sefydliadau o’r sector 
gyhoeddus neu gyrff cynrychioliadol. Ymhob achos, mae 
cynlluniau ymbarél yn golygu cael cyfran o ddarparu 
cefnogaeth ddatganoledig gan ganolwr – sef deiliad y 
prosiect (rheolwr y cynllun) yn ffurfiol – i’r grŵp targed (y 
rhai fydd yn elwa o’r cynllun neu yn y pen draw).

Mae cynlluniau o’r fath yn darparu ffordd ddefnyddiol o 
gynnwys sefydliadau neu fusnesau bychain cymunedol 
yn uniongyrchol yng ngwaith y GGLl, ac o gydlynu’u 
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gweithredoedd i gyfeiriad amcanion strategol. Mae’n 
galluogi i fecanweithiau ymgeisio a darparu symlach gael 
eu defnyddio, gyda mwy o dargedu a theilwra uniongyrchol 
i nodweddion penodol y grŵp neu ardal darged. Mae 
defnyddio cynlluniau’n gyffredin mewn gweithredoedd 
cefnogi busnes e.e. menter dwristiaeth raddfa fechan i wella 
ansawdd, ystod eang o weithgareddau hyfforddi, cefnogi 
cyflwyno technolegau newydd i wella effeithiolrwydd 
neu fentrau busnes gwyrdd, e.e. cefnogi mesurau i leihau 
gwastraff. Maen nhw’n ffordd ddefnyddiol o grwpio a rheoli 
niferoedd mawr o geisiadau bychain yn effeithiol, a lleihau’r 
baich gweinyddol ar ymgeiswyr, y GGLl a’i staff.

Mae argymhellion y gwerthusiad hwn yn cynnwys rhoi 
ystyriaeth i’r dull hwn. Gallai hyn, law yn llaw â’r potensial 
i gael estyniad i’r rhaglen am 2 flynedd bellach, ddarparu 
symbyliad newydd i’r GGLl arwain, gyda chefnogaeth y Tîm 
RDP. Er mwyn i’r GGLl allu arwain yn gryfach, argymhellir 
gwneud nifer o newidiadau:

• Dros y blynyddoedd, daeth yr anawsterau wrth roi 
LEADER ar waith – yn enwedig yng nghyd-destun 
ôl-daliadau – i dra arglwyddiaethu dros ddealltwriaeth 
aelodau o’r rhaglen. Os estynnir y rhaglen, argymhellir 
cynnal gweithdy ble gall y GGLl cyfan archwilio’r 
cyfleoedd a ddarperir gan y cyllid, a’r ffyrdd creadigol 
a hyblyg yr aeth GGLlau eraill i’r afael â’r problemau 
cyffredin hyn.

• Mae angen i’r GGLl adolygu ar fyrder yr LDS i 
sicrhau ei fod yn adlewyrchu’n gywir flaenoriaethau 
a pholisïau cyfredol. Yn ein barn ni, ceir cyfleoedd i 
uwchbwyso’r ffocws ar waith gwrth-dlodi a’r argyfwng 
newid hinsawdd heb wneud newidiadau sylfaenol i 
flaenoriaethau’r LDS.

• Nid yw aelodau newydd yn teimlo eu bod wedi 
integreiddio’n dda i’r GGLl – nid ydynt yn adnabod yr 
aelodau newydd, na phwy y maen nhw’n eu cynrychioli. 
Argymhellir fod y GGLl yn ystyried a fyddai gwerth 
mewn cael cynllun ‘cyfaill’ neu fentor.

• Nid yw aelodau’n cael adborth ar y modd y 
gweithredwyd prosiectau na beth a gyflawnwyd gan y 
cyllid. Cynhwysir argymhellion i fynd i’r afael â hyn yn 
nes ymlaen yn y bennod hon.

• Mae problemau gyda’r rhaglen yn y blynyddoedd 
cynnar, gan gynnwys rheolau cymhwysedd, diffyg 
eglurder ynghylch ôl-gyllido, newidiadau i fonitro 
perfformiad, oll wedi lliwio, yn ddealladwy, ganfyddiadau 
grwpiau gwirfoddol a chymunedol, y disgwylid 
iddynt ymgeisio am arian. Mae hyn wedi effeithio ar 
ymddiriedaeth a pherthnasau. Os yw’r GGLl yn derbyn 
argymhellion y gwerthusiad hwn i wthio am brosesau 
symlach ar gyfer llai o arian, ac i’r Cyngor daclo’r 
ôl-daliad ar gyfer prosiectau llai / mabwysiadu cynllun 
ymbarél, yna mae angen amlwg i ail-lansio’r gronfa er 
mwyn i’r cyrff perthnasol fod yn llwyr ymwybodol o’r 
cyfleoedd a gynigir ganddo, a’r ffyrdd y symleiddiwyd 
prosesau blaenorol.

Fel y dengys y data ym Mhennod 4, ac fel y mae aelodau’r 
GGLl yn llwyr ymwybodol, deil rhannau gwledig CPT i 
wynebu heriau go iawn. Mae LEADER yn darparu arian a all 
weithio gyda chronfeydd eraill, o’u defnyddio’n greadigol, i 
helpu i fynd i’r afael â’r problemau hynny.

MARCHNATA A CHYFATHREBU 

Gan mai tîm gweinyddol bach a chyllideb gyfyng oedd ar 
gael, bu’n rhaid i CPT fod yn greadigol wrth hybu rhaglen 

LEADER. Y cynllun gwreiddiol a amlinellwyd yn yr LDS 
oedd defnyddio: 

• Cyfryngau Cymdeithasol
• Cylchlythyrau
• Digwyddiad lansio
• Gwefan
• Taflen
• Digwyddiadau galw i mewn
• Perthynas â phartneriaid allweddol
 
Defnyddiwyd ystod lawn y dulliau hyn, ac yn ôl tystiolaeth yr 
arolwg ar lein o arweinwyr prosiect a’r rhan fwyaf o aelodau, 
dywedwyd fod y rhaglen wedi cael ei hyrwyddo’n ‘eithaf da’ 
neu’n ‘dda iawn’.

Serch hynny, mae adolygiad o’r deunyddiau a’r adborth 
unigol yn awgrymu fod hwn yn faes ble gellir gwella yn y 
dyfodol. Yn arbennig teimlwyd:

• Fod angen ymgysylltu cryfach â’r gymuned ar lawr 
gwlad gyda darpar noddwyr prosiectau, gan eu cysylltu 
â phrosiectau sy’n bodoli eisoes.

• Mae angen ail-lansio ymhlith grwpiau cymunedol – 
mae cymaint wedi newid o ran y prosesau a phwy sy’n 
gymwys, nes creu cyfle i’w ‘werthu’ i ddarpar bartneriaid, 
gan ddefnyddio gwell hyrwyddo ar astudiaethau achos i 
danio brwdfrydedd darpar gynigwyr.

• Niweidiwyd ymddiriedaeth gan brofiadau cychwynnol 
ymgeiswyr o’r gronfa fel yr arferai weithredu’n wreiddiol. 
Mae angen adeiladu perthynas â’r sector wirfoddol i 
gefnogi LEADER.

• Ni ddefnyddir y cyfryngau cymdeithasol i’w llawn 
bwrpas – mae angen gwell cyswllt â’r CVS a ffynonellau 
cyfryngau cymdeithasol y Cyngor ei hun.

• Mae angen hybu’r rhaglen mewn ffordd sy’n gwneud 
synnwyr i’r bobl sy’n ymgeisio am arian. Mae’r term 
‘gwledig’ yn gamarweiniol am nad yw llawer o 
gymunedau CPT yn meddwl amdanynt eu hunain yn 
y ffordd hon. Mae pobl yn ei gysylltu ag amaeth, nid â 
phrosiectau i adeiladu sgiliau digidol, cefnogi twristiaeth 
neu ddatblygu astudiaethau dichonolrwydd. Er bod 
gwledig yn derm swyddogol ar gyfer y rhaglen, byddai 
cynnig esboniad fod dros hanner wardiau’r sir yn 
gymwys, a defnyddio’r term ‘cymoedd’ yn llawer haws 
ei ddeall. Mae angen torri’n ôl ar y jargon a defnyddio 
astudiaethau achos i arddangos beth sy’n gymwys. 
Dylid ystyried rowndiau cynnig ‘thematig’ a ddetholir 
gan y GGLl, a’u targedu i ymateb i anghenion a enwyd.

• Teimlai aelodau’n gryf nad oeddent yn clywed 
am brosiectau ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo; 
does dim adborth i’r GGLl – ni ddethlir llwyddiant. 
Byddai’r peth olaf hwn yn gwneud llawer i ennyn 
brwdfrydedd aelodau i werth y gwaith a wnânt, 
a’r amser a ymrwymir ganddynt i’r rhaglen. Gellid 
annog grwpiau i greu fideos neu bodlediadau i 
ddangos beth a gyflawnwyd ganddynt o ganlyniad 
i’r cyllid. Gellid defnyddio hyn hefyd i hybu’r gronfa, 
a darlunio’i effaith gerbron y gymuned yn ehangach. 

Wrth gwrs, mae gan aelodau GGLl rôl i’w chwarae hefyd 
mewn hybu’r rhaglen yn rhagweithiol, ac yn yr arolwg 
ar lein, roedd lleiafrif sylweddol yn methu ag ateb sut 
yr oedden nhw’n hybu LEADER. Mae’n debygol fod 
brwdfrydedd o blaid ei botensial wedi edwino wrth i amser 



TUDALEN 33

fynd heibio, o ystyried yr anawsterau a wynebwyd gan 
ymgeiswyr. Dywedodd y gweddill eu bod yn ymgymryd 
ag amrywiaeth o weithredoedd i’w hybu gerbron eu 
haelodau drwy gyswllt personol, cyfryngau cymdeithasol 
a chodi ymwybyddiaeth ymhlith sefydliadau y maen nhw’n 
ymwneud â nhw.

Rydyn ni’n ymwybodol fod gwaith ar y gweill i ddiweddaru’r 
wefan. Ar hyn o bryd nid yw’n gyfredol – ni lwythwyd yr 
un cylchlythyr ers 2016, mae neges yno oddi wrth gyn 
gadeirydd nad yw’n aelod o’r GGLl bellach, ac ni restrwyd 
unrhyw ddigwyddiadau newydd ers 2017. Wrth ddatblygu 
gwefan newydd, mae angen ystyried ei gwneud yn haws 
i’w defnyddio, ac mae gwefan fel yr un a ddefnyddiwyd 
ym Mhowys: https:// www.LEADER.wales/ yn dangos 
potensial gwefan i addysgu ac annog darpar ymgeiswyr 
drwy ddefnyddio astudiaethau achos, iaith hawdd ei deall, 
hysbyseb ar bob tudalen ar gyfer aelodau newydd o’r GGLl, 
ffrydiau Twitter ac ati.

O ran cyfathrebu, teimlai aelodau GGLl dan y don ryw 
gymaint gan gynifer o negeseuon e-bost a ddaw iddynt gan 
y Tîm RDP, ac fe’u cânt hi’n anodd gwahaniaethu rhwng 
yr hyn sy’n angenrheidiol a’r gweddill. Atseiniwyd hyn gan 
arweinwyr prosiectau, a soniodd am anawsterau gyda 
‘gor-gyfathrebu’.

RHWYSTRAU I YMGEISIO

Er gwaethaf rhai pryderon ynghylch marchnata, roedd 
y rhai a gyfwelwyd yn glir fod yna rai rhwystrau mwy 
sylfaenol sydd wedi effeithio ar gyfranogiad o’r rhaglen. Y 
brif broblem yw’r ôl-daliad. Dyma broblem anorchfygol i 
grwpiau cymunedol llai sydd â llif arian cyfyngedig. Mae’n 
nodwedd o’r rhaglen a feirniadwyd ers tro byd, ac er nad 
oes lle i fynd i’r afael â’r nam cynllunio hwn o dan reolau 
ariannu presennol, mae’n broblem allweddol y mae angen 
mynd i’r afael â hi yn achos unrhyw raglenni cyllido fydd yn 
dilyn.

Mae arian cyfatebol yn llai o broblem, ond tynnwyd sylw ato 
mewn trafodaethau serch hynny. Teimlwyd nad oes digon o 
bwyslais ar gysylltu â chyllid a rhaglenni eraill y Cyngor ble 
gall LEADER ychwanegu gwerth.

Nifer cyfyngedig o sefydliadau addas sydd gan 
Gastell-nedd Port Talbot yn y maes hwn sy’n meddu ar y 
capasiti a’r sgiliau i ymgeisio am arian. Mae’r rhai sy’n 
bodoli’n credu na allant fforddio’r amser, yr arian na’r 
staff i gefnogi gwneud cais. Canfyddir fod cost y broses 
ymgeisio’n fwy na’r budd a ddaw yn sgil cael yr arian.

Credir fod dehongliad Llywodraeth Cymru o Gymorth gan 
y Wladwriaeth yn fwy cyfyngol nag mewn rhannau eraill o’r 
UE. Arweiniodd newidiadau i’r rheolau ar bwy sy’n gymwys 
at ddryswch, a pharodd i geisiadau gael eu gwrthod, 
pan fydden nhw wedi bod yn dderbyniol flwyddyn yn 
ddiweddarach.

Mae’r diffyg gwahaniaethu yn y prosesau i ymgeisio 
am £10k a £100k yn peri anhawster a theimlai’r rhai a 
gyfwelwyd yn gryf y dylai cyllid yn y dyfodol gael haenau 
ar wahân o ran ymgeisio am hyd at £10k, gyda phroses 
ymgeisio a chymeradwyo lawer symlach. Mae angen iddo 
fod yn hawdd a chynhwysol.

Yn gryno, mae ystod o ddarpar ymgeiswyr o’r farn fod 
cronfeydd gwell o arian ar gael i gwrdd â’u hanghenion. 

PA MOR DDA MAE EGWYDDORION ALLWEDDOL 
DULL LEADER YN CAEL EU GWEITHREDU?



FFIGWR 10:
Mae’r tabl isod yn amlinellu ein hasesiad o ddarpariaeth yn erbyn egwyddorion allweddol. 

Egwyddorion 
allweddol Asesiad

Dull o’r 
gwaelod i fyny 

Roedd datblygiad yr LDS yn ymgorffori’n llwyr ddull ‘o’r gwaelod i fyny’ trwy ymgynghori 
helaeth yn y cymunedau. Rhaid gosod yr ymgynghoriad hwn yn erbyn y ffaith bod y themâu 
o’r UE yn rhai ‘o’r brig i lawr’ sy’n fframio’r ymatebion a roddir, yn hytrach nag adlewyrchu’n 
wirioneddol yr hyn y gallai’r cymunedau gwledig awgrymu sydd ei angen heb y fframwaith 
LEADER. Fodd bynnag, mae union natur y rhaglen gyda thaliadau ôl-ddyledus yn cyfyngu ar 
y potensial i grwpiau cymunedol wneud cais am arian. Fel y nodwyd mewn man arall, mae gan 
CPT un o’r cymarebau isaf yng Nghymru o sefydliadau trydydd sector i bob preswylydd. Mae 
adborth yn awgrymu mai capasiti cyfyngedig sydd gan y sefydliadau hyn i gynnig am arian, 
sydd yn ei dro wedi cyfyngu ar nifer y ceisiadau gan gymunedau. Serch hynny, mae 3 o bob 4 
prosiect wedi cael eu datblygu gan sefydliadau lleol, gan ymgorffori’r egwyddor ‘o’r gwaelod i 
fyny’ yn llwyddiannus.

Dull ar sail ardal

Fe wnaeth yr archwiliad cymunedol a ragflaenodd yr LDS alluogi’r bartneriaeth leol i weithio 
gyda’i gilydd i nodi a mynd i’r afael â chryfderau, heriau a chyfleoedd lleol, ac adeiladu ar 
botensial ac adnoddau’r ardal. Mater penodol yn CPT yw’r defnydd o’r term ‘gwledig’ a pholisi 
sydd yn ei hanfod yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau gwledig anghysbell yn hytrach 
nag – fel yn CPT– ardaloedd o gyrion trefol. Teimlir mai cyfranogiad cyfyngedig sydd gan 
fentrau amaethyddol, a allai ysgogi gweithgaredd entrepreneuraidd mewn meysydd eraill. Mae 
rhywfaint o rwystredigaeth ynghylch eithrio ardaloedd eraill o amddifadedd o fewn CPT, ond 
mae’r ffocws ar y cymoedd wedi caniatáu buddsoddi mewn ardaloedd sy’n wynebu problemau 
penodol oherwydd tranc diwydiant trwm.

Pwyslais ar 
bartneriaeth leol 

O ran partneriaeth mae’n amlwg y bu cyd-gefnogaeth ac ymddiriedaeth ymhlith GGLl a’r Tîm 
RDP gyda’r newid yn arweinyddiaeth yr RDP. Mae aelodau GGLl newydd wedi’u recriwtio a 
cheir cynrychiolaeth gref o blith y drydedd sector. Mae cyfle nawr i adeiladu partneriaethau 
effeithiol gyda’r drydedd sector yn dilyn unrhyw ail-lansio.

Integreiddio 
aml-sectoraidd

Byddai’r GGLl yn croesawu’r cyfle i wahodd Llywodraeth Cymru i fynychu’u cyfarfodydd. Gyda 
dyfodiad y BGC yng Nghastell-nedd Port Talbot mae lle i weithio’n agosach o fewn y cyngor 
ac ymhlith partneriaid i uno gwasanaethau yn ôl thema yn hytrach na daearyddiaeth. Mae’r 
gronfa’n teimlo’n ynysig oddi wrth waith ehangach y cyngor, ac nid yw hyn yn cael ei helpu gan 
safle’r tîm ym maes Addysg. Mae cysylltiadau rhwng aelodau’r GGLl a’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus; er enghraifft mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Tai Tarian a’r CVS yn eistedd ar 
y GGLl a’r BGC. Fodd bynnag, nid yw’n glir a ddylid ystyried  hwn yn gyswllt ffurfiol.
Nid yw’r LDS wedi cael ei gadw fel dogfen fyw felly nid yw bellach mor ddefnyddiol yn y 
cyd-destun strategol cyfnewidiol ar gyfer gweithredu, ac mae lle i fwy o integreiddio â’r agenda 
Lles a’r agenda ranbarthol a osodwyd gan Ddinas Ranbarth Bae Abertawe.

Rhwydweithio 

Mae cyllid LEADER yn cynnig cyfle i gefnogi trosglwyddo gwybodaeth, rhwydweithio a 
dysgu trwy gydweithio a chydweithredu ag eraill i sicrhau gwell deilliannau. Bu un prosiect 
trawsffiniol (Baytrans), ond fel arall bu’r gwaith ar draws GGLl yn gyfyngedig. Er bod y Tîm 
RDP yn rhwydweithio â meysydd GGLl eraill, byddai aelodau’r GGLl yn croesawu rhywfaint 
o rwydweithio â GGLlau eraill. Ar hyn o bryd prin yw’r rhannu arferion gorau, astudiaethau 
achos, gwersi a ddysgwyd rhwng GGLl ar lefel bwrdd. O ystyried yr anhawster i sicrhau 
cworwm, mae’n annhebygol y byddai presenoldeb da ar y cyd ond efallai y bydd cyfleoedd i 
gynrychiolwyr fynychu cyfarfodydd ei gilydd ar sail ad hoc. Yn amlwg mae cyfleoedd i weithio’n 
agosach gyda GGLlau ar draws Dinas Ranbarth Bae Abertawe.

Arloesi

Mae’r angen am arloesi yn cael ei ystyried yn her sy’n cyfyngu ar geisiadau a bu llai o 
astudiaethau peilot nag y gellid bod wedi’i ddisgwyl. Dywedwyd bod yr angen i arloesi yn atal 
ymgeiswyr rhag adeiladu ar lwyddiant a’u gwybodaeth am ‘beth sy’n gweithio.’ Nododd 50% o 
arweinwyr prosiect a ymatebodd i’r arolwg ar-lein fod y gofyniad am arloesi wedi effeithio ar 
allu’r rhaglen i fodloni anghenion lleol. Fodd bynnag, cynhaliwyd sawl astudiaeth ddichonoldeb 
yn llwyddiannus sydd wedi archwilio dulliau newydd o fynd i’r afael â materion hirsefydlog.

Cydweithredu 
hyngdiriogaethol 

a rhyngwladol
Dim gweithredu yn hyn o beth.
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MONITRO A GWERTHUSO 

Mae’r Tîm RDP wedi datblygu prosesau trylwyr ar gyfer 
monitro’n fisol neu’n chwarterol i sicrhau fod unrhyw 
broblemau neu beryglon sy’n codi yn cael eu hadnabod 
a’u lleihau ar y cyfle cyntaf. Gwneir ymweliadau safle ar 
ffurf ymweliadau yn ystod oes y prosiect. Ble gwelir bod 
problem, mae gweithredu addas yn digwydd, a all fod ar 
ffurf newid y prosiect neu, fel dewis olaf, tynnu’r arian yn ôl 
neu leihau’r swm.

Y Swyddog Hawlio a Monitro sy’n gyfrifol am fonitro 
cynnydd y rhaglen a chynnydd prosiectau unigol. Mae 
ffurflen fonitro’n manylu ar bwyntiau gweithredu gorwariant 
neu danwariant a’r rhesymau am hynny, cynnydd yn erbyn 
y DPau, tystiolaeth gadarn sydd ar gael, unrhyw resymau 
dros dangyflawni, a phryderon i’w dwyn gerbron y GGLl. 
Adroddir am wybodaeth ariannol a monitro i’r GGLl ymhob 
cyfarfod.

Yn ystod 2020, diwygiwyd y ffurflen fonitro a’r ffurflenni 
gweithredu adferol i’w gwneud yn fwy addas ar gyfer eu 
pwrpas.

Dangosodd adolygiad o ddau brosiect a ddewiswyd ar 
hap gymaint o dystiolaeth fanwl ac eang sydd angen 
i gefnogi ceisiadau. Mae’r rhan yn cynnwys rhestr o 
aelodau rhwydweithiau, dyddiadau cyfarfodydd, agendau 
a chofnodion; cofnodion ysgrifenedig fel mynychu 
digwyddiadau. Cofnodir unrhyw dystiolaeth sydd ar 
gael yn erbyn pob targed DP ac adolygir deunydd 
cyhoeddusrwydd. Mae rheidrwydd gorfodol ar bob 
prosiect i gwblhau adroddiad cau’r prosiect sy’n darparu 
gwerthusiad o ran perfformiad a llwyddiannau yng 
nghyd-destun y GGLl, cynaliadwyedd, a themâu sy’n 
croesdorri.

Dangosodd yr arolwg ar lein o arweinwyr prosiect fod barn 
wedi’i hollti ynghylch y gofynion monitro – roedd un rhan o 
dair o’r farn eu bod yn rhagorol, ystyriai teiran arall eu bod 
yn ‘iawn’ ac roedd y gweddill yn meddwl eu bod yn ‘wael 
neu wael iawn’. Dylid nodi, wrth gwrs, bod dyletswydd i 
sicrhau fod prosiectau sy’n derbyn arian cyhoeddus yn 
ei wario’n dda ac yn cydymffurfio â’r DPau a gytunwyd. 
Dylai’r GGLl fod yn ymwybodol o unrhyw brosiectau ble 
gwrthwynebir ceisiadau rhesymol am wybodaeth.

Mewn cyfweliadau ac adeg y gweithdy lansio, roedd 
rhywfaint o rwystredigaeth fod ffocws y monitro a’r 
gwerthuso, fel y gofynnir amdano gan Lywodraeth Cymru, 
ar allbwn ac nid ar ddeilliannau. Dywedodd y mwyafrif 
llethol o arweinwyr prosiect nad oedd manteision y rhaglen 
wedi cael ei ddal gan y DPau. I’w pwrpas eu hunain, bydd 
prosiectau’n aml yn hel astudiaethau achos a straeon er 
mwyn adrodd naratif eu prosiect, ond nid yw’r rhain yn 
rhan o waith monitro’r prosiect.  Fel y cynlluniwyd gan y 
DU, teimlir fod tystiolaeth yn canolbwyntio gormod ar y 
byrdymor, ac nad yw’n dal effaith nac etifeddiaeth. Yn ystod 
y gweithdy, teimlwyd y dylid gwreiddio gwerthuso i oes y 
prosiect, yn hytrach na’i adael tan y diwedd, gan alluogi i 
newid cadarnhaol ddigwydd yn ystod oes y prosiect, er 
mwyn cael gwell deilliannau. 

Yn ddiddorol, gwelwyd lefel y gefnogaeth fonitro oddi 
wrth y Tîm RDP fel ‘rhagorol’ gan rai a ‘gormod’ gan eraill; 
teimlwyd fod y ‘gormodedd’ yn cael effaith ar ddarpariaeth 
y prosiect mewn rhai achosion. Deilliannau ddylai fod yn 
bwnc allweddol, ond mae’r rhaglen yn cael ei “gyrru gan 
allbwn, gyda’r ffocws anghywir”.

“Teimlai fel pe bai’r prosiect yn cael ei archwilio’n hytrach 
na’i werthuso”

“Fe wnaeth y broses fonitro achosi i fi feddwl ddwywaith yn 
ystod gwneud y cais”

“Gadewch i’r prosiectau fwrw ymlaen – weithiau, mae’r tîm 
yn chwarae gormod o ran!”

Ymddangosai fod y gwahaniaeth barn yn bodoli rhwng 
sefydliadau cymunedol llai sy’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth, 
a’r ymgeiswyr mwy ‘proffesiynol’ sy’n meddu ar record glir 
ac arbenigedd o ran rhedeg rhaglenni a ariennir gan Ewrop.

Efallai mai problem fwy arwyddocaol i’w hystyried o ran 
monitro yw’r ‘rhesymeg ymyrryd’. Mae’r rhesymeg ymyrryd 
yn rhan anhepgor o’r LDS ac mae’n darparu fframwaith 
ar gyfer cysylltu gweithredoedd unigol ag allbynnau, gan 
ystyried fod y sail, amcanion, allbynnau a chanlyniadau’n 
cael eu cyflawni wrth ganolbwyntio ar ‘pam?’ fod angen 
gweithred, a ‘sut?” y bydd yn cyflawni’r amcan.

Yn yr LDS, roedd y pedwar amcan lleol (gwyrdd / hygyrch / 
bywiog / mentrus) yn mynd law yn llaw â Thabl Rhesymeg 
Ymyrryd (ILT), a aseswyd gennym o ran ei addasrwydd ar 
gyfer gweithgareddau i’r dyfodol. Mae ein hasesiad wedi 
gweld sawl problem sy’n cyfyngu ar ei ddefnydd fel offeryn 
cynllunio. Fe’u hamlinellir isod.

1.  Cyswllt aneglur â’r dystiolaeth. Nid yw rhai o’r 
cyfleoedd a’r amcanion yn llifo’n glir o’r archwiliad 
cymunedol, ac, yn ei sgil, y dystiolaeth angenrheidiol. 
Er enghraifft, un o’r cyfleoedd yw ‘Gwella lefelau sgiliau 
ymhlith trigolion gwledig’. Adnabu ymchwil cefndirol (Think 
Links) y ‘restr ddymuniadau’ isod ymhlith trigolion, oedd yn 
cynnwys cymysgedd o weithgareddau datblygiad personol 
a gwaith-gysylltiedig. Yn ein bar, mae’n annhebygol y 
byddai nifer o’r pynciau hyn yn creu digon o alw i alluogi 
cael eu darparu mewn lleoliad cymunedol gwledig: 

• Menter
• DIY
• TG
• Sgiliau busnes
• Iechyd a glanweithdra
• Plymio
• Gofal plant
• Yr Iaith Gymraeg
• Cymorth Cyntaf
• Gweinyddu
• Sgiliau CV
• Sgiliau sylfaenol
• Coginio 
 
Dylid nodi hefyd, o ran datblygu sgiliau, ‘fod diffyg 
hyfforddiant / cymwysterau yn cael ei weld fel y rhwystr isaf 
i gyflogaeth ar ôl ‘diffyg trafnidiaeth’ a ‘phrinder swyddi’, er 
bod preswylwyr iau yn gweld sgiliau fel mwy o bwnc llosg. 
Er gwaetha’r dystiolaeth hon, mae’r Rhesymeg Ymyrraeth 
yn enwi gweithredoedd i ganolbwyntio ar gyflogaeth; pobl 
ifanc a sgiliau’n ymwneud â chynhyrchu ffilmiau: 

• Gwneud ymchwil i’r cyfleoedd cyflogaeth allweddol yn 
CPT

• Cynhyrchu cynllun gweithredu sy’n manylu’r sgiliau 
penodol sydd eu hangen ar gyflogeion a sut orau i 
weinyddu hyfforddiant

• Targedu pobl ifanc sy’n benodol mewn perygl uchaf o 
dangyflawni
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• Manteisio ar dwf cynhyrchu ffilm, yn lleol drwy sefydlu 
gweithdai ar gyfer pobl ifanc i gynyddu sgiliau. 

Nid yw’r gweithredoedd hyn yn cymryd i ystyriaeth 
fanteision datblygu sgiliau er budd datblygiad personol 
a llesiant, na sut y byddai hyfforddiant sy’n ymwneud â 
chyflogadwyedd yn ychwanegu gwerth i, yn hytrach na 
chroesdorri a dyblygu, mentrau a redir gan Byd Gwaith, 
Cymunedau Am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy, y 
Gwasanaeth Ieuenctid, Gweithffyrdd neu’r coleg lleol. O ran 
effaith, mae’r gweithredoedd yn manylu ar bwy ddylai gael 
eu targedu (pobl ifanc) ond nid sut olwg sydd ar lwyddiant, 
gan ddarparu sail wan felly er mwyn barnu beth sy’n 
ddeilliant llwyddiannus.

2. Nid yw’r hyn sy’n cael ei fesur o ran yr ILT yn gyson 
yn fewnol ag amcanion yr LDS. Ystyriaeth bellach 
yw bod sawl un o’r amcanion penodol a enwyd yn y 
pedair thema, e.e. ‘Archwilio ffynonellau amgen ar gyfer 
tanwydd trafnidiaeth gymunedol’ (thema Hygyrch) neu 
‘Annog a chefnogi ffermwyr lleol i ddatblygu cyfleoedd 
busnes anamaethyddol’ (thema MENTER) ddim wedi cael 
eu hymgorffori yn y Tabl Rhesymeg Ymyrraeth. Yn wir, 
cyflwynwyd amcanion newydd i’r Rhesymeg Ymyrraeth, fel 
‘gwneud yn fawr o asedau diwylliannol Castell-nedd Port 
Talbot’. 

Am nad yw rhai o amcanion yr LDS yn ymddangos yn yr 
ILT, nid oes monitro’n digwydd o ran a ydyn nhw’n cael eu 
cyflawni, er enghraifft nid oes data ar gael i ddangos a yw’r 
canlynol wedi digwydd: ‘Annog a chefnogi ffermwyr lleol i 
ddatblygu cyfleoedd busnes anamaethyddol’. I’r dyfodol, 
yn ogystal ag adolygu ffocws y rhaglen, mae cyfle amlwg i 
fynd i’r afael â’r rhesymeg ymyrryd. 

EFFAITH HYD YN HYN

Ystyrir effaith y rhaglen yn llawn yn y gwerthusiad terfynol, 
ond holwyd aelodau GGLl pa themâu / prosiectau oedd 
wedi cael yr effaith fwyaf hyd yn hyn. Wrth gwrs, mae 
sawl prosiect yn dal ar y gweill, ac yn parhau i gael eu 
datblygu, felly roedd hi’n anodd ateb, ond teimlai’r mwyafrif 
fod y prosiectau ynni gwyrdd wedi bod yn effeithiol iawn, 
oherwydd gwybodaeth a phrofiad y bobol oedd yn cymryd 
rhan. Prosiectau eraill a grybwyllwyd oedd rhai’n ymwneud 
â thwristiaeth, yr amgylchedd a thrafnidiaeth gymunedol.

Serch hynny, fel y nodwyd uchod, nid oes unrhyw 
reidrwydd ceisio dangos yr effaith ar fywydau pobl o 
ganlyniad i welliannau amgylcheddol, er enghraifft, o ran 
eu hiechyd a llesiant. O ganlyniad, cafodd aelodau GGLl 
drafferth adnabod y newid a barwyd gan y rhaglen. I fynd 
i’r afael â hyn, bydden nhw’n croesawu’n arbennig adborth 
ar brosiectau a gwblhawyd, rhagor na niferoedd a gwariant: 

“Ni allaf ddweud fod LEADER wedi llwyddo am nad wyf 
wedi gweld tystiolaeth y naill ffordd na’r llall”

“Dydyn ni ddim yn clywed am ddeilliannau terfynol; 
hoffwn wybod beth fu’n llwyddiant flwyddyn neu ddwy 
ar ôl iddynt orffen.”

Yn gyffredinol, serch hyn, ystyriai aelodau fod y rhaglen 
wedi bod yn adnodd gwerthfawr:

“Mae’n rhaglen gyllido ddefnyddiol sydd wedi bod 
o fudd i gymunedau lleol. Mae ganddi’r potensial i 
gynnwys mwy o grwpiau cymunedol a fyddai wir yn 
elwa o’r math hwn o gyllid pe gellid datrys y broblem 
ôl-daliadau.”



CASGLIADAU

Mae’n bwysig cael hyblygrwydd i ymateb i gyfleoedd 
gwahanol. Yn ein barn ni, byddai ail-lansio’r rhaglen 
am ddwy flynedd bellach yn rhoi cyfle i ailfeddwl am yr 
archwiliad cymunedol a’r rhesymeg ymyrryd, nid yn unig yn 
y tymor byr, ond hefyd er mwyn galluogi Castell-nedd Port 
Talbot i lwyr ddeall anghenion ei gymunedau gwledig fel 
rhywle i ddechrau ceisio am arian ar ôl Brexit, ac i alluogi’r 
rhaglen i gefnogi blaenoriaethau lleol ehangach mewn 
cymunedau gwledig, gan gynnwys yr agenda wrth-dlodi a 
newid hinsawdd.

Mae maint cyni yn y blynyddoedd ers 2014 wedi effeithio 
nid yn unig ar gymunedau ond hefyd ar gapasiti’r sectorau 
cyhoeddus a gwirfoddol i’w cefnogi, ac mae hyn yn dod yn 
fwy o gyfyngiad. Mae cyfle felly nid yn unig i ymgynghori 
â chymunedau, ond yn ychwanegol i fapio capasiti 
sefydliadau i arwain ar brosiectau ac i asesu ble gall 
cyllid ychwanegol ychwanegu gwerth i weithgaredd sy’n 
bodoli eisoes, er enghraifft o ran y strategaeth dlodi leol 
arfaethedig. Gellid peilota comisiynu cydweithredol mewn 
cymunedau penodol i gynnwys pobl mewn modd sy’n wir 
ystyrlon o ran sut y darperir gwasanaethau, a fyddai yn 
ei dro yn codi gallu’r gymuned i ymgysylltu mewn ffyrdd 
newydd o ddarparu gwasanaethau. Mae’n hanfodol fod 
prosiectau’n dod gerbron sy’n meddu ar faint ac effaith 
digonol.

Yn ogystal, dylai’r Cyngor archwilio mecanweithiau ar gyfer 
cefnogi sefydliadau cymunedol bychain gyda’r broblem 
ôl-dalu, boed hynny drwy sianelu cronfeydd cymunedol 
aelodau, neu ddefnyddio taliadau S106. Yn ôl Llywodraeth 
Cymru, nid oes gwrthwynebiad i’r dull hwn o weithredu. 

Dangosodd ymgysylltu â rhanddeiliaid fod ôl-ddyled yn 
cael ei ystyried yn rhwystr sylfaenol, sy’n atal y rhaglen 
rhag cyflawni’i uchelgais dros newid cymunedol. Er 
mwyn denu ystod ehangach, fwy amrywiol o geisiadau 
sy’n adlewyrchu’r dull ‘o’r gwaelod i fyny’ y dymunir, rhaid 
archwilio’r potensial i newid y system dalu. 
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CYFLWYNIAD

Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol Cymru yw saith 
deilliant allweddol y mesurir effaith Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei erbyn. Mae LEADER Eisiau 
cefnogi cymunedau gwledig, ac mae ganddo rôl glir i’w 
chwarae mewn cyflawni yn erbyn y deilliannau allweddol 
hyn. Mae’r bennod hon o’r gwerthusiad yn amlinellu’r 
cyswllt rhwng y Dangosyddion Llesiant  a LEADER 
yng Nghastell-nedd Port Talbot, a sut y gellid cryfhau’r 
cysylltiadau hyn a’u datblygu yn ystod ail gam y rhaglen.  

DANGOSYDDION LLESIANT CENEDLAETHOL 

Un o’r prif newidiadau i gyd-destun gweithredu cronfa 
LEADER yw cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’i nodau cysylltiedig. Mae’n hanfodol wrth edrych 
i’r dyfodol fod unrhyw weithgarwch a ddaw wedi cael ei 
integreiddio’n agos ag amcanion y ddeddfwriaeth hon, a 
chyda Cynllun Llesiant cysylltiedig CPT, a strategaethau 
eraill sydd yn yr arfaeth, fel y strategaeth Gwrth-dlodi sydd 
ar y gweill.

Gan gymryd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel 
pwynt cychwynnol, mae’n fframio gweithgareddau Cynllun 
Llesiant CPT. I gyd-fynd yn well â’r Cynllun hwnnw, ac er 
mwyn adlewyrchu canfyddiadau’r gwerthusiad canol tymor 
hwn, rydym ni’n argymell y dylid diwygio’r pedwar amcan 
presennol ar gyfer unrhyw estyniad i’r rhaglen, er mwyn 
cwmpasu agendau llesiant a newid hinsawdd, ac i daclo 
problem gynyddol tlodi yn ei ystyr ehangaf, nid dim ond o 
ran bod yn ddi-waith. Bydd hyn yn dod â thema LEADER 
sy’n croesdorri, sef gwrth-dlodi ac eithrio cymdeithasol i’r 
blaen, ble na chafodd ddigon o sylw cynt. 

Argymhellir fod y pedwar thema felly’n cael eu haddasu i 
gwmpasu gweithgareddau o ran cydnerthedd, hygyrchedd 
a llesiant o fewn y themâu sy’n bodoli eisoes, fel a ganlyn 
(newidiadau mewn italig): 

CPT GWYRDD: Gwneud yn fawr o’r potensial ar gyfer 
yr economi werdd yn CPT gan gynnwys taclo newid 
hinsawdd, datblygu pob agwedd ar ynni adnewyddadwy ar 
lefel gymunedol a hybu eco-dwristiaeth. 

CPT MENTRUS: (dim newid)

CPT BYWIOG: Gan adeiladu ar sail asedau ffisegol, 
cymdeithasol a diwylliannol unigryw CPT, gwella delwedd 
CPT fel lle da i fyw a chynnal busnes mewn cymunedau 
bywiog, cynaliadwy a chydnerth, ag ansawdd byw o safon. 

CPT HYGYRCH: Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol 
a thaclo eithrio cymdeithasol, ystyried ffyrdd newydd, 
arloesol a chynaliadwy o gynnal unigolion (o bob oedran) 
a’u cymunedau i oresgyn rhwystrau a chyflawni’u llwyr 
botensial.FO
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FFIGWR 11:
Cyd-destun Strategol 

Yn gysylltiedig â’r amcanion diwygiedig hyn, hoffem argymell fod y tîm yn cyflwyno i’w dangosyddion perfformiad 
ddangosyddion effaith perthnasol o’r Cynllun Corfforaethol, fel:

• Canran o ysgolion sy’n adrodd fod plant wedi’u paratoi’n well i ymgysylltu â chwarae a dysgu
• Nifer o bobl a gefnogwyd i ymgymryd â gwaith gwirfoddol, cyflogaeth neu hyfforddiant.
• Nifer o ymwelwyr ag atyniadau.
• Nifer o ardaloedd sy’n gyfoethog o ran bioamrywiaeth a ddiogelwyd neu a wellwyd.
 
Gellid gwneud y gwaith o fonitro’r dangosyddion hyn drwy adnabod yr ardal LEADER o fewn proses fonitro’r Cynllun 
Corfforaethol, er mwyn gallu monitro allbynnau ar gyfer CPT gyfan, ac o fewn hynny, yr ardal wledig. Byddai hyn yn galw, 
yn syml, ar adnabod er enghraifft, yr ysgolion sydd yn ardal LEADER, yr atyniadau ymwelwyr a chodau post y bobl a 
gefnogir. Yn ei dro, gellid gosod targedau sy’n gysylltiedig â’r dangosyddion llesiant cenedlaethol, er enghraifft, cynnydd 
mewn pobl sy’n gwirfoddoli; lleihad mewn unigrwydd; canran o asedau hanesyddol sydd mewn cyflwr sefydlog neu well; 
a nifer yr ecosystemau iach. Byddai’r rhain yn helpu i adnabod deilliannau prosiectau, yn hytrach nag allbwn. Byddem ni’n 
rhagweld y byddai’r rhain yn cymryd lle dangosyddion ychwanegol y GGLl yn hytrach nag ychwanegu atynt. 
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Rhaid cydnabod fod natur rhaglen LEADER yn gyfyngus, 
ac felly canolbwyntiodd y broses hon ar elfennau y gall yr 
Awdurdod sy’n Rheoli, y Tîm RDP ac aelodau’r GGLl eu 
newid.

Mewn ymateb i’r ymchwil, y broses ymgysylltu a gwerthuso, 
cynigir yr argymhellion canlynol: 

A. Diweddaru’r Strategaeth Ddatblygu Leol i sicrhau 
fod y rhaglen yn seiliedig ar sail gref.

Y Strategaeth Ddatblygu Leol sy’n rhoi siâp i’r hyn y 
mae rhaglen LEADER yn ceisio’i gyflawni ar draws 
Castell-nedd Port Talbot, ond ni chafodd ei ddiweddaru 
dros gyfnod yr holl brosiect. Yn ystod yr amser hwn 
bu newidiadau sylweddol a allai effeithio ar sut mae 
llwyddiant yn edrych yng nghyd-destun y rhaglen. Er 
enghraifft, nid yw’r LDS yn cyfeirio at Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, sef y llwyfan allweddol ar 
gyfer llesiant cymdeithasol, diwylliannol, economaidd 
ac amgylcheddol ledled Cymru, themâu creiddiol sy’n 
cyd-fynd â LEADER.

Mae angen i strategaeth yr LDS ddeall pa gefnogaeth 
arall sy’n cael ei ddarparu ar draws cymunedau gwledig, 
er mwyn osgoi dyblygu a chanolbwyntio ar fylchau 
mewn darpariaeth a gydnabuwyd. Ers adeg yr LDS 
blaenorol, daeth rhaglenni fel Cymunedau’n Gyntaf i ben, 
tra bo rhaglenni fel Cymunedau am Waith a Cymunedau 
am Waith a Mwy wedi cychwyn.

Bydd diweddaru’r LDS hefyd yn sicrhau fod newidiadau 
mewn anghenion yn cael eu deall a’u hadlewyrchu, 
gan alluogi’r rhaglen i ymateb i gyd-destun lleol a 
rhanbarthol, ac i baratoi ar gyfer effaith Brexit. 
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B. Gweithio mewn partneriaeth i archwilio a sefydlu themâu strategol newydd sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r anghenion a enwyd yn y Strategaeth Ddatblygu Leol ddiwygiedig. 

Yn seiliedig ar y broses werthuso canol tymor hwn, tynnwyd sylw at y potensial i ail-gydbwyso’r pedwar thema 
bresennol er mwyn rhoi mwy o bwysau ar weithredu i herio newid hinsawdd, taclo tlodi ac eithrio cymdeithasol, a 
gwella llesiant pobl o bob oedran. 

Cafodd y themâu strategol hyn eu llunio drwy gyfrwng ymgysylltu â rhanddeiliaid a gwaith ymchwil, ac fe’u detholwyd 
i adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a blaenoriaethau strategol lleol fel taclo tlodi a newid hinsawdd. 
Mae ymgysylltiad wedi tynnu sylw at yr angen i sicrhau fod y themâu strategol wedi’u targedu ddigon i ganolbwyntio 
meddwl ymgeiswyr ac i’w galluogi i ddeall uchelgais y rhaglen, ac eto, bod yn ddigon eang ar yr un pryd i annog ystod 
eang o brosiectau.

C. Treialu dull o weithio sy’n seiliedig ar gomisiynu sy’n adlewyrchu uchelgais rhaglen LEADER ac yn cefnogi 
egwyddor allweddol dull ‘o’r gwaelod i fyny’.  

Mewn egwyddor, dylai arian LEADER fod yn galluogi cymunedau i’w helpu’u hunain i ymateb i’r anghenion y maen nhw 
wedi’u hadnabod drwy gyfrwng dull ‘o’r gwaelod i fyny’. Yn ymarferol, nid dyma sy’n digwydd. Dangosodd y gwerthusiad 
fod hyn o ganlyniad i ystod o broblemau, gan gynnwys capasiti cymunedol cyfyngedig a thalu’r cyllid fel ôl-ddyled, 
sy’n rhwystr i grwpiau cymunedol. Mewn ymateb i hyn, dylai’r Tîm RDP ystyried gweithredu’n rhagweithiol i gomisiynu 
gwasanaethau oddi wrth sefydliadau neu adrannau’r cyngor sydd â capasiti / llif arian digonol i fynd i’r afael ag 
anghenion cymunedol cydnabyddedig. Bydd hyn yn gofyn am fwy o rôl ymgysylltu cymunedol i staff a mwy o arweiniad 
gan y GGLl i roi symbyliad i geisiadau. 

Byddai symud i weithredu dull sy’n seiliedig ar gomisiynu’n symudiad sylfaenol o ran sut y darperir y rhaglen, a byddai 
cynnal peilot yn galluogi i’r dull gael ei archwilio a’i werthuso i weld a yw’n cyflawni’r gwelliannau o ran ceisiadau ac 
effaith.

D. Taclo’r broblem o gwmpas ariannu ôl-ddyledus drwy ystyried system ddwy haen. 

Codwyd talu’n ôl-ddyledus yn gyson fel rhwystr i gyllido, yn benodol ar gyfer sefydliadau bychain a rhai a seilir yn y 
gymuned. Dylid ystyried cyllido dwy haen, gyda phot llai o faint yn canolbwyntio ar brosiectau cymunedol bach ‘o’r 
gwaelod i fyny’. Ar gyfer yr haen is hon, gallai’r Cyngor archwilio mecanweithiau ar gyfer cefnogi sefydliadau cymunedol 
bychain gyda’r broblem ôl-daliadau, boed hynny drwy gyfeirio cronfeydd cymunedol aelodau neu drwy ddefnyddio 
taliadau S106. Yn ôl Llywodraeth Cymru, nid oes gwrthwynebiad i’r dull hwn. 

E. Ailgyfeirio rôl y tîm prosiect i weithi yn y gymuned a chyda hi. 

Mae’r broses werthuso wedi tynnu sylw at sawl rhwystr sy’n cyfyngu’r rhaglen ac yn ei hatal rhag gweithredu dull 
sy’n wirioneddol ‘o’r gwaelod i fyny’. Er enghraifft, mae’r nifer o sefydliadau gwirfoddol fesul pob 1,000 preswylydd yng 
Nghastell-nedd Port Talbot yn 1.5 i bob 1,000 o bobl – y pedwerydd isaf yng Nghymru – o’i gymharu â, dyweder, 6 i 
bob 1,000 ym Mhowys. Ymhellach, Castell-nedd Port Talbot yw un o’r ychydig awdurdodau a welodd leihad yn nifer y 
sefydliadau trydydd sector rhwng 2014 a 2016.

Os yw LEADER yn mynd i fod yn driw i’w uchelgais yng Nghastell-nedd Port Talbot, rhaid adeiladu a datblygu capasiti 
cymunedol. Mae hyn yn galw am adnoddau, a byddai’n fuddiol ystyried yn ystod y cyfnod cyllido sy’n weddill, adolygu 
ac ailgyfeirio rôl y Tîm RDP, i roi rôl a ddiffiniwyd yn gliriach o ran allgyrraedd ac ymgysylltu cymunedol i’r tîm. Drwy 
gydol y broses werthuso, canmolwyd y tîm am y modd y byddan nhw’n gweithio gydag ymgeiswyr, prosiectau a’r GGLl. 
Mae’r argymhelliad hwn yn ceisio adeiladu ar y gwaith da hwn a’i ailffocysu i gefnogi cymunedau a datblygu prosiectau. 
Dylai’r prosiectau hynny gael eu darparu gan y cymunedau’u hunain, neu gael eu comisiynu a’u darparu gan bartneriaid 
fel yr Awdurdod Lleol, CVS a’r drydedd sector yn ehangach.  

F. Parhau i fireinio, datblygu a gwella’r prosesau ymgeisio a phrosiect. 

Dylid cydnabod fod y broses ymgeisio wedi cael ei diweddaru a’i symleiddio er budd ymgeiswyr a’r rhaglen. Dylai’r 
gwaith hwn barhau, ac argymhellir fod y themâu sy’n croesdorri yn cael eu gwreiddio ymhob elfen o’r broses ymgeisio, 
er mwyn atgyfnerthu eu pwysigrwydd a sicrhau eu bod yn cael eu hystyried drwy gydol y broses ymgeisio ac oes y 
prosiect, drwodd i fonitro a gwerthuso.

Mae ymgysylltu ag arweinwyr prosiectau’n awgrymu fod y mwyafrif yn ystyried monitro a gwerthuso i fod yn faich yn 
hytrach na budd. Mae gofid hefyd fod y ffocws yn syrthio ar allbynnau, yn hytrach na deilliannau. Byddai o fudd ystyried 
symud y broses werthuso drosodd i ganolbwyntio ar ddeilliannau.

Dylai gwerthuso fod yn rhan o fonitro, wedi’i wreiddio yn y projectau monitro a galluogi er mwyn ymateb a newid eu 
mecanweithiau darparu os credir y bydd hynny’n arwain at ddeilliannau llwyddiannus a chyflawni’u dangosyddion 
perfformiad allweddol. Yn y pen draw, arian cyhoeddus yw rhaglen LEADER, a rhaid i brosiectau ddeall pam ei fod yn 
angenrheidiol a sut fydd yn edrych cyn gynted ag y byddan nhw’n mynegi diddordeb mewn gwneud cais am arian. 
Mae angen esbonio’r angen am fonitro a gwerthuso, a sut mae hynny’n edrych, yn ystod y broses ymgeisio, a dylid 
cytuno ar y cylch gorchwyl pan fydd prosiectau’n llwyddiannus.

G. Ailffurfio rôl y GGLl.  
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Mae ffurf bresennol y GGLl yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Serch hynny, awgryma ymgysylltiad 
â rhanddeiliad fod angen ail-werthuso ac ailffurfio rôl y GGLl. Ar hyn o bryd, canolbwyntir eu rôl greiddiol o gwmpas 
gwerthuso ceisiadau yn erbyn meini prawf sefydledig. Yn y dyfodol, dylid ystyried rhoi mwy o gyfrifoldeb i’r GGLl dros 
yrru’r rhaglen, defnyddio’r LDS diwygiedig, a’u gwybodaeth, fel sail i alw am brosiectau / rhaglenni penodol i ateb 
anghenion a dargedir; gallai hyn fod mewn ardaloedd penodol neu ledled y gymuned wledig i gyd.

Dylai’r GGLl gymryd rhan fwy gweithredol mewn hyrwyddo rhaglen LEADER, gan ddefnyddio’u rhwydweithiau i 
godi ymwybyddiaeth ac annog ceisiadau amrywiol ac arloesol. Yn ystod y gwaith ymgysylltu, mynegodd sawl aelod 
ddiddordeb mewn hyfforddiant o natur datblygiad proffesiynol parhaus (CPD). Dylid ystyried datblygu rhaglen CPD 
GGLl law yn llaw ag unrhyw estyniad i’r arian, yn enwedig ynghylch uchelgais y rhaglen a rôl aelodau GGLl. 

H. Datblygu strategaeth hybu a marchnata a dargedwyd.  

Mynegodd nifer o randdeiliaid gred fod gan y prosiect enw drwg, sy’n deillio o’i fodolaeth flaenorol a seiliwyd o gwmpas 
proses ymgeisio heriol a chymhleth. Adeg y gwerthusiad hwn, mae gwaith ar y gweill i adfywio gwefan Adfywio CPT 
a gwella presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Dylid datblygu strategaeth hybu a marchnata, gyda ffocws ar 
bedair cynulleidfa allweddol: y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, yr Awdurdod Lleol, y drydedd sector, a chymunedau. 
Mae angen dull penodol a negeseuon allweddol ar bob un gynulleidfa, a dylid gwreiddio hyn yn rôl tîm y prosiect ac 
aelodau’r GGLl.
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