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Cenhadaeth Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (y CRT):

“Hyrwyddo cymunedau’r meysydd glo, cynhyrchu adnoddau sy’n ymateb i’w hanghenion a

darparu rhaglenni sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol iddynt.”

Ein nod yw:

• perfformio fel hyrwyddwr ar gyfer cymunedau’r meysydd glo; 

• targedu adnoddau ar gyfer y cymunedau â’r angen mwyaf;

• gweithio fel sefydliad partner i gyfeirio adnoddau tuag at gymunedau’r meysydd glo;

• ymateb i anghenion lleol ar lawr gwlad

• cyflawni gwelliannau go iawn i gymunedau’r meysydd glo mewn modd effeithlon ac effeithiol

Nodau Strategol Allweddol y CRT yng nghymunedau’r hen feysydd glo:

1. Lleihau anghydraddoldebau o ran Iechyd a Llesiant - mae traean o drigolion 16+ oed yn nodi

problemau iechyd sy’n para mwy na 12 mis. Mae 11.2% o bobl oed gweithio mewn ardaloedd y

CRT ar Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)/Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) - 5.8% yw’r cyfartaledd

ar draws gwledydd Prydain.

2. Codi lefelau sgiliau - mae 53% o’r gweithlu yn ardaloedd y CRT mewn swyddi maniwal.

3. Cynyddu lefelau cyflogaeth a chreu swyddi lleol. Dim ond 55 o swyddi sydd ar gael i bob 100 o

drigolion yn ardaloedd meysydd glo y DU. Y ffigur ar gyfer Cymru yw 44. Mewn cymhariaeth, y

ffigur ar gyfer Llundain yw 73. 

4. Datblygu asedau a gwasanaethau cymunedol a’u hamddiffyn rhag cau, yn enwedig yng

Nghanol Trefi. Yn 2019-20, cefnogodd y CRT 63 o drosglwyddiadau ased a chrëwyd neu

cynorthwywyd 107 o fentrau cymdeithasol.
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Yn 2014, fe wnaeth Astudiaeth Lle Dwfn Tredegar (a gynhyrchwyd gan yr Athro Dave

Adamson, Canolfan Rhagoriaeth Adfywio yng Nghymru) ganolbwyntio ar ddatblygu

Model Economi Sylfaenol newydd.

Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar sut i ddatrys tlodi ôl-ddiwydiannol a chreu model

economaidd sy’n deg ac yn gynaliadwy, er mwyn mynd i’r afael â’r ystod o broblemau a

brofir yn Nhrefi’r Cymoedd megis anghydraddoldebau iechyd, cyraeddiadau addysgol

isel a phroblemau trafnidiaeth. Dadleuwyd bod angen llunio polisïau a phartneriaethau

cydgysylltiedig er mwyn taclo’r problemau hyn a materion eraill.

Argymhellodd yr adroddiad fod gan y CRT ran i’w chwarae, yn enwedig wrth

gynorthwyo’r dasg o ddatblygu partneriaethau a mentrau cymdeithasol i greu economi

leol gref, gan hyrwyddo patrymau cylchrediad yr economi leol a’r effeithiau lluosydd sy’n

gysylltiedig â hynny.

Er ei fod wedi cael derbyniad da, cafwyd nemor ddim o ran gweithredu na darparu

adnoddau i ddatblygu argymhellion yr adroddiad. Fodd bynnag, yn seiliedig ar yr

argymhellion, penderfynodd y CRT ddangos y modd y gallai helpu i adfywio Tref

Tredegar trwy gydlynu gweithgareddau cymdeithasol ac economaidd yr ardal, gan

ffocysu’n arbennig ar rai o’r problemau sydd angen eu trin ar frys ac sy’n cael effaith

negyddol ar fywydau bobl.

Mae Tredegar, fel cynifer o drefi’r Cymoedd, yn wynebu heriau sylweddol gyda dim ond

57% yn economaidd weithgar, 44% heb unrhyw gymwysterau, 16% ar salwch hirdymor

ac ati. Fodd bynnag, mae Tredegar yn dref ac iddi broffil uchel a gorffennol diwydiannol

cyfoethog, ac mae’n arbennig o nodedig am ei chysylltiad ag Aneurin Bevan a

genedigaeth y GIG.

Mae’r CRT wedi cydnabod ers cryn amser nad yw’r model economaidd sy’n dibynnu ar

fuddsoddiadau tramor a buddsoddiadau mewnol cyffredinol, wedi cael unrhyw effaith

sylweddol ar adfywio trefi fel Tredegar. 

ASTUDIAETH LLE DWFN



Yn dilyn llawer iawn o ymchwilio ac ymgynghori, cysylltodd y CRT â Chyngor Bwrdeistref
Sirol Blaenau Gwent ym mis Mawrth 2014 i ystyried y posibilrwydd o drosglwyddo asedau
Tŷ Aneurin Bevan, adeilad sydd wedi’i leoli yng nghanol Tredegar mewn man amlwg ar
Stryd y Castell ger cloc enwog y dref.

Cyflwynodd y CRT gynnig uchelgeisiol ac arloesol yn seiliedig ar ei hanes hir o drosglwyddo
a datblygu asedau ledled De Cymru, ynghyd ag enw da a llwyddiant ei gydweithrediadau a’i
bartneriaethau â llywodraeth genedlaethol a lleol, tai cymdeithasol, y sector preifat,
cyllidwyr a chymunedau lleol.

Cynigiwyd y dylid trosglwyddo Tŷ Aneurin Bevan i’r CRT er mwyn i amrywiaeth o
bartneriaid lleol ddarparu ystod o wasanaethau cydgysylltiedig ac ategol ar gyfer y
gymuned. Ymgynghorodd y CRT yn eang ynghylch y gwasanaethau oedd fwyaf eu hangen.

Cymeradwyodd yr Awdurdod Lleol y cynnig fel prosiect teilwng ac unigryw oedd yn 
 integreiddio’n llawn â Rhaglen Adfywio Llywodraeth Cymru sef Lleoedd Llewyrchus Llawn
Addewid. Y bwriad o’r dechrau oedd cyflwyno prosiectau tebyg yn raddol ledled y Sir.
Trosglwyddwyd yr adeilad yn ffurfiol i’r CRT ym mis Mehefin 2016.

YMATEB Y CRT I  ASTUDIAETH LLE DWFN
TREDEGAR
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O bwys mawr oedd yr angen i fynd i’r afael yn ddi-oed â llogau uchel a benthyciadau arian

anghyfreithlon o fewn y Sir. O ganlyniad, bu’r CRT yn gyfrwng i sefydlu is-swyddfa o Undeb

Credyd SmartMoneyCymru, y gyntaf ym Mlaenau Gwent. Ariannwyd y costau datblygu gan

Lywodraeth Cymru a’r CRT gydag ymrwymiad gan yr Undeb Credyd i ddarparu staff a gwaith

allgymorth ar gyfer y cymunedau difreintiedig cyfagos. At hynny, fe weithiodd y CRT gyda’r

Undeb Credyd i gael cyllid oddi wrth Sefydliad Lloyds a Comic Relief ar gyfer y gwaith allgymorth.

Ymhlith y gwasanaethau eraill a ddarperir gan Dŷ Aneurin Bevan yw’r Cyngor ar Bopeth lleol a

chynllun Cymunedau am Waith yr Adran Gwaith a Phensiynau – mae hyn yn ddatblygiad amserol

o ystyried bod Canolfan Waith Tredegar wedi cau. Hefyd, mae’r CRT wedi gosod swyddfa ategol

yn yr adeilad i wella’i waith yn yr ardal, gan ddarparu cefnogaeth fusnes i fentrau cymdeithasol a

datblygiadau cymunedol. Agorwyd gwasanaeth yr Undeb Credyd a’r adeilad ar ei newydd wedd

yn swyddogol ym mis Mawrth 2017 gan Carl Sargent AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros

Gymunedau. Ers i’r gangen agor, mae dros 1,300 o bobl wedi dod yn aelodau o’r Undeb Credyd ym

Mlaenau Gwent.

YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED
 Ers hynny, mae’r CRT wedi datblygu partneriaeth gref â chymuned leol Cefn Golau, sydd wedi’i
lleoli ger Canol y Dref, mewn ymgais i ddod â’r gymuned yn agosach at y Dref a’i gwasanaethau.
Mae Cefn Golau yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yng Nghefn Golau, mae
53% o’r plant yn byw mewn tlodi, mae gan 27% salwch hirdymor a chyfyngol, does gan 50%
ohonynt ddim cymwysterau, a dim ond 24% o bobl 16-74 oed sydd mewn gwaith llawn-amser.
Mae’r CRT yn darparu cefnogaeth i gymuned Cefn Golau â’i datblygiadau, ac fe’i hariennir
drwy’r Cynllun Buddsoddi’n Lleol sef rhaglen fuddsoddi a chymorth a reolir gan
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau sydd â’r nod o adeiladu gallu’r cymunedau. Mae’r CRT
wedi arwain ar ddatblygu grŵp preswylwyr o’r enw Cefn Golau Gyda’n Gilydd, a gofrestrwyd
yn ddiweddar fel Sefydliad Corfforedig Elusennol gyda chynllun datblygu llawn (y Cynllun
Buddsoddi’n Lleol i Hyrwyddo Newid), a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â thrigolion. Yn
ogystal â hynny, mae’r CRT wedi cefnogi gwirfoddolwyr i ddatblygu gardd gymunedol fel modd
i gynyddu ymgysylltiad â’r gymuned, ac mae ei lwyddiant wedi arwain at gynlluniau i ddatblygu
“gofod tyfu” ar gyfer y gymuned, er mwyn mynd i’r afael â thlodi bwyd a darparu mynediad at
fwyd fforddiadwy o ansawdd uchel yng Nghefn Golau.

Mae’r CRT hefyd yn darparu cefnogaeth strategol gyda’r nod o adeiladu llywodraethiant cryf ar
gyfer yr elusen a chynorthwyo ymdrechion i weithio mewn partneriaeth. Mae hyn wedi arwain
at weithio’n agosach gyda Thai Calon, y prif landlord cymdeithasol yn y Sir, sydd wedi cytuno i
drosglwyddo asedau tir rhydd-ddaliad i ddatblygu cyfleuster cymunedol. Ar gais y gymuned,
bwriedir mai’r CRT fydd yn rheoli’r ganolfan gymunedol. Mae pawb yn cytuno y bydd y
ganolfan gymunedol newydd yn gweddnewid y gymuned.

Mae’n bwysig nodi bod dros 300 o bobl yng Nghefn Golau wedi ymuno â’r Undeb Credyd erbyn
hyn, ac mae hynny’n arwyddocaol o ystyried mai dim ond tua 1085 o bobl sydd yn y gymuned.
Yn ogystal â hynny, mae’r CRT trwy weithio gyda’r Undeb Credyd wedi recriwtio un person o
fewn yr ardal i ddod yn Gyfarwyddwr ac Eiriolwr Lleol yr Undeb Credyd.

YMATEB Y CRT I  ASTUDIAETH LLE DWFN
TREDEGAR (PARHAD)
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TREDEGAR - TREF CYRCHFAN IECHYD
Yn seiliedig ar dreftadaeth gyfoethog y Dref, mae’r Ymddiriedolaeth wedi canolbwyntio ar
greu tref ac iddi gyrchfan benodol. Ar sail ei lwyddiant yn datblygu Tŷ Aneurin Bevan, aeth y
CRT ymlaen i wario £500k ar adeilad arall yn Nhredegar gan reoli’r prosiect o’i adnewyddu a’i
ddatblygu. Dyma oedd cartref hanesyddol Cymdeithas Cymorth Meddygol Tredegar, y
sefydliad a ddaeth yn fodel ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ac sydd wedi’i gysylltu’n
uniongyrchol ag Aneurin Bevan.

Roedd yr adeilad mewn cyflwr adfeiliedig ac mewn perygl o gael ei golli. Cefnogwyd yr
adnewyddiad gan y Fenter Treftadaeth Treflun o dan raglen Cronfa Dreftadaeth y Loteri, a
chan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a CBS Blaenau Gwent.

DELWEDDAU: 10 Y Cylch a Chanolfan Dreftadaeth Cymdeithas Cymorth Meddygol Tredegar 

Mae’r adeilad wedi’i ddatblygu’n ganolfan dreftadaeth, addysg a busnes newydd, ac mae wedi’i
integreiddio â’r amgueddfa leol, yr ysgolion a mentrau treftadaeth ehangach y Sir. Mae’n
gweithio mewn partneriaeth ag ystod o bartneriaid gan greu cyrchfan newydd a diddorol i’r
Dref. Mae’r Ganolfan Dreftadaeth wedi’i datblygu i gyfeirio ymwelwyr at atyniadau
treftadaeth lleol eraill, sy’n gysylltiedig â threftadaeth ddiwydiannol a gwleidyddol gyfoethog
y Dref. Gyda’r datblygiadau hyn a datblygiadau eraill, mae’r Ganolfan Dreftadaeth yn cyfrannu
at frandio Tredegar fel Cyrchfan Iechyd sydd â photensial enfawr i helpu’r dasg o adfywio’r
ardal.  
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Mae’r CRT wedi bod wrthi’n ddygn yn hyrwyddo treftadaeth iechyd Tredegar a hefyd yn
cyfrannu at daclo’r problemau iechyd a llesiant sylweddol a geir yn Nhredegar a Blaenau
Gwent. Mae’r CRT wedi argymell Breathing Space sef y Ganolfan COPD yn Rotherham, i’r
Awdurdod Iechyd ac ystod o sefydliadau iechyd strategol eraill fel cyfleuster posibl i’r Sir.
Mae’r CRT yn deall bod gan chwaraeon a gweithgareddau corfforol rôl fawr yn yr ymgais i
wella iechyd corfforol a meddyliol trigolion Tredegar, wrth ailsefydlu cysylltiadau’r
gymuned a’i hailadeiladu’n gryfach. Er enghraifft, yng Nghefn Golau, fel yr amlygwyd yn yr
Astudiaeth Ddichonoldeb o Ganolfannau Cymunedol a’r Cynllun Buddsoddi’n Lleol ar gyfer
Hyrwyddo Newid, y flaenoriaeth yw “cynyddu mynediad at wasanaethau hamdden ac
iechyd” a “darparu profiadau cadarnhaol sydd uwchlaw nifer cyfartalog Cymru i blant a
phobl ifanc”, er mwyn helpu i adeiladu’r sylfeini ar gyfer bywydau egnïol yn y dyfodol. Felly,
ar lawr gwlad, mae’r CRT yn ehangu ei ymgysylltiad â’r gymuned trwy ei fenter “Game On
Wales” i wella iechyd a llesiant y preswylwyr lleol. Er enghraifft, mae’r sesiynau “Sport &
Snacks” yn darparu gweithgareddau corfforol hwyliog a phrydau maethlon am ddim yn
ystod gwyliau’r ysgol i rai o bobl ifanc fwyaf bregus y gymdeithas.

DELWEDDAU: Cefn Golau MUGA cyn ac ar ôl:

                                                                                                              

Mae’r CRT hefyd yn creu ac yn amddiffyn lleoedd a gofodau sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl
fod yn egnïol. Er enghraifft, mae Ardal Gêmau Aml-ddefnydd Cefn Golau (MUGA) ar ei
newydd wedd, ac fe’i rheolir gan y CRT a’i hariannu gan Invest Local. Erbyn hyn, mae
MUGA’n ganolbwynt ar gyfer hamdden. Ceir yr enillion mwyaf a’r gwerth gorau o
fuddsoddiadau cyhoeddus pan eir i’r afael â’r bobl leiaf egnïol.
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Yn gynwysedig yng nghynlluniau’r Ymddiriedolaeth ar gyfer dyfodol Tredegar yw’r
bwriad i ddatblygu unedau diwydiannol ger Canol y Dref. Bydd safle diwydiannol cyntaf
yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru ar safle’r Works yng Nglynebwy, a bydd yn debyg i’r
rhai a ddatblygwyd gan yr Ymddiriedolaeth yn Ollerton, Swydd Nottingham. Mae
Llywodraeth Cymru a Menter Strategol y Cymoedd Technegol bellach yn brif
fuddsoddwyr i ddatblygu’r safle 46,000 troedfedd sgwâr trwy Gytundeb Cyd-fenter.
Yng Nghymru, mae’r model diwydiannol yn cyd-fynd â’r ymdrechion i ddatblygu canol
trefi, busnesau, yr economi sylfaenol a swyddi yn nes at adref.

DELWEDD: Braslun o Gynllun y Datblygiad Diwydiannol yng Nglynebwy

Mae hon yn fethodoleg newydd ar gyfer safleoedd diwydiannol, ac fe’i seiliwyd ar y math
o leoliadau a ddatblygwyd gan gangen fasnachu’r Ymddiriedolaeth yn Lloegr sef y CRT
Property Investment Ltd. Mae’n canolbwyntio ar dyfu busnesau a mentrau cymdeithasol
cynhenid ac yn darparu cymorth i ddatblygu busnesau, ynghyd â hyfforddiant a
chymorth prentisiaeth, trwy incwm rhent a gynhyrchir ar y safle. Fel landlord, bydd yr
Ymddiriedolaeth yn annog swyddi â chyflog gwell trwy sicrhau bod y tenantiaid yn
Gyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol.

CYNLLUNIAU AR GYFER DYFODOL
TREDEGAR
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CYNLLUNIAU AR GYFER DYFODOL
TREDEGAR (PARHAD)

Sefydlwyd CRT Property Development and Investment Ltd yn 2012 fel cangen fasnachu, yn dilyn
buddsoddiad cychwynnol gan DCLG UK. Mae datblygiadau eiddo’r CRT yn cynnal yr
Ymddiriedolaeth yn Lloegr ac yn cefnogi ei gwaith craidd mewn cymunedau difreintiedig.

Mae’r ystad ddiwydiannol gyntaf wedi’i chynllunio ar gyfer Glynebwy a dangoswyd diddordeb
ynddi gan Awdurdodau Lleol eraill, gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot, Caerffili a Rhondda
Cynon Taf. Yn ddiweddar, fe brynodd y CRT ei uned ddiwydiannol gyntaf ym Merthyr Tudful.

 
 
 
 

DELWEDD:
Safle diwydiannol 

Ollerton 
a ddatblygwyd gan 

CRT Property
Investment Ltd.

.

Mae adroddiad Archwilio Cymru “Adfywio Canol Trefi yng Nghymru” yn edrych ar yr
angen i weithredu’n fwy uchelgeisiol wrth geisio adfywio canol trefi yng Nghymru. Mae’r
Ymddiriedolaeth wedi arddangos model unigryw sy’n darparu ymateb strategol i adfywio
canol trefi wrth gydweithio gyda chymunedau a phartneriaid. Gwneir hyn er mwyn mynd
i’r afael â’r materion cymhleth sy’n effeithio ar Ganol Trefi, ac a fydd yn cael eu heffeithio
ymhellach gan y pandemig. Gyda mwy o fuddsoddiad, bydd modd copïo’r model unigryw
hwn mewn trefi eraill.   

ADFYWIO TREFI  YNG NGHYMRU, 
ADRODDIAD ARCHWILIO CYMRU
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