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Crynodeb Gweithredol 

Cafodd ResPublica ei gomisiynu gan Gyngor Casnewydd i archwilio ailddyfeisio diwylliannol y ddinas 

a sut gall brand newydd i’r ddinas gyflawni hyn.  

Gall brandio lle chwarae rhan bwysig wrth greu lle, gan helpu i fynegi ymdeimlad o wahaniaeth 

unigryw a diffuant sy’n gallu gwneud i ddinas sefyll allan mewn byd fwyfwy cystadleuol. Mae’r 

adroddiad hwn yn amlinellu’r achos o blaid brand i’r ddinas sy’n adeiladu ar waddol hanesyddol, 

diwydiannol a diwylliannol Casnewydd er mwyn llunio gweledigaeth newydd at y dyfodol. Yn 

ganolog i’r weledigaeth hon y mae’r syniad o ‘Ddemocratiaeth’, cysyniad sy’n cwmpasu hanes 

gwleidyddol cyfoethog y ddinas, ei chysylltiad â mudiad y Siartwyr a’i gwaddol fel ‘cartref y bleidlais’. 

Mae Casnewydd fel ‘Dinas Democratiaeth’ yn gynnig nodedig am frand a allai drawsnewid. Yn fwy 

nag ymdrech farchnata arwynebol, mae ganddo ddyfnder ac ystyr, gall ymgorffori uchelgeisiau 

Casnewydd, ac ail-osod y ddinas o safbwynt rhwydweithiau lleol, cenedlaethol ac, o bosibl, 

rhyngwladol. Gallai ganiatáu am nifer o weithgareddau cysylltiedig – gwyliau i ddathlu hanes 

gwleidyddol, modelau democrataidd o gydberchenogaeth a dulliau newydd o gymryd rhan mewn 

penderfyniadau lleol – i gysylltu pobl a chymunedau, llunio gwasanaethau cyhoeddus ac ysgogi 

datblygiad economaidd.  

Mae ‘Dinas Democratiaeth’ yn ymgorffori ymdeimlad o hunaniaeth ddiwylliannol Casnewydd sydd, 

yn ein barn ni, yn gallu chwarae rhan arwyddocaol wrth greu lle. Mae’r math hwn o ddatblygiad dan 

law diwylliannol wedi’i briodoli gan rai ysgolheigion a chynllunwyr dinesig i adfywio dinas gyfan ac, 

mewn rhai mannau, ymddangosiad ‘dosbarth creadigol’ a diwylliannol newydd (Florida, 2002). Mae 

datblygu digwyddiadau a sefydliadau diwylliannol i ddenu ymwelwyr a buddsoddwyr wedi bod yn 

nodwedd ganolog o gynllunio trefol mewn nifer o ddinasoedd metropolitan yn y Deyrnas Unedig ac 

yn rhyngwladol. 

Mae democratiaeth yn gysyniad pendant sydd, yn ei hystyr ehangaf, yn gallu crynhoi 

rhyngweithiadau cymdeithasol ac economaidd dinasyddion a chymunedau penodol sy’n dod i 

ddiffinio ymdeimlad o le. Ac mae lle, fel y mae canlyniad pleidlais Brexit yn ein hatgoffa, yn rhywbeth 

sy’n penderfynu ar ddeilliannau yn bendant, boed yn iechyd, addysg neu incwm. Mae Casnewydd fel 

‘Dinas Democratiaeth’ yn cynnig addewid o ddyfodol a rennir sy’n gallu gwrthweithio effeithiau 

cymunedau rhanedig ac ail-lunio dealltwriaeth gilyddol o economeg, gwleidyddiaeth a chymdeithas 

rydd. 

Mae effeithiau globaleiddio ac, yn benodol, effaith awtomateiddio, rhoi gwaith allan ar gontract a 

symud swyddi dramor, wedi cyfrannu at ddiflaniad llawer o swyddi sgiliau canol yng Nghasnewydd a 

dinasoedd ôl-ddiwydiannol eraill, gan arwain at ddosraniadau gwaith, sgiliau ac incwm cyferbyniol. 

Gallai brand Dinas Democratiaeth helpu i lywio ymateb i globaleiddio sy’n seiliedig ar le, gan gynnig y 

gobaith o ddyfodol tecach. Gallai hyn, er enghraifft, adeiladu ar rôl angori Prifysgol De Cymru yn 

ehangu cyfranogiad a chodi lefelau sgiliau cyffredinol ymhellach i fodloni gofynion yr economi 

newydd. 

Mae democratiaeth yn ddelfryd i ymgyrraedd ato ac, er mwyn ei gwireddu, mae arni angen i’w phobl 

fod yn annibynnol, yn alluog, a’u bod wedi cael y wybodaeth y mae arnynt ei hangen i gymryd rhan 

mewn cymdeithas. Mae democratiaeth effeithiol yn galw am ddefnyddio’r pwerau a’r adnoddau 
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sydd ar gael i gymdeithas yn well. Y cwestiwn i ddemocratiaeth gynrychiolaidd yw pa mor dda y mae 

ei systemau a’i rheolau yn cynrychioli barn pobl ac a oes ffyrdd mwy effeithiol o ganiatáu i grŵp 

ehangach o ddinasyddion gymryd rhan ym mhroses y llywodraeth. 

Mae egwyddorion lleoliaeth a chreu lle, sy’n dechrau bwrw gwreiddiau yng Nghymru ac o gwmpas y 

Deyrnas Unedig, yn rhoi cyfle gwirioneddol i gymunedau ddatblygu a chyfleu cynnig digamsyniol a all 

ymgorffori ac adeiladu ar eu treftadaeth ddiwylliannol unigryw tra’n meithrin y posibiliadau am 

ddyfodol newydd ond gwirioneddol. Gall brand dinas Casnewydd alluogi cymunedau i adeiladu ar eu 

treftadaeth a’u hasedau lleol ac, â’i wreiddiau mewn ymdeimlad dwfn o berchenogaeth ddinesig, 

helpu i lunio anheddiad newydd a digamsyniol leol. Gallai hyn alluogi ail-gydbwyso buddsoddiad a 

thwf economaidd yn sylweddol. 

Nid yn unig y gallai dealltwriaeth fanwl, wedi’i gwireddu’n llawn, o rôl democratiaeth helpu 

Casnewydd i arwain agenda creu lle, ond gallai hefyd drawsnewid democratiaeth leol ei hun. 

Gwaddol Casnewydd 

Mae hanes Casnewydd yn cydblethu â hanes datblygiad economaidd a gwleidyddol Prydain. Fel un 

o’r mannau cyntaf yn y byd i ddiwydiannu, roedd yn allweddol hefyd yn natblygiad y mudiad Llafur 

a’r hawl i bleidleisio - y gwrthryfel arfog ym 1839 gan y Siartwyr oedd yr olaf o faint arwyddocaol ar 

dir Prydain. Nid yw effaith dad-ddiwydiannu dilynol, y mae llawer o economïau’r gorllewin wedi’i 

ddioddef, wedi bod heb ei phroblemau, rhai ohonynt yn parhau heddiw. Eto, mae’r ddinas wedi 

addasu’n well na’r rhan fwyaf. 

Mae Casnewydd wedi dod trwy gyfnod o ddirywio economaidd i fod yn ganolbwynt pwysig i 

gyflogwyr o amrywiaeth o sectorau yn Ninas-Ranbarth Caerdydd, newydd gychwyn. Mae ganddi 

gysylltiadau da trwy Rheilffordd y Great Western a’r M4 i Gaerdydd, Bryste a Llundain. Mae gan ei 

phoblogaeth well addysg na’r cyfartaledd yng Nghymru, gyda 35% o oedolion o oedran gweithio yn 

meddu ar gymhwyster lefel uwch (Lefel 4 neu uwch - yn gyfwerth â blwyddyn o brifysgol), ac mae ei 

gweithlu’n fwy cynhyrchiol (mae cynhyrchedd fesul gweithiwr, sef £43,920, bron yn hafal i 

gynhyrchedd Caerdydd, sef £44,350). Mae prosiectau adfywio diweddar, yng nghanol y ddinas yn 

bennaf, wedi helpu i drawsnewid proffil y ddinas hefyd. 

Fodd bynnag, mae angen i Gasnewydd oresgyn rhai heriau o hyd. Rhaid iddi fynd i’r afael â lefelau 

uchel o ddiweithdra ac amddifadedd, sydd wedi’u crynhoi mewn rhai rhannau o’r ddinas ac sy’n 

bygwth rhwystro twf yn y dyfodol. I wireddu ei photensial yn llawn, bydd angen i Gasnewydd greu 

economi fwy cytbwys, un sy’n llai dibynnol ar y sector cyhoeddus a chyflogwyr mawr. Rhaid iddi 

sicrhau ei safle yn cysylltu de Cymru â gorllewin Lloegr, tyfu’r clwstwr digidol sy’n dod i’r amlwg yno, 

ac amrywio ei heconomi. 

Gall Casnewydd fel ‘Dinas Democratiaeth’ adeiladu ar ei threftadaeth wleidyddol i helpu i hybu 

egwyddorion twf cynhwysol, i sicrhau bod camau yn y dyfodol i ddenu busnesau a buddsoddiad yn 

gallu galluogi Casnewydd i fod yn lle deniadol i fyw a gweithio, lle y gall pobl fforddio safon dda o fyw 

a chwarae rhan weithgar yn lles y ddinas. 

Brandio dinas  

P’un ai i hybu twristiaeth neu helpu i greu ymdeimlad cyffredinol o falchder dinesig, mae brandio 

dinas wedi datblygu’n rhan bwysig o greu lle i lawer o ddinasoedd ledled y byd. Yn ymateb i’w heriau 
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eu hunain, mae dinasoedd eraill wedi defnyddio brandio dinas i roi ffocws a strategaeth i fywyd yn y 

ddinas. ‘I love NY’ yw’r brand dinas cyntaf ac efallai’r enwocaf, ond caiff Glasgow ei dathlu hefyd am 

ei hymgyrch sydd wedi bod ar waith ers tro ac sydd â’r brand presennol, ‘People Make Glasgow’. Yn 

nodweddiadol, mae brandiau dinas wedi’u targedu at gynulleidfa eang o ddarpar breswylwyr, 

buddsoddwyr a chynhyrchwyr diwylliant. Maent yn gweithredu’n aml fel ‘ymbarél’ ar gyfer amryw 

is-frandiau dinas, fel rheoli cyrchfan a buddsoddi mewnol, a phan fyddant yn fwyaf effeithiol, maent 

wedi’u hintegreiddio’n gadarn ag asiantaethau marchnata’r ddinas a sefydliadau partner. 

Mae’r dinasoedd hynny sydd wedi llwyddo i frandio’r ddinas wedi symud y tu hwnt i ymdrechion 

cynnar i greu logos a ‘defnyddio sloganau’ gor-syml. Y gwersi a ddysgwyd yw bod brandio dinas yn 

fwy tebygol o lwyddo pan fydd y strategaethau yn rhai cyson a hirdymor; lle y mae partneriaid ac 

amrywiol asiantaethau marchnata’r ddinas wedi’u cyd-drefnu a’u hintegreiddio; a lle y mae’r brand 

yn llwyfan sylfaenol hollgynhwysol ar gyfer holl negeseuon a hyrwyddo’r ddinas, y mae gan is-

frandiau eraill gysylltiad cryf ag ef, ond maent yn amlwg yn ail iddo. 

Os yw Casnewydd yn mynd i gychwyn strategaeth o’r fath, i greu gweledigaeth o’r newydd ac ail-

frandio’i dyfodol cymdeithasol ac economaidd, rydym yn dadlau bod cysyniad ‘Dinas Democratiaeth’ 

yn gallu helpu i gyflawni hyn trwy gysylltu â threftadaeth ddiwylliannol Casnewydd a’i hadnewyddu. 

Fel darpar frand, mae’n gyfarwydd a hysbys, yn syniad â dyfnder iddo sydd, yn ei ffordd ei hun, yn 

gysylltiedig yn unigryw ac yn ddilys â’r ddinas. Gall gwmpasu hanes Casnewydd yn uniongyrchol, yn 

ogystal â’i chysylltedd â thrafodaeth fyd-eang am ddyfodol democratiaeth. Fel hyn, gall y brand ddod 

yn fwy na slogan gwag. Gall weithredu’n llwyfan ar gyfer syniadau a allai, unwaith eto, wneud 

Casnewydd yn arweinydd datblygiad democratiaeth newydd. 

Cyflawni ‘Dinas Democratiaeth’ 

Gallai gwireddu a dilysu cysyniad ‘Dinas Democratiaeth’ gynnwys defnyddio’r cysylltiadau rhwng 

dinasoedd a democratiaeth yn y gorffennol a chreu ffyrdd newydd o lywodraethu a chynrychioli pobl 

Casnewydd yn y dyfodol. Yn hanesyddol, mae gweriniaethau Athen a Rhufain hynafol, a Chynghrair 

Hansa ganoloesol, yn ein hatgoffa ni am gyfnod pan oedd dinasoedd ar sawl cyfrif yn gryfach na 

chenhedloedd. Heddiw, mae dinasoedd unwaith eto’n ymgymryd â rôl gynyddol yn llywodraethu 

ledled y byd, er enghraifft trwy’r Global Parliament of Mayors. Mae dinasoedd yn ymateb i 

argyfyngau byd-eang ac effeithiau economi fyd-eang nad yw cenhedloedd yn gweddu i ddelio â nhw, 

ac mae technolegau democrataidd newydd yn galluogi’u dinasyddion i chwarae rhan weithgar. 

Yng Nghasnewydd, mae cyd-destun democrataidd y ddinas y newid. Mae’r bleidlais i adael yr Undeb 

Ewropeaidd, creu Dinas-Ranbarth Caerdydd, datganoli i Lywodraeth Cymru a nifer isel yn pleidleisio 

yn etholiadau’r cyngor oll yn faterion sy’n cyfuno i ysgogi cymhlethfa o gwestiynau newydd. 

Mae goblygiadau ‘democratiaeth’ yn ymestyn dros sawl maes. Yn economaidd, mae etifeddiaeth 

cymdeithasau cydweithredol a chyfeillgar yn cynnig ffordd i bobl allu ennill pŵer trwy 

berchenogaeth a rennir. Yn y dyfodol, gallai pwerau cyllidol newydd ar gyfer y rhanbarth alluogi 

ffyniant i gael ei rannu’n well. Gyda thwf cynyddol, rhaid rheoli dadleoli teuluoedd ag incwm is a 

busnesau bach er mwyn osgoi dwyn grym oddi wrth gymunedau heb asedau. Yn ogystal, rhaid i’r 

system sgiliau alluogi’r cyngor i roi help gweithgar i’r rhai hynny ‘sydd wedi’u gadael ar ôl’ ac sydd 

angen help i gymryd rhan mewn bywyd economaidd a gwleidyddol.  
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I gynrychioli dinasyddion yn well, dylai Casnewydd barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ar 

ddyfodol y system bleidleisio mewn etholiadau lleol a chyflwyno adnoddau democrataidd newydd, 

gan ddechrau gyda threialon ar raddfa fechan. Gallai’r rhain gynnwys llunio polisïau yn 

gydweithredol, gwobrau ar ffurf arian rhithwir, hysbysu penderfyniadau’r cyngor yn ymatebol a 

ffurfiau uniongyrchol o ddemocratiaeth. Mae’r adnoddau hyn, y datblygwyd rhai ohonynt gan 

brosiect D-cent a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, eisoes yn cael eu defnyddio mewn dinasoedd 

ar hyd a lled y byd, fel Reykjavik, Helsinki a Madrid. Mae Panel Dinasyddion Casnewydd yn cynnig 

mainc arbrofi syniadau ar gyfer treialu’r dulliau newydd hyn o gynnwys dinasyddion mewn 

penderfyniadau.  

Gŵyl Ddemocratiaeth  

Byddai ‘Gŵyl Ddemocratiaeth’ yn ffordd ddelfrydol o gyflwyno cysyniadau democratiaeth yr 21in 

ganrif i’r cyhoedd, i’w trafod a’u profi mewn amgylchedd reoledig. Mwyfwy, ystyrir bod gwyliau yn 

elfen bwysig o adfywio trefol yn fyd-eang a gallant gynnig gwerth da am arian, gan greu buddion 

economaidd lleol yn aml a gadael gwaddol sy’n parhau. Mae Casnewydd eisoes yn awyddus i 

adeiladu ar ei wyliau llwyddiannus, yr Ŵyl Fwyd a Gŵyl y Siartwyr, a byddai Gŵyl Ddemocratiaeth, a 

gynhelir unwaith neu drachefn, yn denu cymunedau’r ddinas ac yn hyrwyddo’r ddinas yn amlwg i 

gynulleidfa ehangach. 

Gall holl aelodau’r gymuned leol, gan gynnwys grwpiau treftadaeth, ysgolion, colegau, busnesau a 

rhanddeiliaid ehangach ymwneud â chynllunio, trefnu a chyflwyno Gŵyl Ddemocratiaeth agoriadol 

ym mis Tachwedd 2017, i gyd-fynd â dyddiad gwrthryfel y Siartwyr. Gellir ei chynnal mewn nifer o 

leoliadau yn y ddinas, gan gynnwys lleoliadau sy’n gysylltiedig â’r Siartwyr. Bydd yr ŵyl yn archwilio 

pob agwedd ar ddemocratiaeth ac yn apelio i holl aelodau’r gymuned, gan gynnwys y rhai sy’n llai 

tebygol o ddangos diddordeb, gyda chynnwys amrywiol sy’n ddifyr ac yn heriol yn ddeallusol. 

Awgrymwn y gallai hyn gynnwys digwyddiad TEDx fel rhan o raglen yr ŵyl, a fydd yn cynnig llwyfan i 

siaradwyr lleol annerch cynulleidfa fyd-eang, trafodaethau cyhoeddus a chystadlaethau, a threialu 

adnodd llunio polisïau cydweithredol i ddrafftio ‘datganiad’ i’w ryddhau ar ddiwedd yr ŵyl.  Ochr yn 

ochr â hyn, byddem yn rhagweld atyniadau confensiynol fel bwyd, diod, cerddoriaeth a pherfformio, 

ynghyd ag elfennau carnifal eraill fel digwyddiadau stryd ac ail-greu digwyddiadau hanesyddol. 

Cynigiwn y dylai’r digwyddiad gael ei drefnu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol, dinasyddion 

unigol a busnesau lleol a fydd yn rhoi o’u hamser a’u gwasanaethau yn wirfoddol ar gyfer cynnal 

gŵyl o’r fath. Fodd bynnag, yn sgil paratoi cyllideb fanwl, yn amlygu pob elfen ar raglen yr ŵyl, 

rhagwelwn y byddai angen i Gyngor Dinas Casnewydd ariannu o leiaf hanner y costau, gyda 

Llywodraeth Cymru, yr UE (lle y caniateir hynny) a noddwyr preifat yn cyfrannu’r gweddill.  

Argymhellion bras  

1. Dylid cytuno ar strategaeth frandio ar gyfer Dinas Democratiaeth gyda phob partner a 

rhanddeiliad 

2. Dylid rhoi mesurau ar waith i gefnogi perchnogaeth gydweithredol a chydfuddiannol ar gyfer 

busnesau lleol newydd a sefydledig  
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3. Dylai Casnewydd barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau datganoli gyda Dinas-Ranbarth 

Caerdydd ynghylch datganoli cyllidol, a blaenoriaethau ei chlwstwr digidol mewn trafodaethau 

ar dwf 

4. Dylai Casnewydd olrhain yn fanwl ddyfodiaid mwy cefnog i'r ardal a’r posibilrwydd o ddadleoli 

teuluoedd ag incwm is a busnesau bach yn y ddinas a chefnogi ymdrechion Llywodraeth 

Cynulliad Cymru i ddeddfu ynghylch Asedau o Werth Cymunedol, gyda’r nod o amlygu asedau 

o’r fath. 

5. Dylai Casnewydd archwilio sut gall hybiau cymunedol weithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, 

Teuluoedd yn Gyntaf a’r Adran Gwaith a Phensiynau (y DWP) i ddarparu ymyriadau yn 

gysylltiedig â’r farchnad lafur, gan gynnwys rhannau data’r DWP. 

6. Dwyn cyflogwyr a Phrifysgol De Cymru ynghyd i ddarparu’r sgiliau a fydd yn paratoi dinasyddion 

yn ddigonol ar gyfer effeithiau aflonyddgar globaleiddio ac awtomateiddio 

7. Archwilio ymgorffori ‘Stori Casnewydd’ yng nghwricwlwm ysgolion 

8. Defnyddio’r Panel Dinasyddion i dreialu amrywiaeth o adnoddau democratiaeth ddigidol 

cydweithredol, newydd 

9. Cymryd rhan mewn trafodaethau ar ddiwygio etholiadol  

10. Creu ‘Gŵyl Ddemocratiaeth’, yn manteisio ar gyd-destunau hanesyddol a modern, gan ysgogi 

trafodaeth ac arloesi’r defnydd go iawn ar adnoddau democrataidd newydd. 


