www.datajusticelab.org
@datajusticelab

Datblygu cyfranogiad
dinesig wrth wneud
penderfyniadau
algorithmig:
Canllaw ar gyfer y sector cyhoeddus
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Rydym yn gwybod bod y sector cyhoeddus yn defnyddio
mwy o ddulliau gwneud penderfyniadau algorithmig
a dadansoddeg data. Gall hyn gael goblygiadau
sylweddol ar y ffordd y mae dinasyddion yn profi ac yn
ymgysylltu â gwasanaethau cyhoeddus. Ac eto, yn aml
mae dinasyddion yn cael eu heithrio o’r ddadl ynghylch
datblygu, gweithredu a defnyddio’r technolegau hyn sy’n
dod i’r amlwg.
O gynllunio, caffael, creu strategaethau a chynnal
trafodaeth yn gyffredinol, ceir llawer o ffyrdd i gynnwys
y cyhoedd. Yn y canllaw hwn, rydym yn taflu goleuni ar
rai o’r ffyrdd y gellir gwella cyfranogiad dinesig mewn
perthynas â gwneud penderfyniadau algorithmig, gan
ganolbwyntio’n arbennig ar y sector cyhoeddus.
Mae’r canllaw’n mynd i’r afael â phedwar cwestiwn
craidd:
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Ar gyfer pwy mae’r canllaw hwn?
Mae’r adran hon yn amlinellu’n fyr ar gyfer pwy mae’r
canllaw hwn a sut y gall fod yn ddefnyddiol.
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Pam cynnwys y cyhoedd?
Mae’r adran hon yn dadlau dros gynnwys y cyhoedd wrth
wneud penderfyniadau a pha fanteision a all ddod yn
sgil gwneud hyn. Rydym hefyd yn mynd i’r afael â rhai
gwrthwynebiadau a rhwystrau cyffredin.
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Sut olwg allai fod ar gyfranogiad dinesig?
Mae’r adran hon yn archwilio nifer o enghreifftiau
o gyfranogiad dinesig mewn perthynas â data ac
algorithmau, yn amrywio o fformatau cyfarwydd i
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weledigaethau mwy radical sydd oll yn rhannu ymrwymiad
i wella lleisiau dinasyddion.
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Sut mae cychwyn arni?
Mae’r adran hon yn dod â chysylltiadau, adnoddau a
sefydliadau a all eich helpu i gychwyn arni at ei gilydd, ac

yn archwilio llwybrau ar gyfer gwella cyfranogiad dinesig.
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Ar gyfer pwy mae’r
canllaw hwn?
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Ar gyfer pwy mae’r
canllaw hwn?
Mae’r Labordy Cyfiawnder Data wedi creu’r canllaw
hwn, gyda mewnbwn gan Sefydliad Ada Lovelace, ar
gyfer unigolion a thimau sy’n gweithio ar draws rolau a
chyfrifoldebau yn y sector cyhoeddus. Waeth beth yw
ei sefyllfa, bydd y canllaw hwn yn berthnasol i unrhyw
un sydd â diddordeb mewn ceisio gwella rôl y cyhoedd
a’r gymdeithas sifil wrth wneud penderfyniadau sy’n
ymwneud â defnyddio data, deallusrwydd artiffisial a
systemau gwneud penderfyniadau awtomataidd.
Mae’r canllaw yn adeiladu ar ymchwil barhaus gan
y Labordy Cyfiawnder Data ar ddataeiddio cynyddol
gwasanaethau cyhoeddus a’r potensial ar gyfer
cyfranogiad dinesig, a’r gwaith arloesol ar ymgysylltu
â’r cyhoedd ar ddata a deallusrwydd artiffisial a
wneir gan Sefydliad Ada Lovelace. Mae’r canllaw yn
canolbwyntio’n benodol ar gyfranogiad dinasyddion
mewn perthynas â defnydd y sector cyhoeddus o ddata
a phrosesau algorithmig, ond bydd hefyd yn berthnasol
i’r rheini nad ydynt yn gweithio’n uniongyrchol gyda
thechnolegau o’r fath. Mae meysydd fel caffael, cyllidebu,
darparu gwasanaeth neu reoli oll yn arwyddocaol ar
gyfer cyfranogiad dinesig ac yn rhan o’r enghreifftiau a
amlinellir.
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Mae’r canllaw yn cydnabod bod cyfyngiadau sylweddol ar
gyfer cynnal gweithgareddau i gynnwys dinasyddion ac
nid oes ganddo’r holl atebion, ond y bwriad yw sbarduno
syniadau, trafodaethau a chynlluniau ar gyfer ehangu
cyfranogiad dinesig trwy ddarparu enghreifftiau pendant y
gellir eu cymhwyso i ystod o gyd-destunau. . Y gobaith yw
y gall helpu i gataleiddio dulliau newydd ar gyfer gwella
democratiaeth yn gyffredinol.

4

02

Pam cynnwys
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Mae cynnwys y cyhoedd mewn meysydd sylweddol o wneud
penderfyniadau yn bwysig ar gyfer deall anghenion, meithrin
ymddiriedaeth a gwella atebolrwydd y sector cyhoeddus. Er y gall
fod yn broses anodd, mae’n rhan allweddol o sicrhau cyfreithlondeb
sefydliadau cyhoeddus, ac mae’n datblygu prosesau polisi mwy
cynaliadwy a thecach. Mae hefyd yn rhan greiddiol o feithrin diwylliant
arloesol sydd wedi’i anelu at fynd i’r afael â materion dybryd – mawr a
bach – yr unfed ganrif ar hugain.
Nid oes angen mentrau o’r brig i lawr er mwyn sicrhau bod
cyfranogiad dinesig yn effeithiol, ond gellir ei wireddu ar draws y
sector cyhoeddus o fewn amrywiaeth eang o sefydliadau. Mae gan
lawer o gyrff cyhoeddus eisoes fesurau ar gyfer cynnwys rhanddeiliaid
ac maent wedi mynegi ymrwymiadau i ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae’r
rhain yn fentrau, yn dueddiadau ac yn athroniaethau y gellir adeiladu
arnynt i ehangu cyfranogiad ac i arfogi’r sector cyhoeddus ar gyfer
heriau heddiw a heriau’r dyfodol.
Mae’r canllaw hwn yn manylu ar ymagweddau a dulliau ymarferol
ar gyfer cynnwys y cyhoedd ymhellach mewn prosesau gwneud
penderfyniadau a rhoi llais i ddinasyddion. Cyn rhoi enghreifftiau,
rydym yn mynd i’r afael â rhai materion a phryderon cyffredin
ynghylch cyfranogiad dinesig, a sut y gall fod o fudd ac ehangu’r
prosesau hynny.

Mae dinasyddion eisiau bod yn rhan o brosesau
gwneud penderfyniadau am faterion sy’n
effeithio arnyn nhw.
Gall fod yn demtasiwn credu os nad oes mater yn cael ei godi trwy’r
sianeli presennol, yna nid oes unrhyw un yn poeni amdano. Fodd
bynnag, efallai hefyd nad yw’r cyhoedd yn gwybod am fater penodol
a fyddent, fel arall, yn cael cynnig y wybodaeth ofynnol a’r llwybrau ar
gyfer cymryd rhan, eisiau dweud eu dweud arno. Mae ymchwil wedi
dangos, o ran cwestiynau am ddata a thechnoleg, er enghraifft, nad
difaterwch neu anwybodaeth sy’n gyfrifol am ddiffyg gwybodaeth,
ond yn aml mae’n ganlyniad i aneglurder y prosesau sy’n ymwneud â
gwneud penderfyniadau algorithmig, ac ymdeimlad o ddiffyg pŵer o
ran a ellir gwneud unrhyw beth ynglŷn â’u defnyddiau.1
Fel sy’n amlwg o’n henghreifftiau o gyfranogiad dinesig isod,
wrth ddefnyddio fformatau priodol, gall fod diddordeb mawr
gan y cyhoedd mewn datblygiadau sy’n ymwneud â gwneud
penderfyniadau algorithmig. Ond mae hefyd o bwys a yw’r diddordeb
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hwn wedi’i gasglu ac yn arwain at ddylanwad gwirioneddol ar
ddatblygiad a defnydd technolegau sy’n dod i’r amlwg.

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn gofyn am
adnoddau, ond gall helpu i greu penderfyniadau
gwell a meithrin ymddiriedaeth, gan ei gwneud
yn werth chweil.
Gall dod o hyd i ffyrdd o wella cyfranogiad dinesig mewn prosesau
gwneud penderfyniadau algorithmig fod yn ddwys o ran adnoddau.
Fodd bynnag, fel y dengys ein henghreifftiau, mae ffyrdd o ymgysylltu
â’r cyhoedd gan ddefnyddio seilweithiau ac arbenigedd presennol a
all ei gwneud yn llai brawychus. Mae hyn yn bwysig gan fod ymchwil
wedi dangos bod rhoi amser ac arian i gynnwys dinasyddion yn
gwella’r broses o wneud penderfyniadau ac yn arallgyfeirio disgwrs
cyhoeddus. (OECD 2020, Breckon et al., 2019). Er enghraifft, mae
rhaglen Sciencewise Llywodraeth y DU wedi dangos bod y cyhoedd
yn gallu ac yn barod i gyfrannu’n ddefnyddiol ar faterion hynod
dechnegol yn ogystal â dadleuol, yn amrywio o waredu gwastraff
ymbelydrol i ddyfodol cyflenwad ynni Prydain.2
Serch hynny, mae cyfyngiadau adnoddau yn her. Dyma pam, yn
ddiweddarach yn y ddogfen hon, rydym wedi cynnig ystod o wahanol
enghreifftiau o ehangu democrataidd o wahanol gyd-destunau.
Nid oes un ffordd o wella democratiaeth a chynnwys y cyhoedd
wrth wneud penderfyniadau. Mae hyn yn ychwanegu rhywfaint o
anhawster ond mae hefyd yn caniatáu hyblygrwydd.

Mae ystod ehangach o leisiau yn arwain at
bolisïau mwy cynhwysol a chadarn.
Ceir arbenigedd helaeth yn y sector cyhoeddus. Ac eto rydym hefyd yn
gwybod y gall fod yn gyfyngedig. O ran cwestiynau am ddadansoddeg
data a gwneud penderfyniadau algorithmig yn benodol, mae
arbenigedd gan y rhai y mae’r datblygiadau hyn yn effeithio arnynt
mewn gwahanol gymunedau yn hanfodol ond yn aml ar y cyrion. Mae
hyn yn arbennig o wir gan fod ymchwil wedi dangos bod datblygiadau
mewn technolegau a yrrir gan ddata yn tueddu i gael effaith wahanol
ar y rhai sydd eisoes dan anfantais ac ar yr ymylon o fewn cymdeithas.3
Efallai y bydd pobl sydd â phrofiadau, cyrff neu alluoedd penodol yn
dod ar draws rhwystrau i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus sy’n
golygu nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed. Er bod digon o arbenigedd
ymhlith gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus ar broblemau
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technoleg, ceir llawer o brofiadau nad ydynt yn cael eu cyfrif amdanynt
ar hyn o bryd a all gael effaith sylweddol ar sut i feddwl am wneud
penderfyniadau algorithmig. Er enghraifft, canfuwyd rhagfarnau hiliol
mewn technolegau adnabod wynebau a ddefnyddir gan heddluoedd
ledled y byd.4 Mae cynnwys mwy o ddinasyddion, yn enwedig grwpiau
lleiafrifol, mewn penderfyniadau ynghylch mabwysiadu’r technolegau
hyn, wedi dangos ei fod yn arwyddocaol ar gyfer mynd i’r afael â’r
niweidiau hyn.5

Gall cynnwys y cyhoedd helpu i wneud cynnydd ar
faterion a allai achosi rhwyg.
Mae angen anghytuno ym maes democratiaeth, ond nid yw datblygu
cyfranogiad dinesig o reidrwydd yn golygu creu dadleuon a allai
achosi rhwyg ar faterion dybryd. Mae ymchwil wedi dangos bod
cymhlethdod a chyflymder datblygiadau yn aml wedi golygu deialog
ac ymgynghori cyfyngedig ar gwestiynau sy’n ymwneud â thechnoleg,
ac oherwydd nad oes goblygiadau gwleidyddiaeth a pholisi yn
gysylltiedig â chyflwyno technolegau newydd.6 Ac eto, mae cynnwys
y cyhoedd mewn arloesedd technolegol yn bwysig er mwyn sicrhau
ymddiriedaeth a chynnydd yn ddiweddarach.
Mae’r enghreifftiau a ddarparwn isod yn aml yn rhoi braint i ystyriaeth
a chydweithio fel ffordd o wella cyfranogiad dinesig a sicrhau bod
profiadau eraill yn cael eu clywed. Gall hyn helpu i ddemocrateiddio’r
sector cyhoeddus yn gyffredinol a sut mae pobl yn deall arferion sy’n
newid. Yn hytrach na bod yn rhwystr i newid, gall cynnwys y cyhoedd
fod yn ffordd o ddatrys materion cymhleth, megis yn achos defnyddio
Cynulliad Dinasyddion i ddatrys y mater o gyfreithloni erthyliad yn
Iwerddon.7
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld toreth o ddulliau
democrataidd diddorol a defnyddiol. Mae cynulliadau dinasyddion,
rheithgorau dinasyddion, cyllidebu cyfranogol, ymhlith eraill, wedi
ymddangos er mwyn cynnig gwahanol ffyrdd o wella’r ffordd y gall
dinasyddion ymgysylltu â materion polisi, a’r rôl y gallant ei chwarae
wrth ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n llywodraethu eu bywydau.
Mewn mannau eraill, gwnaed mwy o newidiadau strwythurol sy’n
ceisio dod â’r llywodraeth a’r economi yn agosach at y cyhoedd ei
hun, megis y ‘Model Preston’ yng ngogledd Lloegr a’r ‘Map Ffordd
at Sofraniaeth Dechnolegol’ a ddilynir yn Barcelona. Yn yr Unol
Daleithiau, rydym wedi gweld cyfres o fesurau sy’n ennyn diddordeb y
cyhoedd wrth lywodraethu technolegau gwyliadwriaeth cymhleth a
dadleuol a all fod yn berthnasol i ystod o gyd-destunau.
Nid yw’r casgliad o enghreifftiau a amlinellwyd gennym isod yn
gynhwysfawr o bell ffordd. Nid oes unrhyw ffordd ganonaidd o
ddatblygu cyfranogiad dinesig. Diben y canllaw hwn yw bod yn
adnodd ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus sydd am
fyfyrio ar ymarferion sydd wedi’u hanelu at gyfranogiad dinesig a’u
dilyn mewn ffordd sy’n addas i’w cyd-destun.
Yr hyn sy’n dilyn yw rhai enghreifftiau sy’n dangos cyfleoedd a
heriau o ran gwella cyfranogiad dinesig mewn perthynas â gwneud
penderfyniadau algorithmig, a thu hwnt. Rydym yn eich annog i
ddarllen mwy am yr enghreifftiau sy’n ennyn eich diddordeb, ac estyn
allan at y rhai sy’n cymryd rhan. Bydd yr adran sy’n dilyn yn ceisio’ch
cynorthwyo yn eich ymdrechion pellach i wneud ymchwil ac estyn
allan.

Cynulliadau bach i’r

Cyn i ni edrych yn fanylach ar ein henghreifftiau cyntaf, mae’n werth

cyhoedd

esbonio term allweddol a ddefnyddir i gyfeirio at ychydig o’r dulliau y
byddwn yn eu harchwilio yma: cynulliadau bach i’r cyhoedd.
Mae cynulliadau bach i’r cyhoedd yn deulu o ddulliau sy’n defnyddio
trafodaeth – sgyrsiau strwythuredig a chyfryngol rhwng cyfranogwyr
– i archwilio safbwyntiau’r cyhoedd ar bwnc neu fater penodol.
Mae’n seiliedig ar ddefnyddio “dulliau yn y gwyddorau cymdeithasol
i gydosod microcosm o’r ‘cyhoedd’ ... gyda phob dinesydd yn cael
siawns gyfartal o gael ei ddewis”.8
Gall fod yn anodd darganfod beth yw barn y cyhoedd. Mae
cynulliadau bach i’r cyhoedd sy’n fwriadol fel arfer yn recriwtio
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croestoriad o’r cyhoedd gan ddewis cyfranogwyr ar hap. Fel rheol,
dewisir cyfranogwyr trwy ddull samplu ar hap haenedig fel bod
ystod o nodweddion demograffig o’r boblogaeth ehangach yn cael
eu cynrychioli (oedran, rhyw, ethnigrwydd, ac ati). Efallai y bydd rhai
cynulliadau bach i’r cyhoedd yn canolbwyntio ar gymuned benodol
ac yn ceisio cael sampl gynrychioliadol o unigolion yn y boblogaeth
honno, yn hytrach na’r gymdeithas gyfan. Gall hwn fod yn ddull
defnyddiol o dynnu sylw at leisiau ar yr ymylon. Mae rhai cynulliadau
bach i’r cyhoedd yn cynnig cymhellion ariannol i unigolion gymryd
rhan, sef mesur sydd i fod i annog cyfranogiad gan sbectrwm
ehangach o gymdeithas, yn enwedig cymunedau heb adnoddau, neu
maen nhw’n darparu gofal plant am ddim i’w gwneud hi’n bosibl
cynnwys y rhai sy’n gyfrifol am blant. Agwedd bwysicaf cynulliadau
bach i’r cyhoedd yw eu bod yn cynnwys aelodau cyffredin o’r cyhoedd;
y rhai na fyddai fel rheol yn cael eu lleisiau wedi’u clywed trwy sianeli
traddodiadol.
Bydd ein henghreifftiau nesaf yn dangos mathau o gynulliadau bach
i’r cyhoedd ac yna rhai enghreifftiau eraill o ddulliau democrataidd a
ffyrdd i rymuso’r cyhoedd.

Rheithgorau

Mae rheithgor dinasyddion yn fath poblogaidd o gynulliadau bach

dinasyddion

i’r cyhoedd . Yn gonfensiynol, mae ganddyn nhw oddeutu 12 i 25
o aelodau, wedi’u dewis trwy ddulliau dewis ar hap, gan ystyried
lledaeniad demograffig. Gall nifer y cyfranogwyr amrywio wrth barhau
i ddilyn y dull hwn. Gellir cynnig arian a gofal plant i gyfranogwyr
er mwyn hwyluso cyfranogiad. Yn ogystal â chyfieithu mewn
cenhedloedd sydd â sawl iaith leol. Mae mesurau pellach yn cynnwys
hwyluso cyfranogiad pobl anabl. Dylid ystyried mesurau fel y rhain ym
mhob cyd-destun.
Gall rheithgorau dinasyddion amrywio o ddiwrnod i ychydig
benwythnosau. Mae “cyflwynwyr”, “tystion arbenigol”, neu “sylwebwyr”
yn cyflwyno i’r cyfranogwyr, gan gynnig arbenigedd ar y pwnc dan
sylw. Eu rôl yw arfogi cyfranogwyr i allu trafod y pwnc penodol mewn
modd manwl. Yn aml, rhoddir pecynnau gwybodaeth a baratowyd
ymlaen llaw i reithwyr a bydd un neu fwy o hwyluswyr wrth law i
gadw’r drafodaeth yn gynhyrchiol ac yn drefnus. Bydd y drafodaeth
fel arfer yn seiliedig ar gwestiwn craidd neu set o gwestiynau. Gall
rheithgor dinasyddion ddod i benderfyniad y gellir ei ddeddfu, neu
ysgrifennu adroddiad ymgynghorol.
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Agwedd bwysig ar reithgorau dinasyddion ac ymarferion tebyg eraill
yw panel neu fwrdd goruchwylio, sy’n gyfrifol am oruchwylio’r broses a
pharatoi neu archwilio deunyddiau. Gall y bwrdd hwn gynnwys ystod
o randdeiliaid sydd â gwahanol safbwyntiau ar y pwnc dan sylw mewn
ymdrech i gynnal cydbwysedd.
Mae rheithgor dinasyddion yn ddull democrataidd a ddefnyddir
yn helaeth ac sydd wedi dod yn arbennig o amlwg yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Un ffordd y defnyddir rheithgorau dinasyddion
yw darganfod yn fanylach beth yw barn y cyhoedd am fater. Mae gan
hyn y potensial i roi mwy o ddylanwad i’r cyhoedd trwy gynhyrchu
gwell tystiolaeth ar gyfer llunio polisïau. Gellir defnyddio rheithgor
dinasyddion hefyd i ddod i benderfyniad sy’n cael ei weithredu’n
uniongyrchol.
Gellir cymhwyso’r model hwn ar draws amrywiaeth o raddfeydd,
a gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer pynciau sy’n amrywio o wneud
penderfyniadau uniongyrchol (e.e. a ddylid gweithredu system
deallusrwydd artiffisial penodol?) i faterion moesegol a gwleidyddol
ehangach (e.e. sut y dylid asesu niweidiau posibl defnyddio prosesau
algorithmig?).

Enghreifftiau:

1.

Yn 2019, gofynnodd Sefydliad Ada Lovelace a Deall Data
Cleifion i dri rheithgor dinasyddion (Taunton, Leeds, Llundain),
a oedd yn cynnwys 60 o unigolion, drafod y cwestiwn, Beth
yw ystyr partneriaeth deg rhwng y GIG ac ymchwilwyr,
elusennau a diwydiant ar ddefnydd y GIG o ddata cleifion
a data gweithredol y GIG?9 Dilynwyd hyn gan arolwg
cynrychioliadol cenedlaethol o 2095 o bobl yn y DU i brofi
barn ehangach ar agweddau ar y cwestiwn, wedi’i lywio gan
reithgorau dinasyddion. Roedd yr allbynnau dilynol yn cynnig
argymhellion polisi. Dyma enghraifft o sut y gellir ystyried mater
polisi cymhleth ac arlliw iawn, gyda chymorth gan reithgorau
dinasyddion, mewn modd soffistigedig, gan arwain at allbynnau
gweithredadwy.

2.

Cynhaliodd Citizens Juries c.i.c. ddau reithgor dinasyddion
pum niwrnod ym mis Chwefror 2019. Archwiliodd y rhain
gyfnewidiad canfyddedig rhwng cywirdeb ac “eglurder” mewn
penderfyniadau a wnaed gan ddeallusrwydd artiffisial neu
gan ei ddefnyddio.10 Archwiliodd y cyfranogwyr y cyfnewidiad
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hwn mewn pedwar senario gwahanol: diagnosis o strôc
acíwt; dod o hyd i roddwyr trawsblaniad aren a derbynwyr
sy’n bâr; penderfynu pa droseddwyr y dylid eu cyfeirio at
raglen adsefydlu; a sgrinio ceisiadau am swyddi a gwneud
penderfyniadau ar gyfer y rhestr fer. Roedd y senarios hyn
yn caniatáu i gyfranogwyr, wedi’u llywio gan ddeunyddiau a
baratowyd ymlaen llaw a siaradwyr arbenigol gwadd, archwilio’r
cyfnewidiad o amrywiaeth o onglau. Ariannwyd y prosiect
ar y cyd gan Ganolfan Ymchwil Drosiadol Diogelwch Cleifion
Manceinion Fwyaf NIHR a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
(ICO). Aeth canlyniadau’r prosiect ymlaen i lywio cyngor
swyddogol Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae
llawer o’r deunyddiau a ddefnyddir gan y prosiect hwn, ynghyd
â’i allbynnau, ar gael i’w lawrlwytho.11

3.

Yn 2018, crëwyd Panel Dinasyddion Jersey i gael cipolwg ar y
ffordd y mae pobl Jersey yn gallu cofio achosion o gam-drin
plant yn y gorffennol yn ystod eu hamser yn system ofal yr
Ynys.12 Roedd y “panel dinasyddion” hwn wedi’i “seilio’n llac” ar
fodel rheithgor dinasyddion. Yn yr enghraifft hon, addaswyd
dull recriwtio safonol cynulliadau bach i’r cyhoedd i bobl yn y tu
blaen a oedd wedi profi niwed a cham-drin yn rhan o system ofal
Jersey.

4.

Yn Fforest y Ddena, comisiynwyd Citizens Juries c.i.c. gan
awdurdodau iechyd Swydd Gaerloyw i ddylunio a chynnal
rheithgor dinasyddion i ddarparu argymhellion ar gyfer lleoli
ysbyty cymunedol newydd, gan ddewis rhwng tri lleoliad.13
Digwyddodd y broses dros bum niwrnod, ac roedd yn cynnwys
18 o ddinasyddion a gafodd eu recriwtio o bob rhan o ardal
Fforest y Ddena. Penderfynwyd ar argymhelliad y rheithgor
trwy bleidlais o flaen arsylwyr cyhoeddus. Dewiswyd y lleoliad a
argymhellwyd gan y rheithgor gan GIG Swydd Gaerloyw. Mae’r
rheithgor hwn yn arbennig o ddiddorol am y modd y rhoddwyd
iddo gynnig penderfyniad pragmatig y gellid gweithredu
arno, yn hytrach na’r argymhellion amrywiol sy’n aml yn codi o
reithgorau dinasyddion.

Cynulliadau

Mae math arall o gynulliadau bach i’r cyhoedd neu gynulliadau

dinasyddion

dinasyddion, tebyg i reithgorau dinasyddion ond yn fwy, yn cynnwys
mwy o ddinasyddion (50 i 250 yn nodweddiadol). Maent yn tueddu
i fod yn ddigwyddiadau proffil uwch ac yn para unrhyw beth o
benwythnos i ychydig fisoedd, gyda diwrnodau fel arfer ar wasgar.
Efallai y bydd eu maint yn rhoi mwy o gyfreithlondeb democrataidd
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iddynt yng ngolwg rhai pobl, ond gallant hefyd fod yn anaddas ar
gyfer materion mwy lleol oherwydd costau sefydliadol uwch. Yn yr
un modd â phob dull arall, maent yn gweithio orau pan ddyrennir
adnoddau i hwyluso cyfranogiad rhan eang o’r gymdeithas, megis
cymhellion ariannol a gofal plant, mynediad priodol i bobl anabl, a’r
posibilrwydd i’r rheini mewn cenhedloedd amlieithog gymryd rhan yn
yr iaith leol y maen well ganddynt ei defnyddio.
Gall gwasanaethau dinasyddion fod â chyfreithlondeb oherwydd eu
maint, a gallant fod yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu polisi neu gydfynd â dulliau democrataidd mwy traddodiadol, fel refferenda, fel yn
enghraifft Cynulliad Dinasyddion Iwerddon (gweler isod). Gallant fod
yn briodol ar gyfer cwestiynau polisi dadleuol mawr ar dechnolegau
sy’n dod i’r amlwg, megis a yw’n dderbyniol i’r heddlu ddefnyddio
technolegau adnabod wynebau yn y DU.

Enghreifftiau:

1.

Cyngor Biometreg Dinasyddion Sefydliad Ada Lovelace oedd y
cynulliad dinasyddion cyntaf i drafod technolegau biometreg
yn y DU.14 Roedd yn canolbwyntio ar ddeallusrwydd artiffisial a
thechnolegau biometreg a yrrir gan ddata fel dulliau adnabod
wynebau byw a llais a ddefnyddir mewn cyd-destunau sy’n
amrywio o blismona ac addysg i gynorthwywyr rhithwir
fel Siri a Alexa. Ei nod oedd deall disgwyliadau o’r cyhoedd
gwybodus, amodau ar gyfer dibynadwyedd a pharodrwydd o
ran defnyddio technolegau a data biometreg. Fe’i cynhaliwyd
ar draws chwe gweithdy yn ystod 2020. Roedd y cynulliad
dinasyddion yn cynnwys grŵp cynrychioliadol demograffig o
60 aelod o’r cyhoedd, a dalwyd am eu hamser i sicrhau tegwch
a chynwysoldeb. Roedd Grŵp Goruchwylio’r prosiectau yn
cynnwys cynrychiolwyr o’r byd academaidd, plismona, busnes,
a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef corff goruchwylio
allweddol yn y maes hwn. Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, mae
Sefydliad Ada Lovelace wedi cynnal nifer o weithdai “Llais
Cymunedol” i archwilio’n fanwl effaith anghymesur technolegau
biometreg gydag unigolion o gefndiroedd du a lleiafrifoedd
ethnig, yn ogystal â phobl anabl ac unigolion LGBTQI.15

2.

Mae’r Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a’r
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol hefyd wedi
partneru â sefydliadau cymdeithas sifil i ysgrifennu llawlyfr i
awdurdodau lleol o’r enw “Sut i gynnal cynulliad dinasyddion” fel
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rhan o’u Rhaglen Arloesedd mewn Democratiaeth.16 Cymerodd
tri awdurdod ran yn y rhaglen a chynnal cynulliadau dinasyddion
ar faterion, gan gynnwys dyfodol canol trefi a thagfeydd
traffig. Mae’r dogfennau ar gyfer yr astudiaethau achos hyn yn
cynnwys nifer o gwestiynau a atebwyd gan yr awdurdodau sy’n
cymryd rhan (Cyngor Bwrdeistref Metropolitan Dudley, Cyngor
Bwrdeistref Test Valley, a Phartneriaeth Caergrawnt Fwyaf) fel

Pam oeddech chi am gynnal cynulliad dinasyddion? a Pe gallech
chi ddechrau eto, beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol?17
Trwy gydol y llenyddiaeth am gynulliadau bach i’r cyhoedd,
gallwch ddod o hyd i gyfrifon a chyngor manwl fel hyn gan y rhai
sydd eisoes wedi cynnal eu prosesau eu hunain. Edrychwch ar
adran olaf y ddogfen hon i gael adnoddau ychwanegol.

3.

Cyfarfu Cynulliad Dinasyddion British Columbia a oedd yn
cynnwys 160 o bobl i argymell system etholiadol amgen ar
gyfer talaith Canada. Ar ôl 11 mis o drafod, argymhellodd yr
aelodau fersiwn o’r system pleidlais sengl drosglwyddadwy.
Ymrwymodd y llywodraeth i refferendwm yn seiliedig ar yr
argymhelliad hwn a phleidleisiodd poblogaeth British Columbia
mewn refferendwm.18 Dyma enghraifft ddiddorol o gynulliad
dinasyddion yn cael pŵer i lunio proses wleidyddol ac o bosibl
newid y dalaith mewn ffordd fawr. Serch hynny, yn y diwedd ni
phasiodd y refferendwm. Mae hyn yn tynnu sylw ymhellach at y
modd nad yw trafodaeth ddemocrataidd o reidrwydd yn arwain
at newid, ond gall yr ymarfer fod yn werth chweil o hyd.

4.

Un o’r cynulliadau dinasyddion mwyaf amlwg yn ystod y
blynyddoedd diwethaf yw Cynulliad Dinasyddion Iwerddon a
wasanaethodd rôl ganolog wrth helpu’r wlad i symud ymlaen
ar y mater dadleuol hanesyddol o erthyliad.19 Gwnaeth y
cynulliad dinasyddion hwn alluogi llunwyr polisïau i ddod â
sefyllfa ddiddatrys wleidyddol hirsefydlog i ben,20 ac roedd
cyfreithlondeb democrataidd y cynulliad dinasyddion wedi
helpu gwleidyddiaeth Iwerddon i symud ymlaen mewn ffordd
nad oedd llwybrau confensiynol wedi gallu ei wneud.

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol wedi mynnu cynulliadau dinasyddion
hefyd ar faterion hinsoddol ac ecolegol21, gan ddadlau y gall hyn “fynd
y tu hwnt i wleidyddiaeth” a’n helpu i fynd y tu hwnt i farweidd-dra
gwleidyddiaeth plaid a phleidioldeb.
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Cynulliadau bach i’r
cyhoedd parhaol

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, aethpwyd ar drywydd y gobaith o
sefydlogi cynulliadau bach i’r cyhoedd fel cyrff parhaol. Mae ymchwil
helaeth yn sail i hyn22 ac mae sefydliadau fel Sefydliad Sortition yn
ymgyrchu’n frwd dros sefydlu cyrff o’r fath.23 Mae cynulliadau bach i’r
cyhoedd parhaol yn ceisio mynd y tu hwnt i gyfyngiadau ymarferion
untro sy’n dueddol o fod yn gyfyngedig o ran cynaliadwyedd, ac yn
ceisio sefydlogi’r ffurfiau democrataidd newydd hyn fel y gall lleisiau
dinasyddion fod yn nodwedd fwy parhaol mewn penderfyniadau
llywodraethu. Mae rhai yn dadlau dros gael dinasyddion a ddewiswyd
ar hap sy’n cymryd rhan mewn cynulliadau bach i’r cyhoedd parhaol
yn hytrach na gwleidyddion.24 Mae cynigion mwy cymedrol wedi’u
cyflwyno, megis awgrym y gallai Senedd yr Alban sefydlu ail siambr
sy’n cynnwys dinasyddion a ddewiswyd ar hap.25 Mae fersiynau
cymedrol o gynulliadau bach i’r cyhoedd parhaol eisoes wedi’u rhoi ar
waith mewn mannau eraill. Gellid cymhwyso hyn i gorff goruchwylio
ar ffurf cynulliad dinasyddion parhaol a sefydlwyd i graffu ar y defnydd
o systemau penderfyniadau awtomataidd a deallusrwydd artiffisial yn
y sector cyhoeddus.

Enghreifftiau:

1.

Yn 2019, trefnodd Observatorio de la ciudad Madrid grŵp o 49
o ddinasyddion a ddewiswyd ar hap i eistedd ochr yn ochr â
Chyngor y Ddinas.26 Sefydlwyd y grŵp i fod yn sefydliad parhaol
o gyfranogiad dinasyddion, gan ychwanegu at y llwybrau
digidol presennol a democratiaeth leol safonol. Roedd gan
yr Observatorio dair prif swyddogaeth: Dadansoddi cynigion
dinasyddion trwy lwyfan cyfranogiad digidol y ddinas (decide.
madrid) a phenderfynu a ddylent fynd i bleidlais gyhoeddus;
dadansoddi polisïau trefol; cyflwyno adroddiadau ar faterion
arbennig o arwyddocaol. Byrhoedlog oedd y fenter hon yn dilyn
newid yn llywodraeth y ddinas.

2.

Yn 2019, cyflwynodd senedd Rhanbarth Brwsel reoliadau
i ganiatáu creu “pwyllgorau trafod”, a oedd yn cynnwys
cymysgedd o aelodau o’r Senedd Ranbarthol a dinasyddion a
ddewiswyd ar hap.27 Mae’r pwyllgorau seneddol yn cynnwys 12 i
15 o seneddwyr a 36 i 45 o ddinasyddion a ddewiswyd ar hap yn
16 oed neu’n hŷn. Disgwylir iddynt gael eu sefydlu unwaith bob
blwyddyn. Mae’r themâu i’w hystyried yn agored i’r cyhoedd, er
mai’r Senedd Ranbarthol sydd â’r gair olaf. Ar ôl i bwnc gael ei
ddiffinio, mae’n mynd trwy wahanol gamau ymgynghori, gan
arwain at bleidlais a gynhelir ar wahân gan y dinasyddion a’r
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seneddwyr, gan na all dinasyddion anetholedig bleidleisio’n
swyddogol mewn senedd. Mae’r dull hwn yn dilyn mesurau
tebyg yng nghymuned Almaeneg Gwlad Belg.28

Adnoddau

Datblygwyd nifer o adnoddau gyda’r nod o gynorthwyo gyda gwella

technolegol ar gyfer

cyfranogiad dinesig. Mae rhai ar gael yn hawdd i’w defnyddio, gyda

cyfranogiad dinesig

chyfoeth o arferion gorau eisoes wedi’u sefydlu, a sefydliadau sydd
â llawer iawn o arbenigedd yn barod i rywun arall fabwysiadu’r
adnoddau maen nhw’n eu cynnal. Mae adnoddau fel y rhain yn
ceisio lleihau’r rhwystr i gyfrannu’n ddemocrataidd a helpu i wneud
cyfranogiad y cyhoedd yn arfer haws a mwy dyddiol.

Enghreifftiau:

1.

Mae Consul yn set eang o feddalwedd sy’n gallu hwyluso sawl
agwedd ar ymgysylltu democrataidd, o ddadleuon a chynigion
a gyflwynwyd gan ddinasyddion i gyllidebu a phleidleisio
cyfranogol. Mae wedi cael ei defnyddio mewn 35 o wledydd, gan
135 o sefydliadau, ac mae ar gael i 90 miliwn o ddinasyddion.
Mae wedi cael cefnogaeth gan y Cenhedloedd Unedig a’r Undeb
Ewropeaidd.29 Defnyddiwyd meddalwedd Consul yn arbennig o
eang yn y byd sy’n siarad Sbaeneg, ac mae wedi’i chyflwyno ar
raddfa fawr hyd yn oed mewn dinasoedd mor fawr â Madrid30
(Decide Madrid).

2.

Mae Decidim yn llwyfan tebyg ond gwahanol i Consul ac fe’i
defnyddir yn Barcelona.31 32 Mae Decidim hefyd wedi cael ei
ddefnyddio gan ddinasoedd, rhanbarthau a sefydliadau ledled y
byd.33

3.

Yn 2012, sefydlwyd Rahvakogu (Cynulliad y Bobl), sef llwyfan
ar gyfer cyfrannu torfol ac ymgynghori dinesig, gan swyddfa
arlywydd Estonia, gan ysgogi bron 2,000 o gynigion gan
ddinasyddion. Dewiswyd y 15 uchaf i gael eu trafod yn y Senedd,
gyda saith ohonynt bellach wedi’u mabwysiadu fel deddfau.34

4.

Yn Latfia, adnodd e-ddemocratiaeth yw ManaBalss.lv (“MyVoice”),
a grëwyd yn 2011, sy’n hwyluso deisebau ar-lein ar gyfer senedd
Latfia.35

5.

Ledled y DU mae nifer o “baneli dinasyddion” yn cael eu cynnal
ar-lein gan gynghorau a chyrff eraill, gyda Citizen Space Delib36
yn cael ei ddefnyddio gan baneli dinasyddion ym Mryste37 a
Chaerdydd38. Defnyddir y llwyfan, a gellir eu defnyddio i gasglu
barn y cyhoedd yn ad hoc.
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Goruchwyliaeth
gymunedol

Mae nifer o fentrau wedi canolbwyntio ar sefydlu strwythurau i
ganiatáu rheolaeth gyhoeddus uniongyrchol dros wahanol fathau o
seilwaith, yn enwedig ym maes technoleg. Mae’r rhain yn aml wedi
canolbwyntio ar fecanweithiau rheoleiddio neu fesurau diogelwch
yn y broses o gaffael a gweithredu technolegau newydd i sicrhau
goruchwyliaeth gymunedol. Mae sefydlu cyrff goruchwylio cymunedol
neu dasgluoedd a arweinir gan ddinasyddion i oruchwylio’r defnydd o
dechnolegau yn dod o fewn y categori hwn.

Enghreifftiau:

1.

Gan ymateb i’r defnydd cynyddol o dechnolegau gwyliadwriaeth,
gan gynnwys dulliau adnabod wynebau gan heddluoedd
yn yr Unol Daleithiau, lansiodd Undeb Rhyddid Sifil America
(ACLU) ei ymgyrch Rheolaeth Gymunedol dros Wyliadwriaeth
yr Heddlu (CCOPS). Nod yr ymgyrch hon yw pasio deddfau
CCOPS “sy’n sicrhau bod trigolion lleol, trwy eu cynrychiolwyr
cyngor dinas, yn cael eu grymuso i benderfynu a yw technolegau
gwyliadwriaeth yn cael eu defnyddio a sut”. Dyma nod y mae’r
deddfau hyn yn ei gyflawni trwy gynyddu dylanwad y cyhoedd
dros y penderfyniadau hyn i’r eithaf.39 Ynghyd â nifer o fesurau
cynyddu tryloywder – megis sicrhau bod heddluoedd yn adrodd
pa dechnolegau gwyliadwriaeth y maent yn eu defnyddio
– mae’r ddeddfwriaeth enghreifftiol, sydd, ers 2016, wedi’i
mabwysiadu mewn o leiaf 15 awdurdodaeth, gan amddiffyn a
grymuso dros 14.2 miliwn o bobl, yn gofyn am sefydlu Pwyllgorau
Cynghori Cymunedol ar Wyliadwriaeth.40 Dylai’r Pwyllgorau
Cynghori Cymunedol hyn, yn ôl y ddeddfwriaeth, “adlewyrchu
amrywiaeth trigolion y Ddinas” a dylent “ddarparu egwyddorion
eang i Gyngor y Ddinas i helpu i lywio penderfyniadau ynghylch
a ddylid defnyddio technolegau gwyliadwriaeth a sut”. Yna caiff
yr argymhellion hyn eu troi’n “addasiadau adferol” gyda’r nod
o gywiro effeithiau negyddol yn sgil defnyddio neu ddefnydd
posibl technolegau gwyliadwriaeth.41

2.

Daeth Tasglu Systemau Penderfyniadau Awtomataidd Dinas
Efrog Newydd at ei gilydd i ddatblygu argymhellion ar gyfer
fframwaith ar gyfer defnyddio a phenderfynu ar systemau
penderfyniadau awtomataidd yn y ddinas.42 Ar ben cyfarfodydd
yn cynnwys unigolion o bob rhan o’r llywodraeth a chymdeithas
sifil, cynhaliodd y tasglu saith cyfarfod cyhoeddus a oedd ar
agor i’r cyhoedd ar draws gwahanol fwrdeistrefi y ddinas.
Cafodd y fforymau hyn eu ffrydio’n fyw ac roedd trawsgrifiadau
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Cyllidebu cyfranogol

ar gael. Yn seiliedig ar hyn, argymhellodd y tasglu y dylid
ehangu’r drafodaeth gyhoeddus ar systemau penderfyniadau
awtomataidd, trwy ymgysylltu â’r cyhoedd a’i addysgu.

Mae cyllidebu cyfranogol (PB) yn fath o ddemocratiaeth uniongyrchol
sy’n rhoi rheolaeth uniongyrchol i ddinasyddion dros ran o’r gyllideb
gyhoeddus neu’r gyllideb gyfan. Dyma sut mae cyllidebu cyfranogol fel
arfer yn gweithio: 1) Mae pwyllgor llywio yn dylunio ac yn goruchwylio’r
broses, 2) Mae trigolion lleol yn taflu syniadau am brosiect a allai
dderbyn cyllid, 3) Mae gwirfoddolwyr yn helpu i ddatblygu’r syniadau
hyn yn gynigion dichonadwy, 4) Mae preswylwyr yn pleidleisio ar y
cynigion y maen nhw eisiau eu gweld yn cael eu hariannu fwyaf, 5)
Ariennir y prosiect.43
Mae cyllidebu cyfranogol wedi’i adeiladu ar y gydnabyddiaeth fod
pobl sy’n byw mewn ardal yn gwybod orau beth sydd ei angen
ar yr ardal honno. Trwy roi’r posibilrwydd i’r cyhoedd bleidleisio
ar gynigion yn ogystal â’u dylunio a’u cyflwyno eu hunain, mae
dinasyddion yn wirioneddol rymus. Amlygodd adolygiad gan
Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru y gall cyllidebu cyfranogol gynyddu
hyder dinasyddion mewn darparwyr gwasanaethau lleol a gwella
ymwybyddiaeth dinasyddion o gynghorwyr yn eu wardiau.44 Gellir
defnyddio technoleg i gynorthwyo gyda’r broses cyllidebu cyfranogol
(gweler yr adran nesaf).
Cafodd cyllidebu cyfranogol ei arloesi ym Mrasil ddiwedd yr 1980au,
ac ers hynny mae wedi lledaenu ledled y byd gyda miliynau o
bunnoedd yn cael eu dyrannu i brosiectau cyhoeddus. Mae cyllidebu
cyfranogol wedi cael ei hyrwyddo’n weithredol gan lywodraethau45
Cymru46 a’r Alban. Nod Llywodraeth yr Alban yw dyrannu 1% o
gyllidebau awdurdodau lleol i gyllidebu cyfranogol erbyn 2020/2147
ac mae eisoes wedi ariannu amrywiaeth o brosiectau ledled yr Alban,
gyda chyllidebu cyfranogol yr Alban yn borth i’r ymdrechion hyn.48
Dyrannwyd miliynau o bunnoedd yn Lloegr hefyd trwy brosiectau
cyllidebu cyfranogol mewn ardaloedd gan gynnwys Newcastle,
Southampton, Stockport, Tower Hamlets a Manton.49 Mae dinasoedd
enfawr fel Paris50, Dinas Efrog Newydd51, a Madrid52 wedi dyrannu
cannoedd o filiynau i ymarferion cyllidebu cyfranogol. Cyhoeddodd
Paris y byddai’n dyrannu €500 miliwn i gyllidebu cyfranogol ar gyfer y
cyfnod rhwng 2014 a 2020.53
Gellid defnyddio dull o’r fath mewn prosesau caffael, gan gynnwys

19

03

systemau data newydd yn y sector cyhoeddus, lle mae’r cyhoedd yn
cael gwybod am wahanol ddarparwyr a datganiad costau a phwrpas
y caffael, gan gynnwys opsiwn o atebion nad ydynt yn dechnolegol. Yr
awgrym gyda dull o’r fath yw, os rhoddir mwy o reolaeth i’r cyhoedd
dros gyllidebau, y gellir targedu adnoddau’n well tuag at anghenion y
gymuned.

Perchnogaeth

Mae nifer cynyddol o fentrau sy’n ymwneud â data wedi canolbwyntio

gyhoeddus dros

ar gwestiynau am berchnogaeth. Mae’r rhain yn ceisio herio

seilwaith

goruchafiaeth llwyfannau a seilwaith sy’n eiddo i gwmnïau preifat
a symud i ffwrdd o fathau canolog o gasglu data a pherchnogaeth
drosto. Mae’r mentrau hyn wedi bod yn arbennig o amlwg mewn cyddestunau mwy lleol, yn enwedig mewn dinasoedd.

Enghreifftiau:

1.

Ers 2016, mae Cyngor Dinas Barcelona wedi bod yn gweithredu
ei weledigaeth ar gyfer “dinas ddigidol” o dan ei Gynllun
Trawsnewid Digidol.54 Mae’r cynllun hwn wedi ceisio meithrin
diwylliant gwleidyddol o fod yn agored, cydweithio trwy arloesi
digidol lleol a grymuso dinasyddion. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo
model gweithredol o ddinasyddiaeth sy’n gwneud unigolion yn
benderfynwyr ac yn berchnogion data. Mae’r Cyngor yn poeni
“sofraniaeth dechnolegol”; trosglwyddo rheolaeth dros ddata
o gorfforaethau preifat ac yn ôl i’r ddinas a’i dinasyddion. Mae
mesurau o’r fath yn rhagweld ymgysylltu â data ar gyfer gwella’r
ddinas yn unol â phryderon dinasyddion, sy’n cael eu grymuso
ymhellach trwy strwythurau democrataidd fel55 llwyfan cyfranogi
digidol Decidim y ddinas (gweler uchod).

2.

Amlinellodd Dinas Amsterdam yn eu maniffesto o’r enw

Tada!56 yr egwyddor y dylai data fod “i bawb”. “Mae data y mae
awdurdodau’r llywodraeth, cwmnïau a sefydliadau eraill yn
eu cynhyrchu o’r ddinas ac yn eu casglu am y ddinas yn cael
ei gadw’n gyffredin. Gall pawb ei ddefnyddio. Gall pawb elwa
ohono.” Gwahoddwyd awdurdodau’r llywodraeth, cwmnïau
a sefydliadau eraill i ymuno â’r ddogfen i ymrwymo i rai
egwyddorion sylfaenol ar y ddinas ddigidol, megis bod yn
gynhwysol, wedi’u teilwra i ddinasyddion, yn agored ac yn
dryloyw. Elfen allweddol yw “rheolaeth”, sy’n nodi bod “data i fod
i wasanaethu’r bobl”, gan dynnu sylw at bwysigrwydd rheolaeth
gyhoeddus dros ddefnyddio data.
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Mae’r ddwy enghraifft hyn yn beilotiaid “ystorfeydd data cyffredin”
a gynhaliwyd fel rhan o’r prosiect DECODE a ariennir gan yr UE57.
Gan adlewyrchu ar y peilotiaid, mae un o gydlynwyr y prosiect yn
honni y “gellir ystyried data yn fetawasanaeth newydd, yn seilwaith
cyhoeddus”.58 Felly dylai’r cyhoedd fod yn berchen arno.
Mae trin data fel cyfleustodau cyhoeddus, o dan berchnogaeth
gyhoeddus, yn caniatáu i’r cyhoedd gael dylanwad democrataidd arno.
Mae’r dull hwn o ymdrin â data yn gyfochrog â meysydd eraill, megis
ynni adnewyddadwy a reolir gan y gymuned, sy’n cynnig cyfleoedd i
ddatgarboneiddio, datganoli a democrateiddio’r system drydan. Mae
llywodraeth y DU59 a llywodraeth New South Wales Awstralia60 wedi
hyrwyddo ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned ac wedi cynnig
cyngor ar sut i ddechrau mentrau o’r fath.

Cwmni

Ochr yn ochr â’r ffocws ar oruchwyliaeth gymunedol, perchnogaeth

cydweithredol lleol

data, bu pwyslais cynyddol ar bwysigrwydd modelau cyfranogol
ar gyfer economïau lleol sy’n anelu at adeiladu cyfoeth cymunedol
a democrateiddio’r economi. Maent hefyd yn ffafrio mathau
cydweithredol o sefydliadau sy’n eiddo i weithwyr fel ffordd o
sicrhau strwythurau llywodraethu yn unol â buddiannau cymunedol
sy’n fwy cynaliadwy. Mae astudiaethau wedi canfod bod cwmnïau
cydweithredol61 yn goroesi trwy eu chwech i ddeng mlynedd gyntaf
ar gyfradd o 7% yn uwch na busnesau bach traddodiadol.62 Maent yn
fwy gwydn oherwydd bod gan bob aelod ran yn y busnes ac maent
yn rhan o’r gymuned y maent yn gweithredu ynddi. Er nad yw dull o’r
fath yn canolbwyntio’n llwyr ar dechnoleg, yr awgrym yw y gall ffocws
ehangach ar economi fwy democrataidd a lleol fod yn sylfaen briodol
ar gyfer datblygu cyfranogiad dinesig ar draws y sector cyhoeddus.

Enghreifftiau:

1.

Mae “Model Preston” yn cynnig model diddorol ar gyfer
adeiladu cyfoeth cymunedol. Wedi’i ysbrydoli gan enghreifftiau
o Cleveland, Ohio63, a Gwlad y Basg64, mae Model Preston,
a enwir ar ôl y ddinas yn Lloegr lle mae wedi cael ei roi ar
waith, yn manteisio i’r eithaf ar gaffael i gadw cyfoeth yn y
gymuned leol. Mae’n gwneud hyn trwy ddewis “sefydliadau
angori”. Sefydliadau lleol yn y sector cyhoeddus yw’r rhain fel
cynghorau, prifysgolion ac ysbytai ,sydd â buddiant breintiedig
yn ffyniant y gymuned ac sy’n annhebygol o adael. Mae’r
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model hwn yn dadlau bod y sefydliadau angori hyn yn caffael
mwy o nwyddau a gwasanaethau gan gwmnïau lleol – fel
adeiladwyr lleol, argraffwyr, ffermwyr, ac ati. Lle na ellir dod
o hyd i nwyddau yn lleol, mae’r model hwn yn argymell creu
cwmnïau cydweithredol sy’n eiddo i weithwyr i lenwi’r bylchau
hyn yn yr economi leol a chreu swyddi mwy diogel. Mae’r model
hwn yn blaenoriaethu mentrau bach, lleol dros ddenu cyfalaf
cenedlaethol neu ryngwladol. Mae cyflogaeth deg â chyflog da
yn gonglfeini i’r model. Yn ogystal â gwneud yr economi yn fwy
agored i ymyrraeth ddemocrataidd, mae cefnogwyr yn honni
bod y model hwn hefyd yn cynnig buddion cymdeithasol ac
amgylcheddol ac o ran cynhyrchiant.65 Mae’r dull hwn wedi’i
arloesi yn y DU trwy brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Dinas
Preston a’r Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES).

2.

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn archwilio
dull “Economi Sylfaenol”, y mae Lee Waters MS, Dirprwy
Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, wedi’i alw’n “Preston
Plus”, gan gymhwyso syniadau tebyg i Fodel Preston ond ar lefel
genedlaethol.66 Mae’r economi sylfaenol yn cyfeirio at “unrhyw
beth sy’n sylfaenol i allu’r gymuned i weithredu”.67 Y nod yw
cefnogi rhannau sylfaenol yr economi fel y gall cymunedau
gadw gafael ar eu cyfoeth, gan gynnwys galluogi unigolion i fyw
mewn ardal yn gyffyrddus. Mae cadw’r economi yn agosach
at y bobl sy’n dibynnu arni yn ei gwneud hi’n fwy hygyrch i
ymyrraeth ddemocrataidd. Yng ngogledd Cymru, mae Cwmni
Bro Ffestiniog wedi arloesi yn null datblygu lleol tebyg trwy
rwydweithio gyda mentrau cymdeithasol o amgylch Blaenau
Ffestiniog, gan ganolbwyntio ar gydweithio yn y rhwydwaith o
fentrau cymdeithasol. Dyma ddull datganoledig sy’n fwy addas
ar gyfer rhanbarth gwledig yn bennaf, fel Gwynedd.68 Mae’r
gwaith hwn yn cael ei ehangu trwy rwydwaith partneriaeth
mwy, Dolan, sy’n cysylltu mentrau tebyg ledled gogledd Cymru.69

3.

Mae Democracy Collaborative yn cyfeirio at fesurau fel y rhain
a modelau cysylltiedig, megis cwmnïau cydweithredol sy’n

0

eiddo i weithwyr, mentrau cyllid datblygu cymunedol a banciau
cymunedol – fel Banc Cambria Cymru70, sydd i fod i gael ei
lansio’n fuan a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru – fel “adeiladu
cyfoeth cymunedol”.71 Trwy adeiladu a chadw cyfoeth mewn
cymunedau, gellir grymuso poblogaethau lleol y tu hwnt i

offerynnau democrataidd ffurfiol a chwarae rhan weithredol yn
esblygiad eu heconomi o ddydd i ddydd.
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Sut mae
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Mae’r gwahanol fodelau ac enghreifftiau a ddarperir yn y canllaw hwn
yn dangos rhai ffyrdd o ddatblygu cyfranogiad dinesig. Nid yw pob
un ohonynt yn berthnasol i bob cyd-destun, ond gallant fod yn sail i
wahanol ffyrdd o fynd i’r afael â her benodol.
Fel man cychwyn, wrth ddechrau ar ymarfer i ddatblygu cyfranogiad
dinesig, mae’n bwysig nodi’n gyntaf pa bwrpas rydych chi am i
gyfranogiad y cyhoedd ei chwarae. Er mwyn sicrhau bod y cyfraniad yn
gynhwysfawr ac yn adeiladol, yn hytrach nag yn symbolaidd, mae yna
nifer o brosesau i feddwl amdanynt.
Adnodd enwog ar gyfer meddwl am y mathau hyn o brosesau
yw “Ysgol Cyfranogiad” Sherry Arnstein. Mae hyn yn dychmygu
cyfranogiad dinasyddion ar raddfa o “drin” a “therapi,” trwy “hysbysu”,
“ymgynghori”, a “dyhuddo”, gan gyrraedd y brif gyda “partneriaeth”,
“dirprwyo”, a “rheolaeth dinasyddion”.72 Mae’r mathau gorau o gynnwys
y cyhoedd yn ymddangos yn uwch ar yr ysgol hon, tuag at reoli
dinasyddion. Byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno y dylid osgoi trin,
ond dylem hefyd gofio cyfyngiadau ymgynghori a dyhuddo yn unig.
Mae ymarferion democrataidd nad ydynt yn grymuso’r cyhoedd yn
peryglu dadgyfreithloni ymarferion o’r fath yn ôl y rhai y maent i fod i
ymgysylltu â nhw.
Yng ngweddill yr adran hon rydym yn darparu rhai adnoddau a all
eich helpu i ddechrau. Mae’r rhain yn tynnu sylw at ymchwil bellach,
gan gynnwys adroddiadau eraill fel yr un hwn, a mwy o fanylion am y
dulliau a’r mentrau yr ydym wedi’u hamlinellu.

24

04

Adnoddau

Adnoddau
1.

Cofnod Participedia ar reithgorau dinasyddion.

2.

Adnodd ar reithgorau dinasyddion Involve.

3.

Adolygiad llenyddiaeth rheithgorau dinasyddion Shared Future
c.i.c. Er ei fod yn swnio’n academaidd iawn, mae’r adolygiad
hwn yn hygyrch iawn. Mae hefyd yn cynnwys beirniadaeth o
reithgorau dinasyddion, ynghyd â throsolwg byr o fathau eraill o

Rheithgorau
dinasyddion

gynulliadau bach i’r cyhoedd .
4.

newDemocracy ar reithgorau dinasyddion a’u profiadau yn
Awstralia.

Astudiaethau achos
1.

Deall Data Cleifion ac ymchwil Sefydliad Ada Lovelace ar farn
y cyhoedd am fusnesau a sefydliadau gan ddefnyddio data
a gedwir gan y GIG. Gwnaethant ddefnyddio tri rheithgor
dinasyddion ac arolwg cynrychioliadol cenedlaethol o dros 2,000
o bobl.

2.

Rheithgor dinasyddion lleoliad ysbyty Fforest y Ddena Citizens
Juries c.i.c. Edrychwch ar weddill eu gwefan am enghreifftiau
eraill, fel eu rheithgorau Deallusrwydd Artiffisial Esboniadwy.

3.

Panel Dinasyddion Jersey, a adroddodd ar fodel rheithgor
dinasyddion. Enghraifft ddiddorol o sut y gellir addasu dulliau
democrataidd ar gyfer gwahanol amgylchiadau.

Cynulliadau

Adnoddau

dinasyddion

1.

“Sut i gynnal gwasanaeth dinasyddion”, llawlyfr a ddatblygwyd
gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a’r
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol. Datblygwyd
hyn ochr yn ochr â chynulliadau dinasyddion a gynhaliwyd gan
dri awdurdod yn y DU.

2.

Cymdeithas Llywodraeth Leol ar wasanaethau dinasyddion,
gydag astudiaethau achos ychwanegol.

3.

Adnodd ar gynulliadau dinasyddion Involve, gan gynnwys
astudiaethau achos ychwanegol.

4.

Cofnod Participedia ar reithgorau dinasyddion.

Astudiaethau achos
1.

Cynulliad dinasyddion Iwerddon a’r Wythfed Gwelliant. Helpodd
y cynulliad dinasyddion hwn i newid y sgwrs genedlaethol ar
erthyliad ac ymreolaeth gorfforol menywod yn Iwerddon.

2.

Cynulliad dinasyddion British Columbia ar ddiwygio etholiadol.
Arweiniodd hyn at nifer o refferenda. Yma ar gyfer y wefan
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swyddogol a’r adroddiad.
3.

Mae Extinction Rebellion wedi galw am gynulliad dinasyddion
ar yr hinsawdd a chyfiawnder ecolegol. Comisiynwyd Cynulliad
Hinsawdd y DU gan chwe phwyllgor dethol seneddol, ac mae
ei adroddiad i’w weld yma. Fodd bynnag, wrth groesawu’r
cynulliad, nid oedd Extinction Rebellion yn credu ei fod yn
cael digon o bŵer ac roedd yn rhy gaeth i dargedau diffygiol y
llywodraeth, gan alaru “ei ddiffyg brys ac asiantaeth”.

Cynulliadau bach i’r

Adnoddau

cyhoedd parhaol

1.

Mae Sefydliad Sortition wedi bod yn un o’r prif leisiau sy’n galw
am gynulliadau bach i’r cyhoedd parhaol. Buont yn gweithio
gyda sefydliadau eraill i ddatblygu cynnig ar gyfer cynulliad
dinasyddion parhaol ar gyfer Senedd yr Alban, ochr yn ochr â’r
siambr bresennol. Edrychwch ar sgwrs TED boblogaidd eu cydsylfaenydd.

2.

Mae Larry Patriquin, athro Lles Cymdeithasol a Datblygiad
Cymdeithasol, wedi ysgrifennu llyfr ar gynulliadau dinasyddion
parhaol. Mae PDF ar gael am ddim yma.

Astudiaethau achos
1.

Er iddo gael ei ddileu ers hynny oherwydd newid yn llywodraeth
y ddinas, mae Madrid yn cynnig un o’r enghreifftiau mwyaf
datblygedig o gynulliadau bach i’r cyhoedd parhaol.

2.

Mae cynulliadau bach i’r cyhoedd parhaol yng Ngwlad Belg yn
ennill tir, yn gyntaf yn rhanbarth y wlad sy’n siarad Almaeneg
ac yn fwy diweddar yn rhanbarth Brwsel. Mae’r gwaith yn
rhanbarth Brwsel yn gweld dinasyddion yn gweithio ochr yn
ochr â seneddwyr.

Cynulliadau bach

Adnoddau

i’r cyhoedd a

1.

Adroddiad Nesta o’r enw “Evidence vs Democracy: How ‘minipublics’ can traverse the gap between citizens, experts, and

datblygiadau arloesol

evidence”. Mae’n ymdrin â nifer o ddulliau ac astudiaethau achos

democrataidd

mewn modd hygyrch, gan ddadlau dros fanteision defnyddio
cynulliadau bach i’r cyhoedd ac arloesedd democratiaeth. Mae
llif gwaith Arloesedd Llywodraeth Nesta yn ymdrin â llawer o’r un
meysydd â’r ddogfen hon, ynghyd ag adroddiadau, astudiaethau
achos a mentrau y mae Nesta eu hunain wedi arwain. Mae Nesta
yn aml yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus ar brosiectau.
2.
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bach i’r cyhoedd, gan Oliver Escobar a Stephen Elstub.
3.

Adroddiad cynhwysfawr gan yr OECD sy’n archwilio llawer o
gynulliadau bach i’r cyhoedd, gan ddefnyddio iaith “prosesau
trafod”.

4.

Papur mwy academaidd gan Oliver Escobar a Stephen Elstub
sy’n archwilio’r maes ehangach o “ddatblygiadau arloesol
democrataidd”, y gallwn ystyried is-set o gynulliadau bach i’r
cyhoedd ohono.

5.

Mae Involve yn cynnal adnodd helaeth o ddulliau democrataidd
i gael ysbrydoliaeth bellach. Ystyriwch hefyd edrych ar
Participedia, sef gwyddoniadur torfol sydd hyd yn oed yn fwy
cynhwysfawr, gyda chyfoeth o astudiaethau achos, dulliau a
chasgliadau.

Technolegau ar gyfer

Adnoddau

cymryd rhan

1.

Mae gan y prosiect Consul wefan fanwl. Mae’n cynnig coflen
sy’n ymdrin â phrif nodweddion a manteision y system, a
fersiwn gyno o’r ddogfen hon. Mae eu canllaw i ddefnyddiwr yn
gyhoeddus, sy’n eich galluogi i gael syniad dyfnach fyth o sut
mae’r system yn gweithredu. Mae’n cynnig dogfennaeth bellach
ar amrywiol nodweddion y system, ac mae fforwm ar gyfer cael
mwy o wybodaeth a sgyrsiau. Mae’n annog sefydliadau sydd â
diddordeb i gysylltu.

2.

Mae Involve wedi ysgrifennu astudiaeth achos ar lwyfan Decide
Madrid, ffordd Madrid o weithredu Consul. Mae Participedia
hefyd wedi ysgrifennu astudiaeth achos, gydag adroddiadau
ychwanegol yn gysylltiedig â hwy yn eu cyfeiriadau.

3.

Mae gan Decidim, y llwyfan cyfranogi a ddefnyddir gan
Barcelona, wefan sydd yr un mor gynhwysfawr. Mae gan eu
dogfennaeth ganllawiau ar osod, ffurfweddu a chynnal eich
gwefan Decidim eich hun. Mae hefyd yn annog sefydliadau
sydd am ddefnyddio Decidim i gysylltu. Anogir datblygwyr i
gydweithio ar y prosiect.

4.

Gallwch chi edrych y tu ôl i len datblygiad Decidim gydag https://
meta.decidim.org/, sydd ei hun yn enghraifft o Decidim. Rhagor
o wybodaeth yma. Gallwch hyd yn oed edrych ar drafodion eu
gŵyl, Decidim Fest, sydd wedi bod yn cael ei chynnal ers nifer o
flynyddoedd.

5.

Mae Decidim yn darparu rhestr o’r nifer o ddinasoedd,
rhanbarthau a sefydliadau sy’n defnyddio’r llwyfan, gyda
chysylltiadau â’r achosion gweithredol.

6.

Ysgrifennodd IT For Change frîff ymchwil ar gynnydd
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technolegau democrataidd yn Sbaen a dechrau symudiadau
cymdeithasol a thechnolegau ffynhonnell agored.
7.

Mae’r adroddiad “Democracy and eParticipation” yn archwilio
technolegau democrataidd o bob rhan o Ewrop, gan gynnwys
rhai o’r enghreifftiau ychwanegol rydym ni’n eu dyfynnu yn ein
hail adran.

8.

Mae gwefan Delib yn darparu manylion am y nifer o adrannau
cyhoeddus, llawer ohonynt yn y DU, sy’n defnyddio eu llwyfan
ymgynghori cyhoeddus, Citizen Space. Mae’n cynnig taith o
amgylch y system a straeon gan gwsmeriaid, llawer ohonynt yn
awdurdodau’r DU. Mae arddangosfeydd y system ar gael o bell ar
gais.

Goruchwyliaeth

Adnoddau

gymunedol

1.

Mae gan yr ACLU wefan sy’n cynnwys llawer o fanylion am eu
gwaith CCOPS. Mae rhywfaint o’r wybodaeth yn ymwneud
â chyflwr defnyddio dulliau adnabod wynebau yn yr Unol
Daleithiau, ond nid yw’n gyfyngedig i hyn.

2.

Yn bwysicaf oll, mae’r ACLU yn darparu bil model Rheolaeth
Gymunedol dros Wyliadwriaeth yr Heddlu (CCOPS). Mae’r
ddogfen hon wedi’i hanodi â nodiadau ar gyfer ardaloedd ar sut
y gallant addasu’r bil i’w hamgylchiadau. Byddai addasu dogfen
o’r fath i gyd-destun y DU yn sicr yn gofyn am fwy o addasiad, ac
efallai na fyddai dull deddfwriaethol fel hwn yn addas ar gyfer
pob amgylchiad yn y DU, ond serch hynny mae hon yn ddogfen
werthfawr a allai fod yn gatalydd ar gyfer ymdrechion tebyg yma.

3.

Mae taflen ffeithiau egwyddorion arweiniol yr ACLU yn trafod
nodau craidd eu hymgyrch o ran rheolaeth gyhoeddus dros
dechnolegau’r heddlu.

4.

Mae ganddyn nhw lyfrgell adnoddau gynhwysfawr sy’n cynnwys
canllawiau ymgyrchu, blogiau addysgiadol a deunyddiau eraill.

Cyllidebu cyfranogol

Adnoddau
1.

Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth hygyrch ar
gyfer cynllunio prosiectau cyllidebu cyfranogol gyda phobl ifanc.
Dyma adolygiad tystiolaeth i gyllidebu cyfranogol a luniwyd gan
Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru.

2.

Mae CitizenLab yn darparu canllaw cam wrth gam ar weithredu
cyllidebu cyfranogol ar gyfer dinasoedd a llywodraethau lleol ar
ffurf e-lyfr am ddim.

3.
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rhan sy’n cynnwys rhai fideos o ddigwyddiadau’r gorffennol i
gael ysbrydoliaeth. Mae adran newyddion eu gwefan yn dda ar
gyfer cael y newyddion cyfranogol diweddaraf yn yr Alban a thu
hwnt.
4.

Mae awdurdodau ledled yr Alban yn defnyddio cyllidebu
cyfranogol. Dyma dudalen we Cyngor Midlothian ar gyllidebu
cyfranogol sy’n disgrifio sut maen nhw’n ei wneud ac yn ateb
rhai cwestiynau cyffredin.

5.

Gall Consul, yr ydym yn mynd i’r afael ag ef yn yr adran
Technolegau ar gyfer Cymryd Rhan, gyflawni cyllidebu
cyfranogol. Dyma adran ddogfennau gwefan y system, sy’n
cynnwys y ddogfen hon yn benodol ar gyllidebu cyfranogol.

Astudiaethau achos
1.

Mae Hope For Democracy: 30 Years of Participatory Budgeting

Worldwide yn anghenfil o lyfr sydd ar gael am ddim, 638
o dudalennau, sy’n llawn astudiaethau achos ar gyllidebu
cyfranogol o bron bob cyfandir. Mae’r llyfr hefyd yn adlewyrchu’n
fwy cyffredinol ar gyllidebu cyfranogol, ei ledaeniad, a’i ddyfodol.
2.

Fel rhan o’i menter “Civics for All”, lansiodd Adran Addysg Dinas
Efrog Newydd gyllidebu cyfranogol yn holl ysgolion uwchradd
y ddinas. Mae eu deunyddiau hyfforddi manwl, gan gynnwys
gweithgareddau a awgrymir, ar gael i chi eu darllen. Mae
cyllidebu cyfranogol hefyd wedi’i gyflwyno ledled y ddinas, gan
gynnwys degau o filiynau o ddoleri.

3.

Dyma adroddiad yn archwilio gweithgareddau cyllidebu
cyfranogol Paris. Mae gan Participedia hefyd gofnod helaeth
o ymdrechion cyllidebu cyfranogol Paris, gan gynnwys
dadansoddiad a’r gwersi a ddysgwyd.

Perchnogaeth

Adnoddau

gyhoeddus dros

1.

seilwaith

Mae gan faniffesto Tada dinas Amsterdam ei wefan ei hun, gydag
adran blog yn cynnwys erthyglau cysylltiedig.

2.

Mae Tada yn gwahodd sefydliadau i gymryd rhan yn eu
gweithdy, “Moeseg data yn ymarferol”, a ddyluniwyd ar gyfer
pobl sy’n gorfod gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar ddata yn
eu gwaith o ddydd i ddydd neu sy’n gweithio ar brosiectau a yrrir
gan ddata. Mae’r erthygl hon yn disgrifio’r weledigaeth a’r cefndir
yn fwy manwl.

3.

Yn yr un modd, mae gan ddinas Barcelona wefan fanwl ar gyfer
ei thrawsnewidiad digidol. Mae’n cynnwys amryw o brosiectau
dan sylw o’r ddinas, gan gynnwys is-adran o’r enw “City Data
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Commons”.
4.

Gallwch ddarllen trosolwg o Gynllun Digidol Cyngor Dinas
Barcelona yma. Mae Barcelona yn croesawu cyswllt ynglŷn â’u
Cynllun Dinas Ddigidol.

5.

Mae gan y prosiect DECODE, sydd wedi cael ei gyflwyno yn
Amsterdam a Barcelona, wefan addysgiadol gyda chyfoeth o
ddeunyddiau. I gael gwybodaeth fanwl am y prosiect ac i ddysgu
am Ecosystemau Data datganoledig sy’n eiddo i Ddinasyddion
(enw llawn y prosiect), gallwch edrych ar allbynnau’r prosiect
yma. Mae trosolwg llawer mwy disglair o’r prosiect ar gael yma, a
rhai cwestiynau cyffredin ychwanegol yma.

6.

Mae gan lywodraeth y DU dudalen gydag arweiniad ar gyfer
grwpiau lleol sydd â diddordeb mewn sefydlu prosiectau ynni
cymunedol. Dyma ganllaw tebyg arall o Awstralia.

Cwmni

Adnoddau

cydweithredol lleol

1.

Cydweithiodd CLES a Chyngor Dinas Preston ar fentrau
adeiladu cyfoeth cymunedol yn y ddinas. Dyma drosolwg o’u
hymdrechion. Dyma dudalen we CLES ar Fodel Preston, a dyma
dudalen Cyngor Dinas Preston.

2.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we sy’n ymroddedig
i’r economi sylfaenol. Dyma erthygl gan Lee Waters MS yn
cyflwyno’r economi sylfaenol. Mae blog ymchwil Senedd Cymru
yn darparu dogfen arall ar y pwnc.

3.

Mae yna gasgliad o ymchwilwyr academaidd o’r enw yr
Economi Sylfaenol. Mae eu gwefan yn casglu adnoddau ac yn
hyrwyddo fframwaith yr economi sylfaenol. Mae ganddynt ffilm
fer yn cyflwyno’r cysyniad, a thudalen lle maen nhw’n casglu
adroddiadau ar y pwnc.

4.

Mae gan Gwmni Bro Ffestiniog wefan addysgiadol sy’n manylu
ar eu rhwydwaith, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae ganddynt
ddogfennau ar gael ar weledigaeth y sefydliad, archwiliad
astudiaeth achos, ac adroddiad. Gall siaradwyr Cymraeg hefyd
edrych ar BROcast Ffestiniog, sef cyfres podlediadau sy’n cael ei
gynnal gan y sefydliad.

5.

Mae gwefan Dolan yn darparu gwybodaeth a diweddariadau
ar y rhwydwaith partneriaeth. Mae hyn yn cynnwys pethau fel
sgyrsiau wedi’u recordio, gan gynnwys yr un hon ar yr economi
sylfaenol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru,
Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru,
ac Elin Hywel o gwmni Bro Ffestiniog.

6.
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Er bod Democracy Collaborative yn sefydliad sydd wedi’i leoli
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yn yr UD, mae gan eu gwefan lawer o ddeunydd diddorol ar yr
economi ddemocrataidd.
7.

Mae Mondragon yn ffederasiwn o fentrau cydweithredol
gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn rhanbarth Gwlad y Basg yn
Sbaen. Cewch syniad am yr hyn sy’n bosibl gyda chwmnïau
cydweithredol sy’n eiddo i weithwyr gweithwyr trwy edrych ar
eu hadroddiad blynyddol, y maent wedi’i ailgreu yn Saesneg.
Darllenwch fwy am Mondragon yma.

8.

Dyma bamffled cynhwysfawr, o 2015, ar sut i sefydlu cwmnïau
cydweithredol sy’n eiddo i weithwyr.
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