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Gwerthusiad Doethineb Gwledig 
Astudiaeth Achos 2: Gwella 
trafnidiaeth leol drwy Doethineb 
Gwledig - Ardal Upper Tay 

Ionawr 2020 

   

Ar ddechrau Doethineb Gwledig, daeth pob cymuned ynghyd i drafod y problemau 
allweddol i bobl hŷn sy'n byw yno a sut y gallai Doethineb Gwledig helpu. Helpodd y 
problemau hyn i lywio'r blaenoriaethau ar gyfer y Gweithwyr Datblygu, eu hymgysylltiad 
â phobl hŷn a gwaith gyda sefydliadau. Mae'r astudiaeth achos ganlynol yn amlygu un 
enghraifft o beth sydd wedi cael ei gyflawni a'i gynnal yn Ucheldir Swydd Perth, yr Alban. 

 
 

"Mae trafnidiaeth wedi bod yn broblem erioed... ac mae pobl wedi ymdrechu'n galed" 

(Preswylydd lleol) 
 

Cyn dyfodiad Doethineb Gwledig, roedd 
gwirfoddolwyr yn rhedeg Cynllun Car i'r 
Ysbyty a Chynllun Rhannu Lifft. Sefydlwyd 
Gwasanaeth Deialu Bws/Tacsi fel rhan o'r 
gwasanaethau Trafnidiaeth sy'n Ymateb i Alw 
gan yr Uned Trafnidiaeth Gyhoeddus yng 
Nghyngor Perth a Kinross, sydd hefyd yn 
darparu gwasanaeth bws trefol a gwledig o 
amgylch Aberfeldy a Dyffryn Upper Tay. Fodd 
bynnag, roedd llawer o bobl, yn benodol pobl 
hŷn, yn dal i deimlo nad oedd hi'n hawdd 
iddynt gael gafael ar wasanaethau a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a 
hamdden o ganlyniad i ddiffyg trafnidiaeth. 

Mae trafferthion gyda chyfathrebu ar-lein yn 
dwysáu'r ymdeimlad o fod yn 'bell o bob 
man', gan fod y "Band llydan yn dda i ddim 
byd yma!" 

Felly, nodwyd trafnidiaeth fel blaenoriaeth - 
gyda bylchau yr oedd angen mynd i'r afael â 
nhw, a daeth yr Upper Tay Transport Group 
ynghyd i wneud union hynny! Mae'r grŵp yn 
cynnwys pobl leol, llawer ohonynt a oedd 
eisoes yn ymwneud â thrafnidiaeth a 
materion eraill, ac mae'n cynnwys 
Cadeiryddion y pedwar cyngor 

cymuned yn yr ardal. 

Cafodd ei sefydlu ar ôl i'r Gweithiwr Datblygu 
Doethineb Gwledig drefnu digwyddiad 'Let's 
Talk Transport' yn Aberfeldy ym mis Hydref 
2018 (pamffled ar dudalen 2). Rhoddodd hyn 
gyfle i bobl siarad ag Uned Trafnidiaeth 
Gyhoeddus y cyngor ac archwilio sut y gall y 
gymuned leol helpu i ddiwallu anghenion 
trafnidiaeth yr ardal. 

Ers hynny mae'r Grŵp Trafnidiaeth wedi mynd 
o nerth i nerth. Yn ddiweddar, cynhaliwyd 
digwyddiad dilynol, yn dwyn yr enw 'Shout 
About Transport' i lansio'r Cynllun Trafnidiaeth 
Leol a Chyfnewid Gwybodaeth, fel bod 
aelodau'r gymuned yn gallu rhannu syniadau ar 
wella trafnidiaeth o Ynys Mull i Sir Benfro! 

http://www.ndti.org.uk/
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  Deunyddiau hyrwyddo digwyddiadau  
 

 

 

Pamffled ar gyfer Llwybr Bws 91 

http://www.ndti.org.uk/
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  Mae pobl hŷn yn arwain newid mewn trafnidiaeth leol  
 

 

Mae gweithgareddau eraill wedi cynnwys; 
cynyddu cyfleoedd hyfforddiant i yrwyr bysiau 
mini gwirfoddol; cynhyrchu ffilm, amserlen a 
phamffled (ar gael ar-lein a chopi caled gweler 
tudalen 3) a elwir yn 'Having Fun on the 91' i 
ysbrydoli pobl i ddefnyddio bws 91 drwy 
ddangos beth y gellir ei wneud yn y lleoedd ar 
hyd y llwybr; a chynnal arolwg i lywio Cynllun 
Gweithredu Trafnidiaeth. 

Dywed y grŵp mai eu llwyddiant mwyaf yw 
sicrhau £15,000 ar gyfer cyflogi Gweithiwr 
Datblygu am 14 awr yr wythnos am ddwy 
flynedd gan Gronfa Trafnidiaeth Gymunedol y 
cyngor. Golyga hyn y byddant yn cael cymorth 
ar ôl i'r Gweithiwr Datblygu Doethineb 
Gwledig symud ymlaen ar ddiwedd y cam hwn 
o'r prosiect Doethineb Gwledig. 

Felly sut mae Doethineb Gwledig wedi helpu i 
sefydlu'r Grŵp Trafnidiaeth ac yna eu helpu i 
sicrhau cyllid fel bod pobl hŷn bellach yn 
arwain newid mewn trafnidiaeth leol? 

Siaradom â'r grŵp i ddarganfod sut. Dechreua 
un o'r aelodau siarad yn syth: "Mae Jill (y 
Gweithiwr Datblygu) wedi bod yn llawn 
egni...mae pobl leol yn abl iawn ond roeddem 
angen rhywun gyda'r amser a'r gallu 
ymroddedig i ddarparu cefnogaeth gyson." 

Cytuna ac eglura un arall: "Mae 
gwirfoddolwyr ynghlwm â gormod o bethau - 
mae'n rhaid i ni gael adnoddau" gan 
ychwanegu "Plannodd Jill rai hadau - roedd y 
syniadau cychwynnol yna". 

Ychwanega trydydd aelod: 
"Nawr bod pawb yn cyfrannu, nid oes 
dull gweithredu o'r brig i lawr. Ac mae'n 
cael ei arwain gan y gymuned, nid gan y 
cyngor". 

Cyn i bedwerydd aelod egluro: "Yn y 
gorffennol, roedd y cyngor yn casglu 
llawer o wybodaeth ond ddim yn 
gwneud unrhyw beth yn ei gylch". 

Mae'r grŵp yn teimlo eu bod, gyda 
chymorth Doethineb Gwledig, wedi 
cyflawni llawer. 

"Yn wreiddiol, nid oedd trafnidiaeth ar hyd  
y [Tay] Lochside - bellach mae'n gwella". 

Mae pobl leol yn teimlo bod gan y gymuned 
berthynas gryfach o lawer â Chyngor Perth a 
Kinross a Grŵp Gweithredu'r Ucheldir (tra 
mae Cadeiryddion y pedwar cyngor 
cymuned ar y Grŵp Trafnidiaeth yn eistedd 
gydag asiantaethau statudol a chynghorau 
cymuned eraill yn Ucheldir Swydd Perth). 
Maent hefyd yn credu bod yr ymateb 
i'r arolwg trafnidiaeth yn golygu eu bod wedi 
lleihau ychydig o sinigiaeth gan bobl ynglŷn â'r 
posibilrwydd o ddylanwadu ar y cyngor neu'r 
gymuned yn gallu gwireddu newid. 

Mae'r grŵp yn ddiolchgar iawn i Jill, sydd 
"wedi gwneud llawer o dda yn yr amser yr 
wyt wedi'i gael - diolch yn fawr iawn". 

 
Bydd yn dilyn datblygiadau mewn lleoedd 
eraill o ran trafnidiaeth gymunedol mewn 
ardaloedd gwledig drwy'r prosiect Doethineb 
Gwledig dros y blynyddoedd nesaf: 

 
"Mewn dwy flynedd, hoffem i bawb allu 
symud o amgylch y gymuned heb orfod bod 
yn ddibynnol ar gar!" 

http://www.ndti.org.uk/
http://www.ndti.org.uk/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnoddau 

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth 
ac adnoddau yn: www.ruralwisdom.org 

 

Astudiaethau achos eraill o Doethineb 
Gwledig: 
1. 'What's On' (Aberdaugleddau) 
2. Grŵp Trafnidiaeth (Ucheldir Swydd 

Perth) 
3. Gwaith Rhyng-genedlaethol 

(Eaglesham) 
4. Caffi Cymunedol (Coed-llai) 
5. Grŵp Canu (Brechin) 

 
Darllen mwy yma: 

www.ndti.org.uk/news/rural-wisdom-
evaluation

Pwynt Cyswllt Gwerthuso 

Carol Clifford 
Arweinydd y Rhaglen (Heneiddio â Phobl Hŷn) E-
bost: Carol.Clifford@ndti.org.uk 
Ffôn: 01225 789135 

 

Tîm Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cynhwysiant 
(NDTi) 
Llawr Cyntaf 
30-32 Westgate Buildings 
Caerfaddon BA1 1EF 

 
www.ndti.org.uk 
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