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1. Cyd – destun     

Heriau: mae sir Powys yn wynebu heriau niferus gan gynnwys:

Diboblogi: er gwaetha’r ffaith bod data Cyfrifiad 2001 yn dangos bod y boblogaeth wedi 
cynyddu yn y rhan fwyaf o ardaloedd o Gymru a’r DU; mae’r boblogaeth yn ardaloedd 
hynod wledig Powys wedi yng nghyffiniau Llanfyllin, Llanbrynmair a chanol yr hen Sir 
Faesyfed fel Llanbadarn Fynydd, Nantmel a hyd yn oed Rhaeadr Gwy sydd heb weld 
unrhyw dwf.
Mae wedi cael dylanwad arbennig ar gymunedau Cymraeg Powys, sydd wedi cyfrannu at 
golled net o 3,000 o siaradwyr Cymraeg y flwyddyn, gyda phobl ifanc yn gadael i chwilio 
am gyfleoedd gwaith a hyfforddiant. 
Strwythur y boblogaeth: yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, bydd poblogaeth Powys yn 
gostwng o 133,000 yn 2016 i 122,400 yn 2039.

Economi wan: dim ond 67.2% o gyfartaledd y DU oedd Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) 
Powys yn 2015.  Ar ben hynny, mae gennym ormod o bobl mewn swyddi rhan-amser ac ar 
gyflogau isel iawn.

Un o’r sectorau hanfodol ar gyfer ein cymunedau gwledig yw amaethyddiaeth, sydd wedi 
bod dan bwysau enbyd dros y blynyddoedd diwethaf – sefyllfa a fydd yn gwaethygu ar ôl 
Brexit. 

Mae incwm busnesau fferm yn cynnwys yr holl gymorthdaliadau, unrhyw elw arallgyfeirio 
a chostau fel ynni, rhent, porthiant a chostau staff. 

Mae bron i 20% o ffermydd bîff a defaid mewn Ardaloedd Llai Ffafriol ac nid yw oddeutu 19% o’r 
holl ffermydd yn gwneud elw, gyda hyn hefyd yn wir yn 2014-15.

Serch hynny, mae pris tir yn dal yn ddrud ac yn anghydnaws â’r enillion posib ar gyfalaf. Felly, 
mae angen rhoi ystyriaeth i ddefnyddio ystâd tyddynnod Powys fel elfen allweddol i hwyluso 
arallgyfeirio.

Yn ogystal â phwysigrwydd y sector amaeth, mae angen canolbwyntio ar sectorau penodol er lles 
Powys.
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SECTORAU ALLWEDDOL Y DYFODOL:

AMGYLCHEDDOL 

DIWYDIANNAU CREADIGOL 

TECHNOLEG 

BWYD A DIOD 

GOFAL 

LLETYGARWCH

• AMGYLCHEDDOL: maemae technolegau amgylcheddol, gan gynnwys ynni 
adnewyddadwy, yn ategiad naturiol i’r sector amaethyddol ac yn cynnwys y potensial i 
hwyluso’r broses arallgyfeirio i ddeiliaid amaethyddol, gan gynnwys datblygu cadwyni 
cyflenwi lleol a rhwydweithiau ynni lleol. Mae modd cyflawni cymaint, e.e. gyda 
phrosiectau trydan dŵr ar raddfa fach.

• DIWYDIANNAU CREADIGOL: yn cynnwys nid yn unig gweithgareddau diwylliannol 
creadigol ond hefyd y potensial o ddefnyddio cyfryngau newydd.

• TECHNOLEG: mae’r sector hwn yn gysylltiedig â’r holl sectorau eraill ac yn cynnig 
cyfleoedd i gael swyddi o safon yn ein cymunedau.

• BWYD A DIOD: mae’r sector hwn yn gysylltiedig â’r sector amaeth ac yn hanfodol i 
lwyddiant y sector hwnnw. Hefyd, mae’n un o feysydd blaenoriaeth allweddol Llywodraeth 
Cymru ac yn adeiladu ar fentrau cyfredol ym Mhowys.

• GOFAL: wrth i’r boblogaeth heneiddio, bydd mwy a mwy o alw am wasanaethau gofal. 
Mae cyfleoedd ar gael i ddatblygu mentrau cynhenid yn y sector preifat a’r trydydd sector.

• LLETYGARWCH: mae’r amgylchedd naturiol ac asedau diwylliant a threftadaeth Powys yn 
cynnig cyfleoedd i ddatblygu pwyntiau gwerthu unigryw (USP), er mwyn galluogi’r ardal i 
gynnig darpariaeth o safon sydd eto’n unigryw, gan wneud yn fawr o’r naws am le.
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2. GWERTHOEDD

• Dechrau wrth ein traed:  yr angen i roi pwyslais ar feithrin doniau cynhenid. Mae dyddiau 
dibynnu ar fewnfuddsoddiad wedi hen ddiflannu.

• Datblygu cynaliadwy: gyda phwyslais ar y math o ddatblygiad, perchnogaeth leol ac 
ychwanegu gwerth. 

• Byd gwyrdd: gyda rheolaeth dros ein hadnoddau naturiol, gan elwa i’r eithaf ar fanteision 
posib i’r ardal, trwy gadw arian yn yr economi leol a dysgu gwersi o’r diffyg rheolaeth 
hanesyddol dros ein hasedau fel glo a llechi’r gorffennol.

• Datganoli NID canoli: yr angen i ddatganoli o fewn Cymru. Gyda datblygiad a llwyddiant 
naturiol y brifddinas, mae’n hollbwysig lledaenu’r llwyddiant hwn i rannau eraill o Gymru 
gan gynnwys De Powys.

• Powys - pont unedig: Ni ddylai Powys gael ei hystyried fel y bwlch rhwng y De a’r 
Gogledd, ond yn hytrach fel calon Cymru gyfan. Mae Powys yn rhan hanfodol o’n gwlad, yn 
sir hynafol, sir Glyndŵr, Sycharth, Cilmeri a llawer mwy. Dylid ystyried Powys fel y cwlwm 
Celtaidd sy’n dod â gweddill Cymru at ei gilydd.

3. GWELEDIGAETH 

• Pwyslais ar ychwanegu gwerth 
• Hyrwyddo mentrau cynhenid 
• Hwyluso arallgyfeirio
•  Creu cyfleoedd newydd
•  Arloesi 
• Datblygu sgiliau
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4. ANGHENION STRWYTHUROL

• Y Grid Cenedlaethol: Mae rhwydwaith trydan cadarn yn hollbwysig nid yn unig er 
mwyn gwasanaethu anghenion y presennol ond hefyd er mwyn buddsoddi ymhellach 
mewn technolegau gwyrdd, helpu i ddatblygu mentrau pellach mewn ardaloedd fel y 
Drenewydd a darparu mannau gwefru trydanol er mwyn ateb y galw cynyddol gan geir 
trydan. Mae Plaid Cymru wedi sicrhau £2 filiwn tuag at fannau gwefru ceir trydan.

Nid yw’r grid trydan yng Nghymru yn addas i’r diben, ac wrth i ni symud fwyfwy tuag at 
ddyfodol cynaliadwy trwy ddisodli disel a phetrol gyda cherbydau trydan a defnyddio 
pympiau gwres i ddatgarboneiddio gwres domestig mewn ardaloedd gwledig, bydd yn 
dod dan bwysau cynyddol. Felly, a ddylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi i uwchraddio’r 
rhwydwaith fel y gwnaeth gyda band eang?

• Cyfathrebu: mae taer angen gwella signalau ffonau symudol. Mae angen i Lywodraeth 
Cymru fynd ati i hwyluso buddsoddiad o’r fath ar fyrder.

• Safleoedd busnes: mae darparu safleoedd addas i fusnesau leoli ac ehangu yn allweddol. 
Mae’n ddatblygiad tymor hir; fodd bynnag mae prinder cyfleusterau addas mewn trefi 
allweddol fel y Trallwng ar hyn o bryd.

• Yn ôl asiantaethau mewnfuddsoddi, y Trallwng yw’r dewis cyntaf i fuddsoddwyr, yna 
Croesoswallt, wedyn Wrecsam. Fodd bynnag, does dim safleoedd addas yn y Trallwng ar 
hyn o bryd fel y mae angen datblygu.

• Asiantaeth fenter: arferai’r Drenewydd fod yn gartref i Fwrdd Datblygu Cymru Wledig, 
a’r farn unfrydol yw bod gwagle ar ei ôl. Mae angen ystyried model tebyg at y dyfodol 
a dysgu gwersi penodol gan Údarás na Gaeltachta yn Iwerddon a’r Highland & Island 
Enterprise Agency yn yr Alban.  

• Cyllid ar gyfer mentrau: cyllid arloesol yw’r ffordd ymlaen ar gyfer y dyfodol. Mae 
sefydliadau cyllid datblygu cymunedol fel Banc Cymunedol Robert Owen yn dangos y 
ffordd ymlaen i ni. Mae llu o enghreifftiau ar gael, yn enwedig yn rhanbarthau eraill Ewrop, 
ac mae gan Lywodraeth Cymru y cyfleuster i hybu a hwyluso’r datblygiadau hyn. 

• Argymhelliad 1: Buddsoddi yn y rhwydwaith grid er mwyn galluogi buddsoddiad     
 datblygu pellach yn y Canolbarth

• Argymhelliad 2: Rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru ac Ofcom i wella’r rhwydwaith     
 cyfathrebu yn y Gymru wledig 

• Argymhelliad 3: Nodi a datblygu safleoedd busnes strategol newydd er mwyn galluogi  
 rhagor o fuddsoddiad preifat

• Argymhelliad 4: Ystyried sefydlu asiantaeth fenter leol

• Argymhelliad 5: Datblygu mathau newydd o gyllid menter yn yr ardal
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5. CYFLEOEDD DAEARYDDOL:

(i) MACHYNLLETH – Andoain Cymru:

Mae’n amlwg nad yw dull rywsut-rywsut llywodraethau Cymru a’r DU o fynd i’r afael â datblygu 
economaidd, yn gweithio yn enwedig o safbwynt y Gymru wledig ers i Fwrdd Datblygu Cymru 
Wledig ddod i ben.

Mae natur fregus llawer o gymunedau gwledig mewn sawl rhan o Bowys hefyd yn cael effaith 
negyddol ar gynaliadwyedd y Gymraeg.

Felly, mae cryfhau’r economi yn hanfodol er mwyn creu’r amodau economaidd priodol i’r 
Gymraeg ffynnu. I wneud hyn mae gwersi i’w dysgu gan rannau eraill o Ewrop ac mae angen inni 
fod yn arloesol a chreadigol.

Felly, rydym yn argymell y tri cham strategol canlynol:

• Ffurfio sefydliad datblygu gwledig ar batrwm Údarás na Gaeltachta

• Efelychu gwaith Andoain Kulturpark o Wlad y Basg mewn tair ardal o’r Canolbarth, gan 
gychwyn ym Machynlleth.

• Datblygu deorfa wledig fel rhan o’r Parc Menter.

Nod yr Asiantaeth Datblygu Gwledig fydd hyrwyddo:

• menter economaidd gynhenid

• datblygu cymunedol

• seiliedig ar egwyddorion cynaliadwyedd ieithyddol

Cydnabyddir bod y gallu i rwydweithio, rhannu syniadau ac adnoddau, a datblygu busnesau ar y 
cyd, yn cyfiawnhau’r modd. Hefyd, mewn perthynas â’r Gymraeg, mae angen parthau diwylliannol 
newydd a chyfle i unigolion a chyfleoedd rhannu adnoddau a datblygu cyfleoedd newydd yn 
naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Y cam cyntaf fyddai efelychu’r model Andoain Kulturpark www.kulturparkea.eus o Euskadi/Gwlad 
y Basg, gyda chynnig i ddatblygu safle ym Machynlleth sy’n cael ei ddefnyddio fel marchnad 
ddefaid a rhan o safle Travis Perkins. Sicrhawyd y safle gan Tesco, cyn i’r cwmni dynnu’n ôl o’r 
datblygiad.

Mae’r lleoliad ym Machynlleth yn un o bwys strategol gan ei fod yn cysylltu siroedd Ceredigion a 
Gwynedd. Mae hefyd yn hygyrch o weddill Powys, gyda mynediad hawdd i gyfleusterau o safon 
byd Prifysgol Aberystwyth - ond gall hefyd weithio gyda safle newydd Prifysgol Bangor ar Ynys 
Môn.

Bydd Deorfa Wledig yn cael ei datblygu ar y safle hwn hefyd er mwyn helpu i wireddu syniadau a 
hyrwyddo arloesedd. Bydd hefyd yn hybu mentergarwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd llefydd 
hyblyg addas ar gael, yn ogystal â chyngor a chymorth i fusnesau, mentora, mynediad at gyllid a 
chyrsiau hyfforddi a seminarau.

Y nod dros amser fydd datblygu clwstwr o fentrau newydd ar y safle.
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Rhoddir pwyslais ar sawl sector, gan gynnwys rhai amgylcheddol, diwylliannol ac ieithyddol 
i ddechrau. Wrth i’r safle ddatblygu, bydd yn sbardun dros newid cadarnhaol ac yn rhoi 
cynaliadwyedd ar waith. Rydym yn awgrymu gosod targed swyddi o 250 ar gyfer y datblygiad 
hwn.

• Argymhelliad 6: Datblygu safle marchnad ddefaid Machynlleth ar sail model Andoain

• Argymhelliad 7:  Sefydlu Asiantaeth Datblygu Gwledig a fydd yn defnyddio    
 arbenigedd Menter a Busnes

• Argymhelliad 8: Datblygu’r cysyniad o Ddeorfa Wledig ar y safle

• Argymhelliad 9: Rhoi’r Gymraeg fel thema drawsbynciol ym mhob rhaglen datblygu  
 economaidd

(ii)  Y DRENEWYDD  

Lleoliad Gogledd Powys: gyda buddsoddiad y sector preifat yn canolbwyntio ar y 
Drenewydd, gall buddsoddiad cyhoeddus mewn cyfleusterau newydd fel ysgolion a 
chyfleusterau iechyd fod yn sbardun economaidd i’r dref a’r ardal ehangach. Bydd hefyd 
yn creu delwedd a rôl newydd i’r Drenewydd sydd wedi chwilio am ei hunaniaeth byth ers 
diflaniad Awdurdod Datblygu Cymru Wledig.
 
Buddsoddiad cyhoeddus: dylid defnyddio’r buddsoddiad o £114 miliwn a gadarnhawyd 
eisoes gan Bowys ar y cyd â’r cynigion hyn.

Caffael lleol: mae’r Cyngor eisoes wedi ymrwymo i gynyddu’r lefel caffael lleol gan £18 
miliwn. Mae Ffrainc a’r Almaen yn prynu tua 98% o’u caffaeliadau cyhoeddus gan eu 
gwledydd eu hunain. Yma yng Nghymru, mae wedi cynyddu o 35% yn 2004 i 52%. O ran 
Powys, mae’r sir wedi gwario tua 30% y flwyddyn yn yr economi leol. Credwn y dylai Powys 
gyflwyno cynllun gweithredu i gynyddu ei gwariant caffael cyhoeddus yng Nghymru i 
75%, gan greu cannoedd o swyddi’r sector cyhoeddus yn y sir.

Canolfan ddysg: Datblygu’r Drenewydd fel Canolfan Ddysg. Gan fod natur yr economi 
ym Mhowys wedi newid, gyda mwy a mwy yn hunangyflogedig a newidiadau ym myd 
ffermio, gyda chyflwyniad technoleg newydd ac amaethyddiaeth fanwl, mae angen 
adolygu’r ddarpariaeth addysg yn y Drenewydd er mwyn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol 
gan ddiwydiannau’r dyfodol.

Dylid datblygu cyfleuster newydd gwell sy’n cyfuno’r ddarpariaeth sgiliau gwledig gorau. 
Dylid meithrin partneriaethau â Choleg Harper Adams, Prifysgol Aberystwyth, Coleg 
Cambria a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn datblygu cyfleuster gwell y gall Powys 
fod yn falch ohono. 

Buddsoddi mewn eiddo: mae’n amlwg fod llawer o’r adeiladau busnes a adeiladwyd 
gan Fwrdd Datblygu Cymru Wledig wedi dyddio erbyn hyn; a ddim yn hyblyg nac yn 
adlewyrchu anghenion busnesau. Mae hyn yn arbennig o wir am fusnesau sydd angen 
mwy o lefydd storio ond sy’n rhwystredig gyda’r adeiladau hŷn heb ddigon o le uwch ben.

Felly, dylid creu cronfa buddsoddi cyfalaf er mwyn uwchraddio hen adeiladau Bwrdd 
Datblygu Cymru Wledig, gan weithio gyda pherchnogion cyfredol y sector preifat, a 
galluogi busnesau i dyfu a datblygu ar safleoedd sy’n bodoli’n barod.
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Datblygu safle newydd: dylai cynllunio ar gyfer datblygu unrhyw safleoedd tir llwyd at 
ddefnydd masnachol fod yn rhan hanfodol o’r weledigaeth at y dyfodol. Un safle y gellid 
ei wella yw’r hen iard drenau ger Caersws. Mae’n safle enfawr, nad yw’n cael ei ddefnyddio 
ddigon, ac mewn lleoliad hwylus. Byddai ei leoliad canolog rhwng y Drenewydd a 
Llanidloes o fudd i’r ardal ehangach o bosib.

 Safle arall, prin ei ddefnydd, a allai gynnal cyfleoedd menter pellach yw hen ffatri Laura 
Ashley yng Ngharno. Gallai cydweithrediad â’r perchennog preifat fod o fudd i’r naill a’r 
llall.

Datblygu safle strategol: mae datblygu’r ffordd osgoi, diolch i arian a sicrhawyd gan gyn 
Ddirprwy Brif Weinidog Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, yn cynnig cyfle i feddwl o’r newydd 
am ddyfodol y Drenewydd. Gyda thiroedd datblygu posib yn mynd yn fwyfwy prin, rhaid 
ystyried y ffordd orau o ddefnyddio adnoddau cyfredol.

Dylid ystyried adleoli’r clwb golff, a fyddai wedyn yn rhyddhau safle gwerthfawr gyda 
mynediad hwylus i’r ffordd osgoi ar gyfer datblygiad economaidd. Ni ddylid defnyddio’r 
safle ar gyfer tai, ond fel rhan o strategaeth economaidd 10 mlynedd i’r dref.

Hefyd, dylid cynnal trafodaethau gyda Choleg Castell-nedd Port Talbot i sicrhau dyfodol 
safle coleg amaethyddol naill ai fel sylfaen amaethyddol neu fel darpariaeth uwch sy’n 
adlewyrchu anghenion modern ein heconomi wledig.

• Argymhelliad 10: Pwyslais ar ddatblygu’r Drenewydd fel canolfan gwasanaethau   
 Gogledd Powys 

• Argymhelliad 11: Rhoi’r strategaeth caffael cyhoeddus ar waith

• Argymhelliad 12: Datblygu canolfan ddysgu wledig newydd

• Argymhelliad 13: Sefydlu cronfa fuddsoddi eiddo 

• Argymhelliad 14: Datblygu safleoedd tir llwyd ar gyfer mentrau newydd

• Argymhelliad 15: Datblygu safle strategol newydd yn y Drenewydd 
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(iii)  Y TRALLWNG         

Y Porth i Gymru – yn yr un modd ag y mae angen hyrwyddo Powys fel y cwlwm Celtaidd 
sy’n clymu a chysylltu Cymru at ei gilydd, mae angen hyrwyddo’r Trallwng fel y Porth i 
Gymru a’i defnyddio fel brand sy’n cael ei ddefnyddio gan y sectorau cyhoeddus a phreifat 
ill dau.

Darparu safleoedd: mae darparu safleoedd addas er mwyn sefydlu busnesau newydd ac 
ehangu eraill yn allweddol. Mae’n ddatblygiad tymor hir, ond mae diffyg darpariaeth o 
safleoedd addas mewn trefi allweddol fel y Trallwng ar hyn o bryd.

Mae asiantaethau mewnfuddsoddi yn dweud mai’r Trallwng yw eu dewis cyntaf, yna 
Croesoswallt ac wedyn Wrecsam. Fodd bynnag, does dim safleoedd addas yn y Trallwng 
– dyna pam mae’n hollbwysig datblygu safleoedd newydd er mwyn i’r ardal fachu ar y 
cyfleoedd hyn.

Buddsoddiad preifat: yn y Trallwng, dylid rhoi pwyslais ar hwyluso buddsoddiad a 
menter y sector preifat.

Datblygu’r gamlas: dyma gaffaeliad treftadaeth gwerthfawr sy’n cysylltu’r Trallwng a’r 
Drenewydd. Mae’n safle strategol gyda’r potensial i fod yn gyrchfan bwysig i ymwelwyr. 
Mae’r ailddatblygiad a buddsoddi mewn cysylltu â Dyffryn Hafren yn gyfle allweddol at y 
dyfodol, ac yn cynnig cyfleoedd newydd i ymwelwyr.

Cyswllt rheilffordd: gyda’r cynnydd ym mhwysigrwydd Wrecsam fel canolfan 
economaidd a gwasanaethau’r Gogledd-ddwyrain, rhaid gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth 
rhwng y Trallwng a Wrecsam. Rydym eisoes wedi gweld uned ddialysis y Trallwng yn cael ei 
rhyng-gysylltu â’r uned yn Wrecsam, a’r uned famolaeth ar agor i drigolion Sir Drefaldwyn. 
Felly hefyd y cyfleoedd addysg i Bowys wrth wella’r berthynas waith â sefydliadau 
addysgol yn Wrecsam. 

Felly, rydym yn cynnig ailagor y lein rhwng y Trallwng a Gobowen cyn gynted â phosib 

• Argymhelliad 16: Nodi a datblygu safleoedd menter newydd yn y Trallwng er mwyn    
 hwyluso datblygiad busnes

• Argymhelliad 17: Mynd ati i frandio’r Trallwng fel Porth Cymru

• Argymhelliad 18: UUwchraddio Camlas Dyffryn Hafren 

• Argymhelliad 19: Ailagor y cledrau rhwng y Trallwng a Gobowen
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(iv) LLANFAIR-YM-MUALLT 

Bwyd a Diod: mae angen inni ychwanegu gwerth i’r sector hollbwysig hwn. Mae angen 
inni wneud y mwyaf o frand y Sioe Fawr a’i defnyddio i hyrwyddo’r sector bwyd a diod. 
Rydym yn cynnig datblygu Canolfan Bwyd a Diod i hyrwyddo mentrau a hwyluso arferion 
arloesol.

Bro Llywelyn a Glyndŵr: gan ddefnyddio treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Powys, 
mae cyfle gwerthfawr i hybu’r cyfleoedd economaidd yn sgil lefelau cynyddol o ymwelwyr 
a thwristiaid diwylliannol.

Gellir datblygu rhwydwaith o lwybrau treftadaeth sy’n cysylltu o Lanwrtyd i Gilmeri 
a Llanfair-ym-Muallt, ac ymlaen i Drefyclo, Trefaldwyn a Llansilin. Byddant yn cysylltu 
cymunedau’r gororau ac yn rhoi cyfle i wella rhai o’r safleoedd hanesyddol fel Cilmeri, 
Bryn-glas, Sycharth a Mathrafal, hen lysoedd Tywysogion Powys.

Gallen ni enwi’r rhwydwaith o lwybrau sy’n cychwyn ym Mathrafal, ger Meifod, yn 
‘Pengwern’, sef yr hen enw ar brifddinas Powys, y credir ei fod gerllaw Amwythig.

Hefyd, dylid gwneud llawer mwy i hyrwyddo’r ffaith fod peth o lenyddiaeth hynaf ein 
hiaith yn dod o Bowys. Daw ‘Llyfr Coch Hergest’ o ardal y ffin yn Neuadd Hergest, ger 
Ceintun, Swydd Henffordd, a Llanandras – felly gall fod yn rhan o gyfoeth diwylliannol 
ardal Sir Faesyfed unwaith eto, ac yn adnodd twristiaeth pwysig. Byddai hybu enw da 
Neuadd Hergest yn atgoffa gweddill Cymru o bwysigrwydd y rhan hon o Bowys i’r genedl 
ac felly’n agor ei photensial ar gyfer twristiaeth o Gymru a thu hwnt.

• Argymhelliad 20: Datblygu Canolfan Fenter Bwyd a Diod

• Argymhelliad 21: Creu rhwydwaith o lwybrau treftadaeth yn seiliedig ar Glyndŵr a     
 Llywelyn a hanes Pengwern a Hergest

(v) ABERHONDDU 

Mae Aberhonddu mewn sefyllfa ffodus o fod prin awr mewn car o Gaerdydd, ac eto wedi’i 
lleoli yng nghanol harddwch y wlad. Dylid defnyddio’r cyfuniad hwn i ddatblygu’r cysyniad 
‘Dinas yn y Wlad – City in the Countryside’. Cyfuniad o hygyrchedd y Ddinas a safon bywyd 
yn sgil byw yn y wlad. Dylai sicrhau dulliau cyfathrebu effeithiol a hyrwyddo’r syniad o 
ddatganoli gwasanaethau o Gaerdydd fod yn sbardun allweddol i ffyniant economaidd 
Aberhonddu yn y dyfodol.

• Argymhelliad 22:  Datblygu strategaeth integredig ar gyfer Aberhonddu yn seiliedig ar  
 y cysyniad Dinas yn y Wlad
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6. BLAENGARWCH 

Cyllid arloesol: Cyllid arloesol: Cyllid arloesol - dyma enghreifftiau o Euskadi, Gwlad y Basg 
a’r Almaen y gellir eu copïo i Gymru gan arwain at ddatblygu sefydliadau cyllid datblygu 
cymunedol newydd.

Banc Syniadau: Datblygu banc syniadau newydd dros amser. Gellir eu profi wedyn, 
eu datblygu mewn unedau hybu, fel ffordd o hyrwyddo arloesedd, creadigrwydd a 
mentergarwch.

Menter Gymdeithasol: Mae’r sector yn rhan bwysig o economi Cymru. Bu sawl 
llwyddiant diweddar ym myd cynhyrchu ynni ledled Cymru, o ran prynu asedau a darparu 
gwasanaethau e.e. cynllun ynni gwyrdd Llangattock Green Valleys, neu Ynni Ogwen, 
Bethesda a’r Dafarn Sinc, Sir Benfro.

Y Cymry alltud: Nid ydym yn gwneud digon i ddenu’r doniau sydd wedi gadael Cymru 
i ddod nôl adre, neu elwa ar ewyllys da’r Cymry alltud er mwyn meithrin cysylltiadau 
rhyngwladol. Mae angen inni weithio gyda phrosiect Llwybro i nodi’r rhai a all fod â 
diddordeb mewn dychwelyd yma. 
  
Bwyd a Diod: Mae angen inni ychwanegu gwerth at ein hadnoddau. Mae angen i ni 
wneud yn fawr o frand y Sioe Fawr a defnyddio ein cryfderau. Rhan o hyn yw’r potensial 
i ddatblygu Canolfan Bwyd a Diod yn Llanfair-ym-Muallt er mwyn hyrwyddo mentrau 
newydd a helpu i dorri tir newydd yn y sector. 

Gwesty hyfforddi: Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd y sector lletygarwch - ond 
mae’r diffyg pwyslais ar ddatblygu’r gweithlu cyfredol a’r dyfodol yn amlwg, a bydd 
hynny’n amlycach fyth ar ôl Brexit gyda llai o staff tramor. Mae gwestai fel y Lake Vyrnwy a 
Phortmeirion yn cynnig profiadau o safon i’r cyhoedd yn ogystal â chyfleoedd swyddi da.

Dylid datblygu gwesty hyfforddi arbennig, mewn partneriaeth posib â chanolfannau  
rhagorol, er mwyn sicrhau’r profiad llawn o ‘Naws am Le’.

Arallgyfeirio’r Ystâd Fferm: Powys sydd â’r ystâd fferm fwyaf dan law’r awdurdod lleol 
yng Nghymru. Gyda bron i 11,000 o erwau, ac yn werth bron i £90 miliwn, mae’n ased 
aruthrol.

Mae Powys wedi tanfuddsoddi ers blynyddoedd lawer. Mae natur ffermio hefyd wedi 
newid yn sylweddol ar hyd y blynyddoedd. Dylai’r ystâd gael ei hystyried yn gaffaeliad 
mawr i Bowys ac felly dylid datblygu strategaeth economaidd glir gyda’r bwriad o hwyluso 
buddsoddiad ac arallgyfeirio busnesau amaethyddol.

Dylid mynd ati i nodi cyfleoedd ynni adnewyddadwy, technolegau gwyrdd ac addasu rhai 
o’r adeiladau yn weithdai. Hefyd, dylid defnyddio’r ystâd ochr yn ochr â’r buddsoddiad o £6 
miliwn i newydd-ddyfodiaid i ffermio, a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru, diolch i Blaid 
Cymru. Byddai hyn yn sicrhau’r manteision mwyaf i gefn gwlad Powys.

Dylid rhoi ystyriaeth i ddatblygu’r economi hydrogen ym Mhowys. Gweler y papur: 

Potensial Hydrogen yn y Datgarboneiddio o Drafnidaeth yng Nghymru.



12

• Argymhelliad 23: Creu Sefydliad Cyllid Datblygu Cymunedol penodol ar gyfer y   
 Canolbarth

• Argymhelliad 24: Sefydlu Banc Syniadau

• Argymhelliad 25: Hwyluso’r gwaith o greu Menter Gymdeithasol newydd ar gyfer     
 menter a darparu cymdeithasol

• Argymhelliad 26: Creu Canolfan Bwyd a Diod newydd yn Llanfair-ym-Muallt

• Argymhelliad 27: Sefydlu Gwesty Hyfforddi Lletygarwch

• Argymhelliad 28: Datblygu strategaeth newydd er mwyn gwneud defnydd gwell o  
 ystâd fferm Powys

7.  DATBLYGU POBL    

Canolfan ddysg: fel y soniwyd uchod, mae gennym weledigaeth i ddatblygu’r Drenewydd 
fel Canolfan Ddysg.

Rhy ifanc i fentro:  adfer cynllun da Bwrdd Datblygu Cymru Wledig i hybu mentergarwch 
yn weladwy yn ein hysgolion. Sioe deithiol gyda siaradwyr gwadd a syniadau er mwyn 
profi nad yw menter yn beth drwg.  

Llwyddo’n Lleol: dysgu o brosiect llwyddiannus yng Ngwynedd sy’n tynnu sylw at 
lwyddiannau lleol, law yn llaw â chynllun grant lleol, gan fuddsoddi symiau bach o arian i 
wneud i bethau ddigwydd.

Llwybro: rhaglen gan Awdurdod Datblygu Cymru oedd hon, a oedd yn olrhain pobl ifanc 
dros amser er mwyn eu paru â chyfleoedd gwaith a allai godi yn yr ardal yn y dyfodol. 
Mae’n debyg i brosiect llwyddiannus yn Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban.

• Argymhelliad 29: Datblygu Canolfan Ddysgu Wledig yn y Drenewydd

• Argymhelliad 30: Sefydlu menter i’r ifanc

• Argymhelliad 31: Sefydlu menter Llwyddo’n Lleol

• Argymhelliad 32: Ailsefydlu menter olrhain Llwybro

8. Y DYFODOL

Symud o ddiwylliant METHU i ALLU




