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YSTAFELL NEWYDDION Y BOBL 
 
 

PŴER I'R BOBL 
 

YSGRIFENNWYD GAN LAURA MOCHAN 



Dim ond eu lleisiau, eu hangerdd a'u 
penderfyniad a ddefnyddiodd y grŵp i frwydro 
dros yr hyn maen nhw'n ei gredu sy'n iawn 
 
Wrth i'r grŵp o chwech wenu'n fuddugoliaethus ar y sgrin fawr yn stafell waelod y dafarn 
fach ym Merthyr Tudful, fe  ddathlon nhw â chlincian gwydrau a sgwrsio cyffrous wrth wylio 
cyfarfod y cyngor yn dod i derfyn. Fe ddaeth â sylweddoliad fod gan y bobl fach rym hefyd 
mewn gwirionedd.  
Y 'bobl fach'. Sef ni. Mae ein lleisiau yn aml yn cael eu colli yng nghanol elitaeth; ein 
dymuniadau a'n bwriadau a'n buddugoliaethau yn aml yn anhysbys. Ond pan fyddwn ni’n 
dod â’n hadnoddau ynghyd, gallwn dyfu’n storm ferw o bŵer, creadigrwydd, ysbrydoliaeth a 
datrysiadau. Dyna'n union ddigwyddodd i Grŵp y Greenie. 
Dechreuodd sibrydion gylchredeg ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch cynllun i gael 
gwared ag ardal werdd i alluogi'r cyngor lleol a’u datblygwyr i adeiladu ysgol Gatholig 
newydd, 21ain ganrif (lleoliad addysgol modern a datblygedig yn dechnolegol). Roedd yr 
ardal werdd yn cynnwys y cae’r Greenie a Caeau’r Blodyn Menyn (y Greenie yn ardal fawr, 
yn cael ei defnyddio'n aml – y pwysicaf o’r ddau – a Chaeau Blodyn Menyn yn llai ac yn cael 
eu defnyddio’n llai aml). 
Er i'r awdurdod lleol ddilyn proses ddilys, maen nhw’n aml yn gwneud fel maen nhw wedi ei 
fwriadu heb fawr o graffu gan y bobl y maen nhw’n eu gwasanaethu. Lle bu ein tref yn un 
wrthryfelgar a diwydiannol ar un adeg, yn anffodus mae difaterwch i’w deimlo yma erbyn 
hyn. Mae'n ddigon posib bod y brotest hon wedi newid hynny. Roedd chwech o drigolion yn 
ei chael hi'n ormod i dderbyn yn ddall a daethant at ei gilydd i ffurfio'r grŵp er mwyn achub 
y cae ac yn sgil hynny sicrhau democratiaeth. 
 

“mae mwy o aelodau o'r gymuned wedi dod i 
ddeall bod ganddyn nhw bŵer go iawn yn eu 

lleisiau eu hunain” 
 
Roedd Gareth Mochan, Kelly Jones, Steve Davies, Nicola Craze, Racheal Webber a Mark 
Morris, i gyd o Ferthyr Tudful, yn gymharol ddieithr i’w gilydd (yn adnabod ei gilydd drwy 
gyfryngau cymdeithasol lleol yn unig). Fe wnaethon nhw gyfarfod yn gyflym a meddwl am 
gynlluniau i brotestio. Roedd Arweinydd y Cyngor ar y pryd, Lisa Mytton, a thri Chynghorydd 
arall eisoes wedi pleidleisio o blaid y cynllun, a hynny wedi ymgynghoriad oedd wedi'i 
hysbysebu'n ddigon tila; lleiafrif bach yn unig o'r trigolion oedd yn gwybod unrhyw beth 
amdano. Lluniodd Grŵp y Greenie arolwg ac aethant o ddrws i ddrws i drafod y fenter a 
cheisio llofnodion yn erbyn y datblygiad. Fe wnaeth y criw hefyd greu grŵp Facebook a 
thudalen yr oedden nhw'n ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth berthnasol a chyfredol am y 
cynnig oedd yn dal i gael ei drafod, cyfarfodydd y cyngor a phrotestiadau (astudiaethau 
amgylcheddol, yr wybodaeth rheoli traffig, gwybodaeth o gyfarfodydd y cyngor lleol, barn y 
cyhoedd ac ati). 
Mae yna eisoes ysgol uwchradd Gatholig fawr a thair ysgol gynradd Gatholig yn yr ardal. Yr 
amcan yw cyfuno'r holl flynyddoedd o 3 i 16 oed mewn un lleoliad. Bydd yr ysgolion cynradd 
yn cau ac yn cael eu dymchwel, ac felly’r ysgol uwchradd hefyd (mae angen gwaith 
atgyweirio ar bob un ohonynt a'r consensws cyffredinol yw y bydd yn rhatach yn y pen draw 



i gyfuno'r ysgolion). Mae'r ardal werdd bwysig wedi bod yn cael ei defnyddio ers degawdau 
gan deuluoedd, naturiaethwyr, plant, sefydliadau chwaraeon a cherddwyr cŵn. Ar ôl i'r 
grŵp dynnu sylw pobl at y cynlluniau, daeth yn amlwg yn gyflym fod llawer yn yr ardal agos 
at y cae yn Galon Uchaf, Gurnos a Phenydarren ac ymhellach i ffwrdd (5,000+ o drigolion) yn 
anhapus gyda'r posibilrwydd o golli'r gofod, y tarfu y byddai'n ei olygu, y traffig ychwanegol 
y byddai'n ei greu, pryderon am yr effaith ar yr amgylchedd, diogelwch y plant a cholli cae 
sy'n cael ei ddefnyddio gan gymaint o bobl.  
Roedd yr ymgynghoriad cyntaf yn cynnwys dau opsiwn yn unig: adeiladu'r ysgol gyda'i 
chaeau chwaraeon ar gae’r Greenie, neu adeiladu'r ysgol ar y Greenie gyda chynnig o 
amnewid rhywfaint o dir ar safle presennol yr ysgol. Protestiodd y grŵp ac fe wnaeth y 
pwysau a roddodd y grŵp a nifer cynyddol o drigolion ar y cyngor olygu bod dau 
ymgynghoriad arall wedi eu cynnal. Yn y cyfamser, cafodd sawl Cynghorydd oedd wedi codi 
llais i gefnogi Grŵp y Greenie a'i ymdrechion i wella'r broses ddemocrataidd eu diswyddo'n 
ddisymwth am 'berfformiad gwael' a chafodd Cynghorydd arall ei dynnu o'i rôl wirfoddol fel 
Cadeirydd Llywodraethwyr YUEH heb esboniad priodol.  
 

“Lle bu ein tref yn un wrthryfelgar a diwydiannol 
ar un adeg, yn anffodus mae difaterwch i’w 

deimlo yma erbyn hyn. Mae'n ddigon posib bod y 
brotest hon wedi newid hynny.” 

 
Wedi protestio corfforol ar y cae a llawer o drafod a dadlau ar y cyfryngau cymdeithasol ac 
mewn sawl cyfarfod, cyhoeddwyd yr ymgynghoriad terfynol. Er nad oedd yn union beth 
roedd y grŵp wedi gobeithio amdano, roedd yn fuddugoliaeth gan eu bod yn fwy na pharod 
i dderbyn y cyfaddawd o weld yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle presennol yr 
ysgol (roedd y cyngor wedi datgan ei fod yn 'rhy fach' i ddechrau) a bod cae chwaraeon ar 
gae Buttercup. Roedd yn dro pedol enfawr yn y pen draw gan y cyngor ac roedd y trigolion 
yn cytuno â’r cynnig. 
Dim ond eu lleisiau, eu hangerdd a'u penderfyniad a ddefnyddiodd y grŵp i frwydro dros yr 
hyn maen nhw'n ei gredu sy'n iawn. Ni ddaeth y cyfryngau atyn nhw erioed (tra roedd y 
cyngor wedi cael rhannu eu hochr nhw o'r stori yn y wasg), doedd ganddyn nhw ddim arian 
ac ni chawsant unrhyw gymorth allanol. Maen nhw'n dweud wrtha’ i y byddai'r broses yn 
sicr wedi bod yn haws pe bydden nhw wedi cael rhywfaint o arweiniad gan nad oedden 
nhw'n gwybod i sicrwydd a oedd unrhyw sail gyfreithiol iddyn nhw allu brwydro yn erbyn y 
penderfyniad.  
Daeth y brotest â newid mawr. Ffurfiodd nifer o Gynghorwyr annibynnol grŵp hollol 
newydd yn ei sgil ar ôl colli eu safleoedd yn y cabinet, bydd ymgynghoriadau nawr yn cael eu 
hysbysebu'n well ac mae mwy o aelodau o'r gymuned wedi dod i ddeall bod ganddyn nhw 
bŵer go iawn yn eu lleisiau eu hunain. Pan ofynnais i Lisa Mytton (Arweinydd y Cyngor ar y 
pryd) a oedd unrhyw wersi wedi'u dysgu ai peidio, dywedodd hi 'Oedd - i sicrhau bod 
ymgynghoriadau o hyn ymlaen yn gadarn ac yn hygyrch i bawb a sicrhau nad yw 
rhagdybiaethau syml yn y wasg leol ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddigonol.' 
Rwyf wedi gweld bod y grŵp fwy neu lai wedi dilyn arweiniad a geir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ddiarwybod iddyn nhw ar y pryd. Mae'r fframwaith a 
osodir yn y ddeddf yn nodi bod pobl yn gallu gofyn cwestiynau i gyrff perthnasol yn seiliedig 
ar y '5 ffordd o weithio': cynnwys (pwysigrwydd cynnwys pobl), hirdymor (cydbwyso 
anghenion tymor byr ag anghenion tymor hir), atal (gweithredu i atal materion neu i beidio 
â'u gwaethygu), integreiddio (yr effaith ar yr economi, cymdeithas, yr amgylchedd, lles a 
bioamrywiaeth) a chydweithio (gan weithredu ar y cyd ag eraill yn y corff ei hun).  



DELWEDD TEITL: YGreenieaChaeau Blodyn Menyn, Merthyr Tudful (Llun: GrŵpyGreenie) 
 
 

 

Mae llwyddiant haeddiannol y grŵp hwn yn rhoi gobaith i gymunedau eraill. Ni fydd pobl 
sy’n unedig yn cael eu trechu! 
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – The Future Generations 
Commissioner for Wales 
https://www.facebook.com/SaveOurGreenspace/ 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


