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SeneddESS@cynulliad.cymru
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Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol - Deddf Teithio Llesol 

(Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu 

(09.30-10.15) (Tudalennau 1 - 17)  

Dr Julie Bishop (Cyfarwyddwr Gwella Iechyd / Ymgynghorydd Iechyd y 

Cyhoedd), Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Huw Brunt, Ymgynghorydd Arweiniol mewn Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol, 

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Dr Tom Porter, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd, tîm 

iechyd cyhoeddus lleol Caerdydd a'r Fro / Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 

a'r Fro 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

EIS(5)-07-18(p1) Iechyd Cyhoeddus Cymru (Saesneg yn unig) 

EIS(5)-07-18(p2) Adroddiad - Symud ymlaen: Teithio iach i bawb yng 

Nghaerdydd a Bro Morgannwg 

 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3 Papurau i'w nodi 

   

3.1 Bike Life Caerdydd 2017 a Bike Life Bryste 2017 

 (Tudalen 18)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p3) Bike Life Caerdydd 2017 a Bike Life Bryste 2017 

 

3.2 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth ynghylch y rhaglen Parthau Menter 

 (Tudalennau 19 - 22)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p4) Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 

yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y rhaglen Parthau Menter 

 

3.3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gadeirydd Bwrdd Parth Menter Glynebwy 

ynghylch y cynllun Aspire 

 (Tudalennau 23 - 26)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p5) Gwybodaeth ychwanegol gan Gadeirydd Bwrdd Parth Menter 

Glynebwy ynghylch y cynllun Aspire (Saesneg yn unig) 

 

3.4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch adfywio canol trefi: 

Pum mlynedd yn ddiweddarach 

 (Tudalennau 27 - 36)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p6) Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch 

adfywio canol trefi: Pum mlynedd yn ddiweddarach 

 

 

 



3.5 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Cyfarwyddwr 

Cyffredinol ynghylch Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU 

 (Tudalennau 37 - 44)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p7) Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

at y Cyfarwyddwr Cyffredinol ynghylch Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU 

 

3.6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Rhaglen 

Hwb Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 45 - 51)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p8) Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

ynghylch Rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7 

   

5 Papur cwmpasu - Awtomeiddio ac Economi Cymru 

(10.15-10.20) (Tudalennau 52 - 54)  

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p9) Papur cwmpasu (Saesneg yn unig) 

 

6 Ystyried llythyr drafft i BT Openreach 

(10.20-10.21) (Tudalennau 55 - 56)  

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p10) Llythyr drafft (Saesneg yn unig) 



7 Ystyried llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth ynglŷn â'r ymchwiliad Pwerau Newydd: Posibiliadau 

Newydd - Terfynau cyflymder 

(10.21-10.22) (Tudalennau 57 - 58)  

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-07-18(p11) Llythyr drafft (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl (10.22-10.30) 

 

8 Grwpiau anabledd - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar 

ôl Deddfu 

(10.30-11.30)   

Rhian Stangroom-Teel, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), 

Leonard Cheshire Disability 

Joshua Reeves, Yn cymryd rhan yn y rhaglen Can Do gyda Leonard Cheshire 

Disability  

Kevin Rahman-Daultrey, Uwch Swyddog a chydlynydd TG, Pedal Power 

Elin Edwards, Rheolwr Materion Allanol (Cymru), RNIB Cymru 

Andrea Gordon, Rheolwr Ymgysylltu, Cŵn Tywys Cymru 

 

Ôl-drafodaeth breifat (11.30-11.35) 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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1 Introduction 

Public Health Wales welcomes the opportunity to contribute to the Economy, 

Infrastructure and Skills committee post legislative scrutiny of the Active Travel 
Act. 

The Health and its determinants in Wales report provides an overview of the 
health and well-being of the population of Wales, including the burden of 

disease.  It outlines the main causes of death, disability and illness which make 
up the picture of health in Wales. It demonstrates the gains made but it also 

highlights the significant challenges faced both now and in the future.1 

Physical Inactivity and poor air quality are both significant contributors to the 

burden of disease in Wales.  Active Travel is one of the most sustainable 
approaches to increasing population physical activity and will also contribute to 

improvements in air quality by reducing journeys in motor vehicles. 

Ensuring that the Active Travel Act achieves its potential is essential to delivering 
on improvements in Health and Wellbeing. 

2 Response to the specific areas of inquiry 
 

Public Health Wales has duties and responsibilities in the field of Active Travel 

and contributes to the Active Travel Board.  We do not however have specific 
duties under the Act and have therefore commented on the specific questions 

raised by the Committee relevant to our role and remit. 

2.1 How far the stated objectives of the Active Travel Act 

are being achieved? 
The Active Travel (Wales) Act 2013 was intended to make it easier for people to 
walk and cycle in Wales. The Act made it a legal requirement for local authorities 

in Wales to map and plan for suitable routes for active travel, and to build and 
improve their infrastructure for walking and cycling every year. It created new 

duties for highways authorities to consider the needs of walkers and cyclists and 

make better provision for them. It also required both the Welsh Government and 
local authorities to promote walking and cycling when delivering the duties under 

the Act.   The intention was that by facilitating connections, and information about 
connections between key sites such as workplaces, hospitals, schools and 

shopping areas with active travel routes, the Act will encourage people to rely 
less on their cars when making short journeys.  Public Health Wales considers 

                                    
1 http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/healthanddeterminants 
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that these aspirations and goals are equally relevant today and that while 

progress has been made it has yet to achieve the scale and impact required to 
shift population behaviours. In essence the ultimate success of the Act will be 

judged by whether there are increases in the proportion of the population who 
participate.  The data from national surveys indicates that for all key population 

groups there has been no change since the introduction of the Act. 
 

The Act requires local authorities to continuously improve facilities and routes for 
pedestrians and cyclists and to prepare maps identifying current and potential 

future routes for their use. The Act also requires new road schemes (including 
road improvement schemes) to consider the needs of pedestrians and cyclists at 

the design stage. 
 

Public Health Wales does not have any specific duties under the Act and is not in 
a position to comment on the effectiveness of specific guidance.    However, we 

would anticipate that the new commitment to Health in All Policies and the 

introduction of Health Impact Assessment through the Public Health (Wales) Act 
has the potential to strengthen implementation of the Active Travel Act and 

increase impact through action on the factors which facilitate and enable Active 
Travel and it would be important that guidance relating to the two pieces of 

legislation is considered together. 
 

2.2 The effectiveness of the Active Travel Action Plan 
 
Assessing the effectiveness of a delivery plan can be challenging.  As with many 

plans the focus is on activity rather than outputs or outcomes.  It is clear that 
there has been activity relating to the majority of the elements of the plan. 

 
Public Health Wales has been working to better co-ordinate work on Active Travel 

to School through a sub-group of the Active Travel Board.  We had identified that 
there was a great deal of activity undertaken by Local Authorities and third sector 

organisations but largely working in isolation of each other. 
 

The group undertook work to identify the various influencing factors on active 
travel to school and published the Doorstep to Desk Guide2.  This highlights the 

range of contributors to this one objective.  This complexity requires effective 
mechanisms for system working and common accountability frameworks that can 

be used across sectors. 

 
The group is working to introduce a simple 'Hands Up Survey' which will support 

schools and partners is working to improve Active Travel to School and provide 
school level mechanisms which will evidence change and support continuous 

                                    
2 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/45298 
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improvement.  Public Health Wales is also looking to strengthen the requirements 

and guidance within the Welsh Network of Healthy School Schemes in this area. 
 

We are also exploring a similar mechanism and approach within the Corporate 
Health Standard and Small Workplace Health Award. 

 
Local Authorities need access to routine data which will help them to monitor and 

drive improvement.  There is a risk that the reduction in sample size in the 
National Survey will mean that local authority level data will not be available. 

 

2.3 Whether sufficient funding and capacity are available 
to support implementation of the Act itself and wider 
active travel policy 

 
There may be value in undertaking a more rigorous review of the outcomes of 

funding and identify opportunities for strengthening monitoring and evaluation.  
We are working with are partners in Sport Wales and Natural Resources Wales to 

introduce a common evaluation framework for Physical Activity to support better 
evaluation through an Expert Group.  It may be possible to specifically consider 

evaluation of Active Travel initiatives as part of this work. 

2.4 The operation of the Active Travel Board 
 

Public Health Wales is a member of the Active Travel Board.  It is clear that all 
members are committed to improving Active Travel opportunities.  We have 

observed that the group is comprised largely of those organisations who are 
advocates of Active Lifestyles and their contribution is valuable.  However, these 

are not the bodies who are able to directly influence the barriers and enablers to 
Active Travel such as planning authorities, transport and highways agencies, 

construction and design.  There is potential to strengthen the group membership 
to better reflect these groups. 

 

2.5 Whether active travel is integrated effectively in wider 
Welsh Government and local government policy. 

 

As we have already noted, Active Travel is influenced by a very wide range of 
factors within the gift of a range of National and Local Government Departments. 

 
While the creation of routes for walking and cycling are critical, other factors such 

as traffic congestion; traffic speed and residential planning development are all 
relevant. Ensuring that routes support active travel across cities and towns and 

not just to City Centre's is important, links to major employment; leisure and 
schools and other educational centre's are equally important. This will also mean 
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that recent Welsh Government guidance that requires area wide air quality 

improvements, not just a “hot spot” focus, will be conformed to. 
 

In essence changing social norms around active travel and away from the use of 
cars for traveling short distances is a significant challenge that should not be 

underestimated.  Effective behaviour change requires action to increase capability 
(measures such as cycle training schemes may play a role here); opportunity 

(which is addressed through the creation of cycle lanes and safe walking routes) 
and motivation, which is perhaps the area that has received less attention.  

Further work is needed to fully understand and capture insight from different 
population groups to identify the levers and incentives that might promote 

change.  Measures such as the introduction of universal 20 mile and hour speed 
limits in urban and residential areas may assist in reducing the safety concerns 

that act as barriers to active travel particularly for children and young people. 

Evidence to support work in this area is limited unfortunately as rigorous 

evaluation is often not undertaken and can be both expensive and complex. The 

IConnect Study3 (Impact of Constructing Non-motorised Networks and Evaluating 
Changes in Travel) which was led by CEDAR (Centre for Diet and Activity 

Research), between 2008-2013, aimed to measure and evaluate the changes in 
travel, physical activity and carbon emissions.  The study used self-reported 

ccommuting by walking or cycling to assess the impact of new, high-quality, 
traffic-free cycling and walking routes in Cardiff, Kenilworth and Southampton.   

This study found that an increase in active travel was associated with a 
commensurate increase in total physical activity and not a decrease in 

recreational physical activity.  The new infrastructures were well-used by local 
adults and sustained over two years.  However, the infrastructure is thought to 

have primarily attracted more socio-economically advantaged existing walkers 
and cyclists which may limit impacts on population health and health equity.   
 

Evidence4 suggests that switching active travel for short motor vehicle trips could 
save £17bn in NHS costs over a 20-year period, with benefits being accrued 

within 2 years for some conditions. The largest cost savings would come through 

reductions in the expected number of cases of type 2 diabetes (annual cost to 
NHS from diabetes is £9bn).  A shift in walking from 0.6km/day to 1.6km/day, 

and in cycling from 0.4km/day to 3.4km/day could result in changes in the costs 
of treating eight health conditions related to physical activity.  

 

                                    
3 IConnect study information available at http://jech.bmj.com/content/71/6/528.long 
4 Jarrett, J. Effect of increasing active travel in urban England and Wales on costs to the 

National Health Service, 2012.  Available from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612607661?via%3Dihub 
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The SPEEDY5 study looked at promoting active travel to school and found that  

children who were more physically active and did not compensate for more 
activity during travel by being more inactive at other times.  Distance to school 

is a key predictor of children’s active travel, with children living closer being more 
likely to walk or cycle to school.  However, 30% of children living within 2km from 

school were driven to school.   The SPEEDY study found that social, environmental 
and school characteristics all influence whether children walk or cycle to school 

and the study identified the following influences 
 

 
 Attitudes of their parents towards active travel 

 Support from their peers 
 Socioeconomic status 

 Presence of a main road on route to school 
 

Factors related to the school environment that supported active travel were  

 
 Lollipop people (crossing guards for schools)  

 Walking buses 
 Cycle racks in schools   

 

3 Conclusions 

The Active Travel Act rightly put Wales at the forefront of action to promote Active 

Travel and for which it received international attention.  It is important however, 
that there is regular review to ensure that the intention and ambition of the Act 

is being realised in practice.  Public Health Wales would be happy to support the 
Committee and the Active Travel Board in this ongoing work. 

Consistent implementation of evidence based action can have an impact and 
Public Health Wales will continue to support action to implement evidence based 

actions in Wales with our partners and through the Active Travel Board. 

 
 

                                    
5 SPEEDY:Sport, Physical activity & Eating Behaviour: Environmental Determinants in Young 

People, 2012, funded by the National Prevention Research initiative and The Medical Research 

Council 
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Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a Bro Morgannwg 

2017 / Annual Report of the Director of Public Health for Cardiff and Vale of 

Glamorgan 2017 

Symud ymlaen: Teithio iach i bawb yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg / Moving 

forwards: Healthy travel for all in Cardiff and the Vale of Glamorgan 

 

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1143/DPH%20An

nual%20Report%202017.pdf (Adroddiad dwyieithog - Mae'r fersiwn Gymraeg yn 

dilyn y fersiwn Saesneg / Bilingual report - The Welsh version follows the English 

version) 
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Cardiff 

Darllenwch yr Adroddiad Bywyd Beicio Caerdydd 2017 Llawn 

https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/file_content_type/bike-life-

cardiff-welsh-2017-report.pdf  

Bike Life Cardiff 2017 report 

https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/file_content_type/bike-life-

cardiff-2017-report.pdf  

Bristol 

Bike Life Bristol 2017 report 

https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/file_content_type/bike-life-

bristol-2017-report.pdf  
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 

Russell George AC/AM 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

5 Mawrth 2018 
Annwyl Russell 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau − Camau Gweithredu 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Chwefror, dywedais y byddwn yn rhoi gwybodaeth 
ychwanegol ichi mewn perthynas â rhaglen yr Ardaloedd Menter.  

Cam Gweithredu 1 
Soniodd Ysgrifennydd y Cabinet am arolwg a gynhaliwyd ar ardaloedd menter. 
Dywedodd y byddai’n dosbarthu’r ymatebion manwl i ni. 

Mae ymatebion i ddau gam yr Arolwg Hydredol o Ardaloedd Menter wedi’u 
cyhoeddi’n ddwyieithog a chewch eu gweld yma  
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/?skip=1&lang=cy (sgroliwch i lawr i waelod y dudalen) 

Cam Gweithredu 2 
Cafwyd cwestiwn gan Adam Price ynghylch Lwfansau Cyfalaf Uwch. Bydd Mike yn 
rhoi gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor. 

Rwy’n bwriadau gofyn i’r Trysorlys estyn y dyddiadau cau ar gyfer hawlio Lwfansau 
Cyfalaf Uwch y tu hwnt i 2020. 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu Industrial Strategy 
Challenge Fund fel rhan o’i strategaeth ddiwydiannol. Mae hyn wedi arwain at 
gynnydd sylweddol yn y gyllideb ymchwil ac arloesi sydd ar gael i fusnesau, 
prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill (tua £2 biliwn hyd at  2021/22) 

EIS(5)-07-18(p4)
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mae’r Llywodraeth wedi cydweithio â busnesau ac academyddion i nodi’r heriau 
diwydiannol craidd mwyaf lle: 

 Mae gan y DU sylfaen ymchwil o’r radd flaenaf a busnesau sy’n barod i
arloesi

 Mae marchnad fyd-eang sy’n fawr neu sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n gynaliadwy.

Mae sawl her eisoes wedi’i chyhoeddi fel rhan o gam 1 ac mae'r rheini’n cynnwys: 
 Her batri Faraday
 Robotiaid ar gyfer byd mwy diogel
 Gweithgynhyrchu meddyginiaethau

Mae cystadlaethau eisoes wedi’u cynnal ar eu cyfer ac mae cyllid yn dechrau cael ei 
ddyrannu. Disgwylir i fwy o gystadlaethau gael eu cynnal. 

Mae’r broses ar waith i gytuno â’r trysorlys ar ail gam o heriau a chyllid, a’r heriau a 
gynigir yw: 

 Chwyldro ynni (systemau ynni)
 Trawsnewid y maes adeiladu
 Heneiddio’n iach a data am ddiagnosis cynnar

 Cynulleidfa’r dyfodol, gwasanaethau arloesol a thrawsnewid dulliau
cynhyrchu bwyd.

Mae llawer o’r heriau’n cyd-fynd â’r hyn sy’n digwydd eisoes yn yr Ardaloedd Menter 
a'r gobaith yw y bydd sefydliadau yn yr ardaloedd hyn yn gweithio’n egnïol i 
gyflwyno cynigion cryf unwaith y bydd y cystadlaethau’n agor. Caiff yr holl gyllid ei 
ddyrannu ar ôl i gystadleuaeth agored gael ei chynnal. Bydd yn rhaid i’r prosiectau 
ddangos y byddant yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod cyllido. Hefyd, bydd 
yn rhaid i bob prosiect gael arian cyfatebol sylweddol gan ddiwydiant er mwyn profi 
eu gwerth. Bydd maint y cyllid yn amrywio o fusnesau bach a chanolig sy’n 
cydweithio ar brosiect ymchwil a datblygu y mae arno angen grant o £200,000, i 
ganolfannau/hybiau sy’n ymgeisio am tua £20 miliwn. Bydd busnesau a sefydliadau 
ymchwil yn datblygu prosiectau newydd, a nes y bydd cyllid yn cael ei gadarnhau 
byddant yn brosiectau cyfrinachol am resymau masnachol. 

Mae swyddogion hefyd yn cydweithio â chymheiriaid yn BEIS i gynnig atebion go 
iawn, sydd â gwerth ychwanegol ac sy’n berthnasol i Gymru, i heriau ISCF a’r 

Bargeinion Sector. Mae hyn yn cynnwys atebion yr Ardaloedd Menter pan fyddant 
yn berthnasol. 

Rydym yn croesawu hefyd gyhoeddi cynigion Bargen y Sector Niwclear. Ein nod 
yw cydweithio â’r Nuclear Industry Association i sicrhau bod unrhyw Fargen yn rhoi 
sylw manwl i anghenion y sector yng Nghymru, a hefyd i ddarparu cyfleoedd 
gwirioneddol y gall y gadwyn gyflenwi yng Nghymru elwa arnynt. 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio â Rhanbarth Gogledd Cymru a 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i weld sut orau y gall Bargen Twf y 

Gogledd gynnal ei huchelgeisiau i ehangu’r economi ymhellach. Ar hyn o bryd 

mae’n rhy gynnar i ddweud pa fath o gymorth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei 

ddarparu. Er hynny, bydd unrhyw gymorth ar gyfer cynigion y Bwrdd Uchelgais yn 
seiliedig ar asesiad o’i gyfraniad at gyflawni nodau’n strategaeth genedlaethol 

Ffyniant i Bawb a’n Cynllun Gweithredu ar yr Economi. 

 Cam Gweithredu 3 
Hefyd, dadansoddiad o wariant pob Ardal Fenter ar ôl tynnu’r gwariant ar seilwaith, i 
weld faint sy’n cael ei wario ar bobl Ardal Fenter - bydd Duncan yn anfon yr 
wybodaeth hon.  

Darperir y ffigurau a ofynnwyd amdanynt, yn y ddogfen sydd ynghlwm. 

Yn gywir  

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
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Dadansoddiad o’r Buddsoddiad Cyhoeddus

-£6,015,718.74
Ynys Môn £19,778,000.00 Glyn Ebwy Pob Ardal

£ £ £

£3,920,635.06 £88,340,000.00 £132,469,783.00

£2,331,161.00 £5,307,004.77 £74,129,434.75

£105,084.00 £915,896.00 £14,275,076.06

£40,369.00 Eiddo £9,738.00 Eiddo £4,993,065.37 Eiddo

Cyfanswm £6,397,249.06 Cyfanswm £94,572,638.77 Cyfanswm £225,867,359.18

Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan Hafan

£ £

£3,584,281.26 £6,681,296.04

£10,178,000.00 £2,326,500.00

£28,860.50 £203,635.00

£12,103.06 Eiddo £107,033.00 Eiddo

Cyfanswm £13,803,244.82 Cyfanswm £9,318,464.04

Caerdydd Canolog Port Talbot

£ £

£33,980,000.00 £2,066,000.00

£14,866,983.25 £1,714,505.28

£13,135,577.00 £17,162.00

£12,755.00 Eiddo £0.00 Eiddo

Cyfanswm £61,995,315.25 Cyfanswm £3,797,667.28

Glannau Dyfrwy Eryri

£ £

£27,330,531.28 £1,236,872.00

£1,611,250.00 £1,124,197.61

£121,852.87 £219.00

£32,049.00 Eiddo £0.00 Eiddo

Cyfanswm £29,095,683.15 Cyfanswm £2,361,288.61

* gan gynnwys benthyciad llwybrau hedfan Caerdydd

Cymorth Busnes UniongyrcholCymorth Busnes Uniongyrchol

Seilwaith

Cymorth Busnes UniongyrcholCymorth Busnes Uniongyrchol

Cymorth Busnes UniongyrcholCymorth Busnes Uniongyrchol

Ffynhonnell

2012 - 2017

Ffynhonnell

2012 - 2017

Ffynhonnell

Trafnidiaeth Trafnidiaeth

Seilwaith Seilwaith

2012 - 2017

Ffynhonnell

2012 - 2017

Ffynhonnell

Trafnidiaeth Trafnidiaeth

Seilwaith

2012 - 2017

Ffynhonnell 

2012 - 2017

Ffynhonnell

2012 - 2017

2012 - 2017

Ffynhonnell

2012 - 2017

Ffynhonnell

Trafnidiaeth Trafnidiaeth

Seilwaith Seilwaith

Trafnidiaeth Trafnidiaeth Trafnidiaeth

Seilwaith

Cymorth Busnes Uniongyrchol Cymorth Busnes Uniongyrchol Cymorth Busnes Uniongyrchol

Seilwaith Seilwaith
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EIS(5)-07-18(p5) 

Apprentices: 

 Number Engaged 

 Framework undertaken 

 Gender 

 Ethnicity 

 Disability 

 
 
Aspire have met with over 55+  Advanced Manufacturing Employers across the local 
authority since the programme commenced in July 2015, 15 have become host 
employers and are all in and around the Ebbw Vale Enterprise Zone and range from 
large international companies 53% to 47% of which are SMES  
 

1.  GTEM 

a. Plant 2 

b. Plant 3 

2. Continental 

3. Penn Pharma 

4. M&J Europe 

5. Base Handling 

6. JC Moulding 

7. Cruz Engineering 

8. Eurocaps 

9. Sears Seating 

10. Monier Redland  

11. Sogefi Filtration 

12. Brecon Designs 

13. TCK Electrical 

14. Dynamic Extraction 

15. Express Contract Drying 

 
The host companies  are not only supporting Aspire Apprentices but also working 
with the team  and the Employment Liaison Officer to develop and upskill existing 
employees.  
 
To date the Aspire Shared Apprenticeship programme have 50 apprentices on 
programme, all employed by BGCBC and placed within their host manufacturing 
companies. Their learning pathways vary from : 
 

 Electrical Engineering 

 Mechanical Engineering 

 Applied Science  

 IT 

 Enhanced Engineering Programme (EEPS) 

 Business Administration & Finance 

 Quality Engineering 
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Most of the apprentices are following a Level 3 programme and will continue on to 
the Level 4 -Higher Apprenticeship Programme. 
 
 
The programme has 2 female apprentices who were recruited in September 2017 
and are following engineering and science pathways respective to the host company 
needs.  
 
Of the 50 apprentices currently on programme, the following information applies: 
 

 96% are Male 

 4% Female ( would have been 6%, one returned to college FT) 

 100% are of White ethnicity 

 2% have a disability.  
 
 
Origin of Apprentices 
 

 
 

 
 

 
Whilst there has been a decrease in the number of recruits from Blaenau Gwent, the 
graphs from the first 2 cohorts demonstrate that the programme is engaging with a 
number of young people over 8 local authorities. Much of the recruitment has been 
done through word of mouth this year through our cohort 1 apprentices whilst in 
college therefore widening the scope of origin. 
 
The programme has exceeded expectation in terms of raising the profile and the 

Cohort 1

Blaenau Gwent

Merthyr

Caerphilly

Torfaen

Gwent

Cohort 2

Blaenau Gwent

Merthyr

Caerphilly

Torfaen

Gwent

RCT
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parity of esteem between further education and work based learning within 

companies and young people across Blaenau Gwent, the school engagement 

activity in the local authority has increased year on year and schools are requesting 

the team to take part in assembly’s and inspiration events to highlight local 

opportunities. 

There have been 3 recruitment phases: 

 September 2015 

 September 2016 

 September 2017 

 

Over this period of time there have been 61 young people recruited into full time 

apprenticeship positions. 

There have been 11 leavers: 

Cohort 1: 
 

1. Completed BTEC and Full time employment with alternative employer 

2. Dismissal 

3. Changed career pathway from Engineering – Media 

4. Full Time employment with host employer 

 
Cohort 2: 
 

1. Progression onto full time Higher Education 

2. Full time job with current host employer, couldn’t manage academic pathway 

3. Left EEPS programme, did not want to follow engineering pathway 

4. Full time manual labour job with water board 

 
Cohort 3 
 

1. Employment and apprenticeship with TATA steel 

2. Return to full time Education 

3. Employment within a different sector. 

 

Most of the leavers have left with positive outcomes and have progressed into higher 

education or jobs; this is through the support of the Aspire Mentors. 

The recruitment of cohort 4 is planned to commence from early March 2018, the 

team will take part in many events locally and alongside our college providers for 

national apprenticeship week, in addition – this year is the Year of Engineering and 

also on March 8th ‘Little Miss Inventor’ day – so will be raising the profile of 

Engineering in schools. 

There will be an aim to recruit additional 20-25 apprentices to start in September 
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2018 within Blaenau Gwent 

Aspire Merthyr: 

Of the 6 apprentices currently on programme, the following information applies: 
 

 5 are Male 

 1 is female 

 100% are of White ethnicity 

 0 has a disability.  

 2 are Welsh Speakers 

 1 is a Polish Speaker 
 

.An additional 6 are due to commence within March 2018 
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Rebecca  Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA  

7 Mawrth 2018 

Annwyl Gadeirydd, 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau –  
Adfywio Canol Trefi: Pum mlynedd yn ddiweddarach 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 2 Chwefror yn nodi’r materion allweddol a ystyriwyd 
gan y Pwyllgor yn dilyn y sesiynau tystiolaeth yn gynnar ym mis Rhagfyr.   

Roeddwn yn falch o allu darparu tystiolaeth i’r Pwyllgor fel rhan o’r broses hon a chymryd 
rhan yn sesiwn y prynhawn.  

Mae fy ymatebion i’r materion a godwyd gan y Pwyllgor wedi’u cynnwys fel atodiad i’r llythyr 
hwn. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 

EIS(5)-07-18(p6)

Tudalen y pecyn 27

Eitem 3.4

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru


 
 
 

Atodiad 1  
 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
 

Adfywio Canol Trefi: Pum Mlynedd yn Ddiweddarach 
 

Chwefror 2018 
  
 

 
Safbwynt y Pwyllgor #1  

 
Rydym yn croesawu gwaith 
‘Deall Lleoedd yng Nghymru’ 
gan y Sefydliad Materion 
Cymreig. Byddem yn ddiolchgar 
i gael rhagor o wybodaeth am 
sut y bydd yr offeryn data hwn 
yn gwella dealltwriaeth, o ran pa 
fentrau sy’n gallu cynyddu 
ffyniant a lles trefi Cymru.  
 

 
Mae cael data cadarn yn ofyniad sylfaenol ar gyfer 
cefnogi adfywio, o ran deall anghenion lleoedd cyn 
gweithredu strategaethau adfywio ac er mwyn monitro 
effaith unrhyw ymyriadau.  
 
Megis dechrau mae’r gwaith datblygu ac ymchwilio, ond 
bydd yr offeryn hwn ar gael i unrhyw rai sy’n ymwneud â 
gwella eu tref neu ddinas, er enghraifft, timau datblygu 
ac adfywio economaidd awdurdodau lleol, 
Partneriaethau Canol Trefi, ymddiriedolaethau datblygu, 
cymdeithasau masnachu ac Ardaloedd Gwella Busnes.  
 
Nid oes platfform tebyg ar gael ar hyn o bryd. Yn wir, 
mae diffyg data da, dibynadwy a chyson y gellir eu 
cymharu â’i gilydd ar gyfer ein trefi a’n dinasoedd.  Bydd 
yr offeryn yn cynorthwyo lleoedd i ddeall eu hunain drwy 
ymarfer meincnodi a chasglu data systematig, effeithlon 
a fforddiadwy y gellir ei ailadrodd. 
  
Bydd meddu ar yr adnoddau i fesur perfformiad yn 
gwella penderfyniadau strategol yn sylweddol, a bydd yn 
hwyluso ymdrechion i wneud llai o benderfyniadau 
buddsoddi ar sail canfyddiadau’n unig. Drwy ystyried a 
chymharu perfformiad, gall strategaethau a chynlluniau 
gweithredu fod yn fwy effeithiol. Drwy fabwysiadu 
fframwaith cyffredin ar gyfer Cymru gyfan, gellir cymharu 
llwyddiant ymyriadau mewn lleoedd tebyg. 
 
Dyma fydd y sylfaen i ddatblygu ffyniant a hybu lles.  
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Safbwynt y Pwyllgor #2  

 
Rydym yn cydnabod y gwaith y 
mae Llywodraeth Cymru wedi’i 
wneud yn dilyn adroddiad y 
Pwyllgor blaenorol mewn 
perthynas â Pholisi Cynllunio 
Cymru a’r dull ‘canol trefi’n 
gyntaf’. Fodd bynnag, credwn 
fod angen gwneud mwy wrth 
weithio gydag awdurdodau lleol 
i lunio eu cynlluniau datblygu i 
sicrhau bod awdurdodau lleol 
yn gweithio gyda’i gilydd, yn 
hytrach nag ar eu pennau eu 
hunain, a bod y gymuned a’r 
rhanddeiliaid allweddol yn 
cymryd rhan.  
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn craffu ar waith paratoi 
Cynlluniau Datblygu Lleol ar gyfer yr Arolygiaeth 
Gynllunio.  Mae’n rhaid i gynlluniau fod yn gadarn cyn y 
gellir eu mabwysiadu. Mae un o’r profion cadernid yn 
golygu bod yn rhaid i’r cynllun fod yn gydnaws â 
chynlluniau a strategaethau awdurdodau cyfagos.  
Anogir Awdurdodau Cynllunio Lleol i wneud gwaith 
paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ar y cyd gydag 
awdurdodau cyfagos. Gall Datganiadau o dir cyffredin a 
seiliau tystiolaeth ar y cyd fod o gymorth i ddangos 
cydweithrediad cadarnhaol.  Fodd bynnag, nid yw pob 
Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei baratoi ar yr un pryd a 
gall hyn effeithio ar lefel yr ymgysylltiad rhwng 
Awdurdodau Lleol. 
 
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn ceisio sicrhau bod 
Awdurdodau Cynllunio Lleol yn gweithio’n strategol ac ar 
y cyd er mwyn cyfeirio datblygiadau i’r lleoliadau mwyaf 
addas, heb ystyried ym mha awdurdod lleol y’i lleolir.  
Mae’n hanfodol bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn 
adnabod ac yn darparu ar gyfer rôl eu hunain a rôl eu 
cymdogion yn economïau rhanbarthol ac isranbarthol 
ehangach Cymru. 
 
Dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol sicrhau rhywfaint o 
gonsensws o ran datblygu a defnyddio tir yn eu hardal 
drwy gynnwys y cyhoedd, cynghorau cymuned, cyrff 
gwirfoddol, y gymuned fusnes a phob rhanddeiliad 
perthnasol arall wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol.  
Mae gofynion statudol o ran ymgysylltu ac ymgynghori. 
Rydym hefyd wedi ysgrifennu at Awdurdodau Cynllunio 
Lleol yn eu hatgoffa ’r manteision o baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol ar y cyd ag awdurdodau cyfagos. Byddai 
hyn yn ategu gwaith paratoi Cynllun Datblygu Strategol 
ac yn sicrhau y gellid cynnal datblygu a buddsoddi 
mewn canolfannau manwerthu trwy system sy’n 
seiliedig ar gynlluniau. 
 
Rydym yn parhau i gefnogi’r gwaith o fabwysiadu a 
disodli Cynlluniau Datblygu Lleol ledled Cymru. 
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Safbwynt y Pwyllgor #3  
 
Rydym yn cydnabod pa mor 
bwysig yw bod canol trefi yn 
adnabod a marchnata eu 
pwyntiau gwerthu unigryw. 
Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar 
pe bai Llywodraeth Cymru yn 
darparu gwybodaeth am sut 
mae ei fentrau yn darparu’r offer 
a’r cymorth i gymunedau wneud 
hyn. 

 

Roeddem yn falch o weithio ag Ymddiriedolaeth 
Carnegie y DU ar eu gwaith yn cefnogi adfywio canol 
trefi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.   
 
Un o gasgliadau clir eu hymchwil yw’r angen i drefi gael 
“y stori mae preswylwyr – ac eraill – yn ei gwybod: mae 
eglurder hanes a phwrpas yn galluogi preswylwyr i 
egluro diben bodolaeth ymysg ei gilydd, gan greu naratif 
cadarnhaol a rennir, ac oddi allan, yn datblygu apêl y 
dref ar gyfer ymwelwyr”.  
 
Nid pob tref all ddatblygu hunaniaeth mor glir â’r Gelli 
Gandryll, er enghraifft, ond dylai lleoedd ystyried eu 
hunain yn gyrchfannau ehangach ac adeiladu ar eu 
pwyntiau gwerthu unigryw eu hunain.      

 
Un o egwyddorion sylfaenol ein hymyriadau, megis y 
Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio, yw rhoi’r 
offer a’r cymorth sydd ei angen ar gymunedau i wireddu 
hyn.  Golyga hyn alluogi datblygiad cymysgedd o 
ymyriadau hyblyg, sydd wedi’u teilwra ac sydd wedi’u 
targedu’n dda, er mwyn gwella gwytnwch a natur 
gystadleuol y lleoliadau dan sylw yn y tymor hwy. 
 
Un o argymhellion Carnegie yn ei adroddiad ar Drefi 
Cymru oedd y dylai llywodraeth leol ymgysylltu â 
chymunedau lleol a rhanddeiliaid i ddatblygu 
gweledigaeth ar gyfer eu trefi.  Rydym o’r farn bod hwn 
yn ddull priodol a fydd yn cyfrannu at gynlluniau adfywio 
lleol a rhanbarthol.  
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Safbwynt y Pwyllgor #4  

 
Byddem yn croesawu rhagor o 
fanylion ar sut mae Llywodraeth 
Cymru yn mynd i’r afael â’r 
newidiadau posibl ar gyfer 
canolfannau y tu allan i drefi, a 
sut mae’n gweithio gydag 
awdurdodau lleol wrth gynllunio 
ar gyfer eu defnydd cynaliadwy 
yn y dyfodol.  
 

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi fframwaith y polisi 
cynllunio cenedlaethol.  Mae’r polisi wedi’i ddiwygio’n 
gyfan gwbl a chyhoeddwyd ymgynghoriad ar y polisi ar 
12 Chwefror eleni.  Disgwylir i Awdurdodau Cynllunio 
Lleol ddatblygu strategaethau a pholisïau clir yn eu 
Cynlluniau Datblygu Lleol sy’n ceisio sefydlu 
canolfannau manwerthu a masnachol bywiog, atyniadol 
a hyfyw, ac sy’n mynd i’r afael ag anghenion manwerthu 
ar draws yr awdurdod lleol.  Mae’r strategaethau a’r 
polisïau hyn hefyd yn helpu i lywio penderfyniadau 
ynghylch ceisiadau cynllunio a newid defnydd. 
 
Cydnabyddir mai’r tueddiadau diweddar yn y sector 
manwerthu yw llai o archfarchnadoedd ar raddfa fawr, 
archfarchnadoedd llai yng nghanol trefi, ymweliadau 
siopa byrrach, a mwy o siopa ar-lein. Lle mae hynny’n 
arwain at gau archfarchnadoedd ar gyrion y dref ac 
eiddo gwag, gall Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried 
ailglustnodi’r safle segur drwy eu Cynllun Datblygu Lleol 
at ddefnydd amgen a mwy cynaliadwy. Er y gall 
ailglustnodi safleoedd manwerthu at ddefnydd megis tai 
fod yn opsiwn a ffefrir weithiau, dylid cydnabod y bydd y 
caniatâd cynllunio gwreiddiol ar gyfer datblygiadau 
manwerthu yn parhau ar glawr yn y rhan fwyaf o 
achosion. 
 
Dros amser, mae’n bosibl y bydd datblygiadau 
manwerthu ar ymyl canolfannau neu’r tu allan i 
ganolfannau yn ceisio newid ystod y nwyddau y maent 
yn eu gwerthu neu natur yr ardal werthu.  Mae’n bosibl y 
bydd cynigion i ailddatblygu neu i estyn safleoedd, neu i 
greu arwynebedd llawr ychwanegol. Dylai Awdurdodau 
Cynllunio Lleol ragweld newidiadau o’r fath, a allai 
effeithio ar fywiogrwydd, hyfywedd neu apêl canolfan 
manwerthu a masnachol, drwy osod amodau priodol ar 
y caniatâd cynllunio cychwynnol ac ar unrhyw amrywiad 
dilynol. Gall amodau atal datblygiad rhag cael ei 
isrannu’n siopau bach, cyfyngu ar yr amrywiaeth o 
nwyddau a werthir, neu gyfyngu ar faint yr arwynebedd 
llawr. Gall Awdurdodau Cynllunio Lleol estyn y rhestr o 
ddefnyddiau a reolir mewn datblygiadau manwerthu y tu 
allan i ganolfannau os yw lleoliad defnyddiau o’r fath yn 
debygol o arwain at golli darpariaeth sy’n bodoli eisoes 
mewn canolfannau manwerthu a masnachol.  Ni ddylai 
datblygiadau manwerthu newydd y tu allan i’r canol nac 
estyniadau i ddatblygiadau sy’n bodoli eisoes y tu allan 
i’r canol fod ar raddfa nac o fath nac mewn lleoliad sy’n 
debygol o danseilio bywiogrwydd, apêl a hyfywedd 
canolfannau manwerthu a masnachol a fyddai fel arall 
yn gwasanaethu’r gymuned, ac ni ddylid eu caniatáu os 
ydynt yn debygol o beryglu’r strategaeth fanwerthu yn y 
cynllun datblygu. 
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Safbwynt y Pwyllgor #5 

 
Credwn fod angen i Lywodraeth 
Cymru sicrhau y gellir defnyddio 
Gorchmynion Prynu Gorfodol yn 
effeithiol a bod rhannu 
gwybodaeth a sgiliau wrth 
ddefnyddio Gorchmynion Prynu 
Gorfodol yn cael ei annog a’i 
gefnogi ar draws awdurdodau 
lleol. Mae’r Pwyllgor wedi 
cytuno y bydd yn mynd i’r afael 
â’r mater hwn ymhellach yn ei 
raglen waith.  
 
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu pecyn o 
fesurau i wella hyder a dealltwriaeth ymhlith 
Awdurdodau Cynllunio Lleol o ran defnyddio pwerau 
prynu gorfodol. Mae’n cynnwys diweddaru ‘Cylchlythyr 
14/2004 ar Orchmynion Prynu Gorfodol’ er mwyn 
adlewyrchu’r gwelliannau diweddaraf i drefn prynu 
orfodol, gan gynnwys rhai sydd heb ddod i rym eto. 
Bydd arddull y Cylchlythyr yn cael ei adolygu hefyd i 
wella dealltwriaeth a’r modd y mae Awdurdodau Lleol yn 
cymhwyso’r canllawiau.  
 
Byddwn yn gweithio â rhanddeiliaid perthnasol i rannu 
gwybodaeth ac arbenigedd o ran defnyddio 
Gorchmynion Prynu Gorfodol gyda’r bwriad o nodi a 
lledaenu arfer gorau. 
 
Bydd y gwaith hwn yn cychwyn maes o law mewn 
perthynas â blaenoriaethau eraill yn ymwneud â’r 
gyfundrefn prynu gorfodol yng Nghymru gan gynnwys 
sefydlu darpariaeth ar gyfer caffael gorfodol drwy broses 
gydsynio bwrpasol ar gyfer seilwaith. 
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Safbwynt y Pwyllgor #6 

 
Rydym yn croesawu 
parodrwydd y Gweinidog i 
ystyried creu corfforaethau 
datblygu rhanbarthol ac 
edrychwn ymlaen at gael 
ymateb ar y mater hwn.  
 

 
Lansiwyd ‘Ffyniant i Bawb’ yn yr hydref 2017 a’r ‘Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi’ ym mis Rhagfyr 2017 gan 
Lywodraeth Cymru i ddatgan ymrwymiad i fodel 
datblygu economaidd ar sail ranbarthol.  
 
Elfen allweddol o’r cynllun yw penodi tri Phrif Swyddog 
Rhanbarthol yn y Gogledd, y Canolbarth a’r De-orllewin, 
a’r De-ddwyrain.  Mae gwaith eisoes wedi dechrau i 
ystyried elfennau gwahanol datblygu economaidd 
rhanbarthol, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi ac rydym wrthi’n ymgysylltu â rhanddeiliaid 
allanol fel rhan o’r broses hon.  Darperir rhagor o 
wybodaeth wrth i’r gwaith hwn ddatblygu.  
 
Bydd y Prif Swyddogion Rhanbarthol yn gweithio gydag 
eraill i gefnogi mentrau adfywio gan gynnwys manteision 
y Fargen Ddinesig a’r Fargen Twf sydd wrthi’n cael eu 
datblygu, Banc Datblygu newydd Cymru a’r 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Byddant yn dod â 
phartneriaid ynghyd i ddatblygu a chyflawni cynlluniau 
busnes rhanbarthol sy’n nodi blaenoriaethau a 
chyfleoedd rhanbarthol.  
 
Mae’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn cydnabod y 
bydd y ffordd newydd hon o weithio yn cyd-fynd â 
mentrau rhanbarthol ehangach, megis y Rhaglen 
Targedu Buddsoddiad Adfywio. 
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Safbwynt y Pwyllgor #7 

 
Mae cyflymder a graddfa cau 
banciau’r stryd fawr yn bryder 
mawr i holl Aelodau’r Pwyllgor. 
Byddem yn croesawu rhagor o 
wybodaeth gan Lywodraeth 
Cymru am yr hyn y mae’n ei 
wneud i sicrhau bod 
gwasanaethau bancio hanfodol 
ar gael o hyd i’r gymuned ar y 
stryd fawr.  
 
 

 
Mae pwerau Llywodraeth Cymru yn gyfyngedig o ran 
mynd i’r afael â’r bylchau yn narpariaeth gwasanaethau 
bancio ar y stryd fawr o ganlyniad i’r penderfyniadau 
masnachol i gau canghennau, sy’n benderfyniadau sy’n 
seiliedig ar dechnoleg. 
 
Rydym o’r farn y dylai pob banc sy’n gadael cymuned 
fod â chyfrifoldeb i’r cwsmeriaid sydd wedi defnyddio’u 
gwasanaethau ers nifer o flynyddoedd.  Nid yw 
rheoleiddio bancio wedi’i ddatganoli a Llywodraeth y DU 
sy’n gyfrifol amdano.  Llywodraeth y DU sydd â’r pwerau 
i reoleiddio’r diwydiant i sicrhau bod gwasanaethau 
bancio hanfodol ar gael i’r gymuned ar y stryd fawr naill 
ai drwy’r banciau traddodiadol neu’n gynyddol drwy 
wasanaethau a drosglwyddwyd i Swyddfa’r Post.  
 
Fodd bynnag, rydym wrthi’n trafod gydag amryw o’r prif 
fanciau yng Nghymru i gael amcan a ydynt yn awyddus i 
weithio gyda Llywodraeth Cymru gyda’r bwriad o 
ailddefnyddio eu hadeiladau gwag mewn canol trefi er 
bydd y gymuned ehangach. 
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Safbwynt y Pwyllgor # 8 

 
Credwn fod rôl gynyddol i 
swyddfeydd post wrth ddarparu 
gwasanaethau a gollir drwy gau 
banciau’r stryd fawr, a gofynnir 
am ddiweddariad gan 
Lywodraeth Cymru ar sut mae’n 
ymgysylltu â Swyddfa’r Post i 
sicrhau hyfywedd ei 
ganghennau yn yr hirdymor, ac 
a yw’n edrych ar gynlluniau fel y 
gronfa datblygu swyddfeydd 
post gynt.  
 
 

 
Nid yw materion yn ymwneud â Swyddfa’r Post wedi’u 
datganoli. Fodd bynnag, mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru mewn cysylltiad rheolaidd â Swyddfa’r Post 
Cyfyngedig er mwyn sicrhau bod gennym y wybodaeth 
ddiweddaraf ar faterion sy’n berthnasol i Gymru a 
chymunedau Cymru.  
 
Mae’r rhwydwaith swyddfeydd post bellach yn cynnig 
mynediad i wasanaethau bancio ar gyfer 99% o 
gwsmeriaid bancio personol a 95% o gwsmeriaid bancio 
busnes. Wedi dweud hynny, nid yw Swyddfa’r Post yn 
cynnig yr un ystod o wasanaethau â changen banc. 
Mae’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys talu arian 
parod a sieciau i mewn i gyfrif, ymholiadau balans a 
mynediad i wasanaeth codi arian yn rhad ac am ddim. 
Hefyd, gall cwsmeriaid busnes gael mynediad i 
wasanaeth newid.  Mae Swyddfa’r Post Cyfyngedig yn 
nodi bod y rhwydwaith swyddfeydd post ar hyn o bryd yn 
cyflawni oddeutu 200 o drafodion bancio bob munud. 
Mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 10% dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf.  
 
Ystyrir Swyddfa’r Post Cyfyngedig yn rhanddeiliad 
allweddol gan Fanciau’r Stryd Fawr sy’n gwneud 
cynlluniau i gau canghennau.  Maent yn rhan o’r broses 
ymgynghori o’r cychwyn.  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ystyried 
ailagor y Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post na’r Gronfa 
Arallgyfeirio. Ni fyddai ailagor y cynlluniau hyn yn 
gwella’r gwasanaethau bancio a fyddai ar gael. Darparu 
cyllid ar gyfer gwella busnesau manwerthu cysylltiedig 
oedd y Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post a’r Gronfa 
Arallgyfeirio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 35



 
Safbwynt y Pwyllgor #9 

 
Er y croesawn y Rhaglen 
Buddsoddi Adfywio a Dargedir, 
rydym yn pryderu mai dim ond 
ar gyfer cyllid cyfalaf y mae 
hwn, ac na edrychir ar ddulliau 
cyllido an-ffisegol eraill. Mae’n 
bwysig ymchwilio i atebion 
arloesol, cadarn a chynaliadwy, 
ar y cyd â’r newidiadau ffisegol. 
Byddem yn croesawu sylwadau 
Llywodraeth Cymru ar hyn, ac 
ystyriaeth o ddulliau gweithredu 
mwy blaengar nad ydynt eisoes 
yn cael eu cynnal. Gallai hyn 
gynnwys, er enghraifft, sicrhau 
bod datblygiadau ar raddfa fawr 
newydd yn darparu cyfleoedd i 
fusnesau bach lleol, drwy 
ddyrannu lle adwerthu ar gyfer 
busnesau newydd.  
 
 

 
Er bod y Rhaglen Buddsoddi Adfywio a Dargedir yn 
darparu cyllid cyfalaf, bydd Llywodraeth Cymru yn 
buddsoddi ar y cyd mewn prosiectau adfywio pwysig yn 
rhanbarthol.  Yn yr un modd, mae rhaglen Adeiladu ar 
gyfer y Dyfodol ar waith sy’n cael ei hariannu gan yr UE 
gyda’r nod o sicrhau y gwneir defnydd cynaliadwy o dir 
ac adeiladau nad ydynt yn cael eu defnyddio.  
 
Rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol, a rhanddeiliaid 
ehangach, gyfrannu’n ariannol, drwy gyfraniadau cyllid 
cyfalaf a refeniw, i sicrhau bod cynigion am fuddsoddiad 
yn gynhwysfawr, hyfyw a chynaliadwy yn yr hirdymor. 
 
Mae’r enghraifft a nodir, sef datblygu safleoedd 
manwerthu i fusnesau newydd, yn enghraifft dda o’r hyn 
y gellid ei gyflawni drwy gronfa Adeiladu ar gyfer y 
Dyfodol a;’r rhaglen newydd Targedu Buddsoddiad 
Adfywio.        
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Andrew Slade 

Cyfarwyddwr Cyffredinol - Grŵp yr Economi, Sgiliau ac 

Adnoddau Naturiol 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

Caerdydd, CF10 3NQ

8 Mawrth 2018 

Annwyl Mr Slade, 

Cyfarfod Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 15 Ionawr 2018: Gwasanaeth Digidol 

Llywodraeth y DU 

Diolch am eich llythyr ar 31 Ionawr a ystyriwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus ar 26 Chwefror. 

Yn ystod yr ystyriaeth o'r adran ynglŷn â Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU, 

teimlai'r Aelodau fod yna athroniaeth wahanol o ran y dull at gaffael rhwng 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae gan y Pwyllgor nifer o gwestiynau am 

y berthynas rhwng Llywodraethu Cymru a Llywodraeth y DU a chytunwyd y 

byddwn yn ysgrifennu atoch eto ar y mater hwn. 

A allwch chi roi gwybod i chi: 

 I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru mewn gwirionedd yn defnyddio

fframweithiau caffael Digidol, Data a Thechnoleg (DDDS) Gwasanaeth

Digidol y Llywodraeth (GDS);

 Rhowch resymau pam na fyddai Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r

fframweithiau caffael hyn yn uniongyrchol ac yn hytrach yn creu fersiynau ar

wahân; ac

 Yn Lloegr maent yn defnyddio'r mecanweithiau newydd, fel y nodwyd yn

eich llythyr, sy'n darparu ar gyfer caffael cyflym a dull arbrofol ailadroddol.

Mae'n ymddangos bod yn well gan Lywodraeth Cymru y contractau TG mawr

ar yr hen ffurf sydd yn para am lawer o flynyddoedd ac yn cymryd cryn

dipyn o amser i'w caffael. Yn yr achos hwn, a allwch chi egluro beth yw'r

Mae llythyr y Cyfarwyddwr Cyffredinol ar 31/01/18 yn dilyn y llythyr hwn.

EIS(5)-07-18(p7)
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amserau arweiniol ar gyfer fframweithiau caffael Llywodraeth Cymru o'u 

cymharu â'r rhai yn Lloegr a pham nad yw'n ymddangos eu bod yn cael eu 

defnyddio, ynghyd â faint sydd wedi'i wario ar y fframweithiau caffael yn  

Lloegr. 

Edrychaf ymlaen at dderbyn y wybodaeth bellach hon ac rwy'n copïo hwn a'ch 

llythyr chi at Russell George AC, Cadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau 

oherwydd diddordeb y Pwyllgor hwnnw yn y meysydd hyn. 

Yn gywir 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Grwp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
Economy, Skills and Natural Resources Group 

Cyfarwyddwr Cyffredinol -  Director General 

Parc Cathays/Cathays Park 

Caerdydd/Cardiff 
CF10 3NQ 

Ffôn/Tel: 0300  025 6162 
E-Bost/E-Mail: andrew.slade@gov.wales

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 

31 Ionawr 2018 

Annwyl Gadeirydd 

Cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 15 Ionawr 2018 

Rwy’n ysgrifennu atoch gan ymateb i e-bost Clerc y Pwyllgor, dyddiedig 16 Ionawr, ar ôl i fi 
ddod i gyfarfod y Pwyllgor am y tro cyntaf, gyda Tracey Burke, y diwrnod blaenorol. 

Roeddwn yn croesawu’r cyfle i gynnal trafodaeth gychwynnol â’r Pwyllgor ac rwy’n falch bod 
aelodau yn meddwl bod y sesiwn yn ddefnyddiol. 

Fi oedd yn gyfrifol am nifer o gamau gweithredu a nodwyd yn y cyfarfod. 

 Llunio nodyn byr am y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Digidol
Llywodraeth y DU

 Llunio nodyn dilynol am y tablau yng nghyd-destun modelu’r economi fel rhan o’r
Cynllun Gweithredu ar yr Economi

 Anfon nodyn am y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran y cynnig i roi mwy o ymreolaeth
i Drafnidiaeth Cymru

 Asesu sut y bydd diddymu Carillion, a gyhoeddwyd heddiw, yn effeithio ar Gymru

Mae fy ymatebion i’r pwyntiau hyn wedi’u hatodi. 

Yn gywir 

Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
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Gwrandawiad Cychwynnol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 15 Ionawr 2018 - 
Camau gweithredu 

 
Perthynas Llywodraeth Cymru â Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU 
 
Sefydlwyd Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU (GDS) yn 2012 i arwain y broses o 
drawsnewid gwasanaethau llywodraeth ganolog y DU.  Mae prif ffocws y GDS wedi 
bod ar wasanaethau Llywodraeth y DU ac mae wedi darparu cyngor/cyfarwyddyd i 
weinyddiaethau datganoledig.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gyda'r GDS ar strategaeth a 
chydgysylltu. Fe wnaethom gyfrannu at Strategaeth Trawsnewid Digidol Llywodraeth 
y DU a oedd yn cyfeirio at waith sydd eisoes yn digwydd ar drawsnewid 
gwasanaethau digidol yn Llywodraeth Cymru.  Bu swyddogion yn aelodau gweithgar 
o grwpiau arweinyddiaeth y GDS - Arweinwyr Digidol, Technoleg a Data - ers eu 
sefydlu.  Yn dilyn uno'r grwpiau yn Arweinwyr Digidol a Thechnoleg, mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru wedi parhau i gymryd rhan a byddant yn bresennol 
yn y cyfarfod nesaf ym mis Mawrth.   
 
Rydym wedi mynychu a chyfrannu at ddigwyddiadau Trawsnewid Gyda'n Gilydd y 
GDS ac wedi defnyddio'r hyn a ddysgwyd o fewn Llywodraeth Cymru.  Y mis hwn, 
mae gweithdy'r GDS/y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn cael ei 
gynnal a bydd swyddogion yn ei fynychu i drafod sut y gall y GDS gefnogi 
trawsnewid digidol mewn llywodraeth leol.   
 
O ran cefnogi'r trawsnewidiad, mae Llywodraeth Cymru wedi dysgu gwersi o'r 
prosiectau trawsnewid enghreifftiol y bu'r GDS yn gweithio arnynt gydag Adrannau'r 
DU o 2012-2015.  Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu strategaeth Cloud First 
y GDS ac eisoes wedi trosglwyddodd nifer o'n rhaglenni busnes allweddol yn 
llwyddiannus.  
 
Rydym wedi datblygu Strategaeth Data Agored ar gyfer Llywodraeth Cymru ac ar 
wyddor data rydym wedi gweithio gyda'r GDS a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol i 
hyrwyddo'r rhaglen sbarduno gwyddor data.     
 
O ran sgiliau a gweithlu, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos ochr yn ochr 
â'r GDS ar ei fframwaith proffesiynau Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT).  Rydym yn 
rhoi tacsonomeg y DDaT y GDS ar waith mewn rolau perthnasol o fewn Llywodraeth 
Cymru ac rydym yn defnyddio'r tacsonomeg ar gyfer ein gwaith recriwtio digidol a 
thechnoleg allanol.  Mae staff Llywodraeth Cymru wedi mynychu hyfforddiant yn 
Academi Ddigidol y GDS.  Ar lefel weithredol, rydym yn cydweithio'n rheolaidd â'r 
GDS ar ystod o faterion yn ymwneud â galluogrwydd.       
 
O ran safonau a chydymffurfiaeth, rhoddwyd fersiwn wedi'i haddasu o safon 
gwasanaeth digidol y GDS ar waith yn 2014 er mwyn datblygu ein gwasanaethau 
digidol ein hunain.  Rydym yn defnyddio methodolegau hyblyg wrth drawsnewid ein 
gwasanaethau.  Mae gennym ystod o drefniadau llywodraethu i reoli gwariant a 
dewisiadau o ran technoleg.   
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Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio contractau a roddwyd ar waith gan y 
GDS/Swyddfa'r Cabinet megis G Cloud a'r fframweithiau Canlyniadau ac Arbenigwyr 
Digidol.  
 
O ran gwefannau, rydym wedi defnyddio canllawiau brandio ac arddull GOV.UK i 
gefnogi'r broses o foderneiddio ein gwefan ein hunain yn Llywodraeth Cymru.  
Rydym wrthi'n trafod gyda'r GDS ynghylch defnyddio ei blatfformau gwasanaethau 
cyffredin.  
 
I grynhoi, mae gan Lywodraeth Cymru berthynas strategol a gweithredol â'r GDS 
sydd wedi bodoli ers blynyddoedd lawer.  Mae hyn yn fuddiol i'r ddwy ochr ac mae'n 
helpu i drawsnewid gwasanaethau digidol Llywodraeth Cymru yn effeithiol.   
 
Tablau yng Nghyd-destun Modelu'r Economi fel rhan o'r Cynllun Gweithredu 
Economaidd 
 

Mae tablau Mewnbwn-Allbwn yn darparu fframwaith ar gyfer dangos llif nwyddau a 
gwasanaethau mewn economi. Mae'r tablau Mewnbwn-Allbwn ar gyfer Cymru wedi'u 
cynhyrchu gan Brifysgol Caerdydd, ar sail arolwg preifat bach o fusnesau yng 
Nghymru. Mae'r data diweddaraf yn deillio o 2007 ac fe'u cyhoeddwyd yn 2010. Fe'u 
defnyddiwyd gan Lywodraeth Cymru, ochr yn ochr â gwybodaeth arall, i ddarparu 
amcangyfrifon o effeithiau byrdymor (gwirioneddol a phosibl) digwyddiadau 
economaidd e.e. yn sgil agor neu gau gwaith mawr. 
 
O'u defnyddio'n briodol, gall tablau Mewnbwn-Allbwn cadarn hefyd gael eu defnyddio 
i ddadansoddi strwythur diwydiannol economi a gwella cydlyniant a dibynadwyedd 
ystadegau economaidd megis cynnyrch domestig gros a gwerth ychwanegol gros. 
 
Mae gan dablau Mewnbwn-Allbwn nifer o gyfyngiadau damcaniaethol ac ymarferol 
sy'n golygu eu bod yn briodol i'w defnyddio mewn amgylchiadau penodol yn unig a, 
lle maen nhw'n cael eu defnyddio, dylid dehongli'r canlyniadau gyda gofal.  Yn 
benodol, ni ddylid defnyddio tablau mewnbwn-allbwn ar eu pen eu hunain i asesu 
effaith hirdymor polisïau economaidd, ond gallant ddarparu gwybodaeth a all 
gyfrannu at asesiad o'r fath. 
 
Mae data cadarn ar lif masnach rhwng Cymru a gweddill y DU yn gonglfaen hanfodol 
yn y tablau Mewnbwn-Allbwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddata swyddogol ar y 
llifau hyn ac nid yw'n hawdd cael gafael ar y data hyn oherwydd bod economi Cymru 
wedi'i integreiddio'n glos ag economi gweddill y DU.   
 
Bydd swyddogion yn edrych ar gostau a manteision cynhyrchu tablau Mewnbwn-
Allbwn cadarn ar gyfer Cymru yn ogystal â deall ffynonellau ac ansawdd y data y 
gellid eu defnyddio. Byddwn yn rhannu canlyniadau'r gwaith hwn gyda'r pwyllgor.  
 
Diweddariad ar Sut mae'r Pwerau Arfaethedig i Roi Mwy o Ymreolaeth i 
Trafnidiaeth Cymru yn Mynd Rhagddynt 

 
Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 ac mae'n gwbl atebol i 
Weinidogion Cymru fel is-gwmni cyfyngedig drwy warant sydd ym mherchnogaeth 
lwyr Llywodraeth Cymru.  
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Mae cwmpas gweithrediad Trafnidiaeth Cymru wedi'i gyfyngu i'r gweithgareddau y 
gall Gweinidogion Cymru eu cyflawni'n gyfreithlon.  Nid yw'n bosibl felly i Trafnidiaeth 
Cymru gyflawni swyddogaethau sydd y tu allan i bwerau Gweinidogion Cymru ac ni 
all Gweinidogion Cymru ddirprwyo eu swyddogaethau i Trafnidiaeth Cymru  - oni bai 
bod Trafnidiaeth Cymru yn cael ei greu mewn statud a bod y pwerau yn cael eu 
trosglwyddo drwy ddeddfwriaeth.  Felly mae Llywodraeth Cymru yn cadw'r 
cyfrifoldeb pennaf am faterion trafnidiaeth ond mae'n gallu gofyn i Trafnidiaeth 
Cymru gynnal gwasanaethau ar ei ran. 
 
Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru i gyflawni rhai swyddogaethau trafnidiaeth ar ran 
Gweinidogion Cymru a'i gylch gwaith, yn y lle cyntaf, oedd dylunio a chynnal y 
broses gaffael ar gyfer y gwasanaeth rheilffordd nesaf ar gyfer Cymru a'r Gororau a 
Metro De Cymru, a datblygu opsiynau ar gyfer Metro Gogledd-ddwyrain Cymru.   
 
Mae trafodaethau cadarnhaol yn cael eu cynnal gyda Llywodraeth y DU ynghylch 
trosglwyddo pwerau sy'n ymwneud â masnachfreinio'r rheilffyrdd ac ased rheilffyrdd 
Cledrau'r Cymoedd. 
 
Dyhead Gweinidogion Cymru ar gyfer Trafnidiaeth Cymru yw galluogi'r Cwmni i 
ymgymryd ag ystod ehangach o swyddogaethau trafnidiaeth.  I'r perwyl hwn, erbyn 
diwedd mis Mawrth 2018, bydd cylch gorchwyl Trafnidiaeth Cymru yn cael ei 
ymestyn i gynnwys gwaith monitro a rheoli o ddydd i ddydd gwasanaethau rheilffyrdd 
Cymru a'r Gororau a dirwyn y fasnachfraint bresennol i ben, a rhoi trefn reoli barhaus 
ar waith ar gyfer masnachfraint newydd gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r 
Gororau.  Bydd y Cwmni hefyd yn gyfrifol am reoli'r gwaith o gyflawni Metro De 
Cymru a Metro Gogledd-ddwyrain Cymru. 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried manteision trawsnewid Trafnidiaeth Cymru yn 
asiant cyflawni sy'n gweithredu'n annibynnol a pha weithgareddau, prosiectau a 
gwasanaethau y gallai ofyn i Trafnidiaeth Cymru eu cyflawni ar ei rhan.  Gallai hyn 
gynnwys gwelliannau cyfalaf i drafnidiaeth ar gyfer cerdded a beicio, ffyrdd neu 
reilffyrdd, a rheoli cymorth ariannol ar gyfer cludiant i deithwyr.  Gallai hefyd gynnwys 
brandio a marchnata gwasanaethau.  Efallai y bydd gan y Cwmni rôl hefyd o ran 
prynu tir a datblygu tir i gefnogi ffrwd incwm.  Bydd annibyniaeth weithredol yn 
golygu y byddai cwestiynau a materion bob dydd yn cael eu penderfynu gan 
Trafnidiaeth Cymru, fel y gallai’r Cwmni ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i sefyllfaoedd 
newydd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried a allai fod  manteision pellach 
drwy greu corff annibynnol drwy statud, dros y tymor hwy.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl gwneud penderfyniad ar y camau nesaf erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol hon er mwyn gallu cynnwys y cyfrifoldebau ychwanegol y 
cytunwyd arnynt yn llythyr cylch gwaith 2018/19 Trafnidiaeth Cymru. 
 
Y Goblygiadau i Gymru yn sgil y Cyhoeddiad am Ddiddymiad Carillion 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn monitro'r sefyllfa gyda Carillion yn fanwl ers i'r 
rhybudd cyntaf ynghylch elw gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2017. Mae 
Llywodraeth Cymru yn cyflawni proses diwydrwydd dyladwy fel rhan safonol o'r holl 
ymarferion tendro ac yn monitro sefyllfa ariannol pob cyflenwr ar ôl i gontract gael ei 
ddyfarnu. 
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Mae Carillion yn darparu gwasanaethau sylweddol ar gontract allanol a gwaith 
adeiladu i Lywodraeth y DU. Nid ydynt yn darparu gwasanaethau sylweddol i 
Lywodraeth Cymru.  
 
Lle mae contractau gyda Carillion yn bodoli, byddwn yn gweithio gyda'n 
hymgynghorwyr a'r Derbynnydd Swyddogol i gytuno ar y ffordd orau ymlaen er 
mwyn lleihau effaith y sefyllfa hon. Bydd yr holl opsiynau i leihau unrhyw oedi posibl i 
gyflawni gwaith yn cael eu harchwilio. 
 
Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi gweithwyr a chadwyni cyflenwi 
Carillion yng Nghymru, gan gynnwys cynorthwyo gweithwyr i ddod o hyd i waith a 
hyfforddiant arall lle bo angen drwy raglenni cymorth Llywodraeth Cymru megis 
REACT, prosiect a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy 
Lywodraeth Cymru ac sy'n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru a'r 
Ganolfan Byd Gwaith. 
 
Mae Carillion yn rhan o un o'r cynigion i redeg y gwasanaethau rheilffordd yng 
Nghymru a'r Gororau o fis Hydref 2018 ymlaen, ac i ddatblygu agweddau allweddol 
ar gam nesaf y Metro. Mae'r sefydliad sy'n cyflwyno'r cynnig wrthi'n ymchwilio i ffyrdd 
o barhau i fod yn rhan gyfreithlon o'r broses.  
 
Mae Network Rail wedi cadarnhau nad yw'r gwaith a wneir iddynt gan Carillion yn 
ymwneud â rhedeg y rheilffordd o ddydd i ddydd. Byddwn hefyd yn gweithio gyda'r 
cwmni mewn perthynas ag unrhyw gysylltiad sydd gan Carillion a'i gadwyn gyflenwi. 
 
Ar hyn o bryd mae Carillion yn gontractwr penodedig Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cyflawni'r gwaith dylunio ar gyfer cynllun ffordd yr A40 o Landdewi Felffre i 
Benblewin. Felly, rydym yn ymchwilio i bob opsiwn ynghylch y ffordd orau o symud 
ymlaen i gamau nesaf y prosiect, er mwyn lleihau unrhyw oedi.  
 
Carillion hefyd yw contractwr penodedig Llywodraeth Cymru ar gyfer dylunio 
gwelliannau i gyffyrdd 15 ac 16 yr A55. Rhyddhawyd y rhybudd ynghylch elw 
Carillion ym mis Gorffennaf 2017 ar ôl i'w gais am y prosiect gael ei asesu a'i 
dderbyn, ond cyn dyfarnu'r contract yn ffurfiol i Carillion. Penderfynodd Llywodraeth 
Cymru ohirio'r broses gaffael er mwyn caniatáu i ymchwiliadau gael eu cynnal i 
sefydlogrwydd ariannol Carillion.  
 
Rhoddodd Carillion sicrwydd ynglŷn ei sefydlogrwydd, ac roedd hyn, ynghyd â'r ffaith 
mai dim ond contract ar gyfer dylunio a oedd yn cael ei ddyfarnu iddo ar y cam hwn, 
yn golygu na allai Llywodraeth Cymru wrthod yn gyfreithlon dyfarnu'r contract i 
Carillion heb y posibilrwydd o wynebu her o dan gyfraith caffael.  
 
Fel gyda'r A40, byddwn yn ymchwilio i bob opsiwn ynghylch y ffordd orau o symud 
ymlaen i gamau nesaf y prosiect, er mwyn lleihau unrhyw oedi. Mae hyn yn cynnwys 
archwilio'r posibilrwydd o gontractio yn uniongyrchol â chadwyn gyflenwi Carillion.       
O ran y contract Band Eang Cyflym iawn gydag Openreach, cadarnhawyd nad yw'r 
is-gontractwr, Carillion telent, wedi'i effeithio gan y problemau sy'n wynebu Carillion. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â holl gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru i 
benderfynu ar lefel y risg/goblygiadau ac ni nodwyd unrhyw gontractau na 
chontractau arfaethedig hyd yma. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn un anfoneb hyd yma ers yr hysbysiad diddymu 
ac wedi gofyn am gyngor gan y Derbynnydd Swyddogol ar sut i ymdrin â hyn. 
Disgwylir nifer fach o anfonebau eraill. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymwybodol bod Carillion yn gontractwr penodedig 
ar gyfer Tŵr Meridien yn Abertawe, gan ddarparu'r gwaith adfer i wneud yr adeilad 
yn ddiogel rhag tân yn dilyn y tân yn nhŵr Grenfell.  
Contract masnachol yw hwn gan mai eiddo preifat yw'r adeilad.  Mae swyddogion 
polisi tai Llywodraeth Cymru wrthi'n trafod gyda Chyngor Abertawe a Carillion i 
sicrhau na fydd y gwaith yn cael ei oedi. 
 
Grwp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
31 January 2018 
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Lynne Neagle AC - Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg 

Russell George AC - Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, 

Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

8 Mawrth 2018 

Annwyl Lynne a Russell, 

Rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Sesiwn Ragarweiniol gyda Tracey Burke 

ar 15 Ionawr, y Cyfarwyddwr Cyffredinol gyda chyfrifoldeb dros Addysg a 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru. 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth honno, buom yn trafod elfennau codio Rhaglen Hwb 

Llywodraeth Cymru - (gwefan a chasgliad o offer ar-lein a ddarperir i bob ysgol 

yng Nghymru). Yn dilyn y cyfarfod hwnnw, mae Tracey Burke wedi darparu 

gwybodaeth ychwanegol am y Rhaglen hon ac yn benodol Cracio'r Cod a'r Peilot 

Minecraft ar gyfer Addysg (Rhan D y llythyr atodedig). 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr ymateb ar 26 Chwefror a mynegodd 

bryder nad yw graddfa gweithgarwch Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yn 

ymddangos yn ddigonol o ystyried yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau bod yr 

her ddigidol yn cael ei bodloni. Ymddengys bod diffyg uchelgais o fewn 

Llywodraeth Cymru i gyflawni yn y maes hwn. Er enghraifft, mae cynllun peilot y 

fenter Minecraft ar gyfer Addysg ar hyn o bryd yn cynnwys dim ond 10 ysgol, ac 

mae'r prosiect Cracio'r Cod ond wedi derbyn £1.3M ar gyfer Tymor y Cynulliad 

hwn ynghyd â £930K pellach ar gyfer Technocamps. Mae'r niferoedd hyn yn rhy 

fach o'u cymharu â nifer yr ysgolion yng Nghymru. 

Mae Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn credu bod datgysylltiad dwys o ran 

graddfa'r hyn sy'n cael ei wneud a'r hyn a ddylai ddigwydd, ac yn ystyried y gallai 

hyn fod yn faes o ddiddordeb i'ch Pwyllgorau. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

EIS(5)-07-18(p8)
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ystyried amserlennu'r maes hwn yn eich rhaglenni gwaith/craffu rheolaidd ar 

Ysgrifenyddion y Cabinet a rhoi gwybod i mi am y canlyniad. 

 

Yn gywir 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Tracey Burke 
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Gwasanaethau 
Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
 

 

 

 

Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ  

 

Ffôn  ● Tel 0300 0258047 

tracey.burke@gov.wales 

Gwefan ● website: www.wales.gov.uk 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding 

Mr Nick Ramsay AC  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1NA  
           
 

8 Chwefror 2018 
 
     
 
Annwyl Mr Ramsay 
 
 
Cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - 22 Ionawr 2018 - Camau Gweithredu 
Dilynol 

 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch mewn perthynas â'ch cais am wybodaeth ychwanegol, yn dilyn 
sesiwn y Pwyllgor ar 22 Ionawr 2018 ar y Rhaglen Cefnogi Pobl.  Mae'r wybodaeth 
ychwanegol y gofynnir amdani wedi'i nodi isod. 
 
 
A. A gafodd sefydliadau'r trydydd sector eu gwahodd i gymryd rhan yn y 

gweithdai ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod y broses o ddatblygu'r prosiect 
Braenaru 

 
Gwahoddwyd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Cymorth Cymru i holl 
gyfarfodydd y prosiect braenaru hyd yma, ac roeddent yn bresennol ynddynt.  
Cymerodd sefydliadau'r trydydd sector hefyd ran yn y gweithdai ymgysylltu â 
rhanddeiliaid fel rhan o'r prosiect alinio, gan gynnwys Barnardos a Cymorth.  
 
 
B. Y grantiau sy'n rhan o'r grant integredig sengl arfaethedig 

 
Ar hyn o bryd rydym wrthi'n ystyried creu Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chymorth 
sengl newydd yn 2019-20 ac rydym yn gweithio i dreialu'r trefniadau grant newydd 
mewn saith awdurdod lleol yn 2018-19. Y Grantiau a gynhwyswyd ar gyfer 2018-19 yw: 
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 Cefnogi Pobl  
 Dechrau'n Deg 
 Teuluoedd yn Gyntaf 
 Y Gronfa Waddol 
 Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc 
 Gofal Plant a Chwarae (Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol gynt) 
 Atal Digartrefedd 
 Gorfodi Rhentu Doeth Cymru (gynt yn rhan o'r Grant Byw'n Annibynnol) 
 Cronfa Dydd Gŵyl Dewi 
 Cymunedau am Waith a Mwy (y Grant Cyflogadwyedd gynt). 
 
 
C. Gwybodaeth ychwanegol am gamau gweithredu i atal digartrefedd 
 
 
C1. Beth yw persbectif cyffredinol Llywodraeth Cymru ar y materion a godwyd mewn 
adroddiad diweddar gan yr Archwilydd Cyffredinol ar ddigartrefedd, a'r hyn y mae'n ei 
ddweud am ymateb llywodraeth leol a'i phartneriaid i Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ac i 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? 
C1a. A yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r argymhellion y mae'r Archwilydd Cyffredinol 
wedi'u gwneud, ac a fydd yn cymryd unrhyw gamau ei hun i'w hatgyfnerthu? 
 
O'n safbwynt ni, roedd yr adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Archwilydd 
Cyffredinol yn gyfle defnyddiol i ddefnyddio gweithrediad Deddf Tai 2014 fel modd o 
ystyried materion ehangach yn ymwneud â pha mor dda y mae awdurdodau lleol yn 
gallu rheoli'r galw yn y dyfodol. Mae'r adroddiad yn darparu gwybodaeth ac adborth 
pwysig ar y cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol ac rydym yn croesawu'r 
canfyddiadau a'r argymhellion. 

Mae'r adroddiad yn cydnabod pwysigrwydd Deddf Tai (Cymru) 2014 o ran sicrhau bod 
atal digartrefedd yn ganolog i ddyletswyddau'r awdurdod lleol, a'r arian y mae 
Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu i gefnogi ei gweithredu. Mae'r holl argymhellion yn 
rhai ar gyfer awdurdodau lleol a byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC) ac awdurdodau lleol i helpu i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu. 
 
Mae ychwanegu £6 miliwn at y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer digartrefedd o 2018-19 
ymlaen yn dangos, yn unol ag argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol, bod 
Gweinidogion yn awyddus i roi'r gwasanaethau hyn ar sylfaen gadarnach, hirdymor. 
 
C2: Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â thystiolaeth o ddirywiad 
mewn gwaith atal llwyddiannus, y nifer cynyddol o bobl mewn llety dros dro a'r risg o 
loteri cod post wrth ddarparu gwasanaethau? 
 
Mae ein hystadegau cyhoeddedig yn dangos cynnydd yn nifer yr aelwydydd sy'n cael 
cymorth ac, felly, nid ydym yn cydnabod bod dirywiad mewn gwaith atal llwyddiannus. 
Yn erbyn y cynnydd hwn yn y galw am wasanaethau, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod 
awdurdodau lleol yn cynnal eu cyfraddau atal. Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl yn 
cael eu hatal rhag dod yn ddigartref. 
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Yn anochel, bydd y cynnydd hwn yn y galw ar wasanaethau digartrefedd statudol wedi 
arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n cael eu rhoi mewn llety dros dro.  Fodd bynnag, 
gallai fod llawer mwy o ffactorau fod yn sail i'r cynnydd hwn, gan gynnwys dull mwy 
cynhwysol gan awdurdodau lleol i ddarparu llety  mewn argyfwng, yn enwedig i bobl 
nad ydynt o bosibl wedi cael cymorth cyn hynny, o ganlyniad i welliannau i ganllawiau 
ac ymweliadau cynnydd Llywodraeth Cymru.   
 
Bydd gwerthusiad o Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn edrych ar effaith y 
ddeddfwriaeth ar ddefnyddio llety dros dro a byddwn yn ystyried unrhyw argymhellion 
sy'n codi o'r adroddiad. 
 
Fel y nododd yr Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad diweddar, mae'n wir bod rhai 
awdurdodau wedi gwneud mwy o gynnydd nag eraill o ran newid y diwylliant a'r 
agweddau sydd eu hangen er mwyn bod yn wirioneddol ataliol. Mae ein rhaglen 
ymgysylltu, ein rhwydweithiau a hyfforddiant pellach wedi'i gynllunio yno i'w cefnogi wrth 
weithredu ysbryd a llythyren y Ddeddf. 
 
C3. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol ddefnyddio'r £6 miliwn 
o gyllid ychwanegol y mae'n ei ychwanegu at y grant cymorth refeniw i gefnogi'r broses 
o weithredu'r Ddeddf? 
 
Mae'r £6 miliwn ychwanegol wedi'i gynnwys yn y setliad refeniw llywodraeth leol o 
2018-19. Mater i bob awdurdod lleol unigol yw penderfynu sut mae'n gwario hyn, ond 
mae Gweinidogion a swyddogion wedi egluro mai dyma'r arian diogel hirdymor, y 
galwodd Swyddfa Archwilio Cymru amdano yn ddiweddar, ac y bwriedir iddo gefnogi'r 
broses o ddarparu gwasanaethau atal rheng flaen, fel sy'n ofynnol o dan y 
ddeddfwriaeth.  
 
C3a. Pa fath o newidiadau y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol eu 
gwneud wrth adolygu ac ad-drefnu gwasanaethau gyda chymorth y cyllid hwn? 
 
Mater i bob awdurdod lleol yw penderfynu sut mae'n defnyddio'r cyllid newydd yn y 
Grant Cynnal Refeniw.  Byddwn yn parhau i fonitro cyfraddau atal ac yn parhau i 
weithio'n agos gydag awdurdodau lleol, yn uniongyrchol a thrwy CLlLC, i nodi a rhannu 
arferion gorau. 
 
Mae £2.8 miliwn o gyllid ychwanegol hefyd yn cael ei sianelu i awdurdodau lleol fel 
grant refeniw i'w helpu i adeiladu ar eu gwaith atal statudol. Bydd hyn yn galluogi 
awdurdodau lleol i ddwysáu eu hymdrechion i gyflawni canlyniadau llwyddiannus ar 
gyfer unigolion a theuluoedd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu heb gartref. 

Disgwylir i gynlluniau awdurdodau lleol ar gyfer y cyllid hwn ganolbwyntio ar wella 
mynediad i'r sector rhentu preifat; defnyddio ymarfer yn seiliedig ar drawma; cryfhau 
gwasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau 
(gan gynnwys gwell cydweithio rhwng tai a gwasanaethau iechyd 
meddwl/camddefnyddio sylweddau); a chamau i atal digartrefedd ymysg ieuenctid a 
lleihau achosion o gysgu ar y stryd. 
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C3b. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y cyllid ychwanegol yn cael ei 
ddefnyddio yn unol â'r bwriad ac nid gwrthbwyso'r pwysau eraill ar gyllid craidd 
awdurdodau lleol? 
 
Byddwn yn parhau i fonitro nifer yr aelwydydd sy'n cael eu cefnogi i atal neu leddfu 
digartrefedd drwy ddulliau casglu data rheoli a chyhoeddi ystadegau cenedlaethol. 
 
Bydd swyddogion yn gweithio gyda llywodraeth leol i sicrhau bod gwasanaethau atal 
rheng flaen effeithiol yn cael eu darparu, fel sy'n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth. Byddwn 
yn sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol a phriodol ar waith ar gyfer monitro'r allbwn 
a'r canlyniadau, gan gynnwys drwy delerau'r grant a'r amodau ar gyfer y £2.8m 
ychwanegol, yn ogystal ag ymgysylltu'n rheolaidd ag awdurdodau lleol drwy 
rwydweithiau digartrefedd, gweithgorau a rhaglen ymweliadau ag awdurdodau lleol 
unigol. 
 
C3c. Sut mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol gydgysylltu gwaith 
ehangach ar atal digartrefedd gyda'r Rhaglen Cefnogi Pobl? 
 
Mater i awdurdodau lleol yw sut y maent yn trefnu eu gwasanaethau i sicrhau 
cydweddiad a chydweithio. Fodd bynnag, adlewyrchir pwysigrwydd cymorth yn ein 
deddfwriaeth digartrefedd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal 
adolygiadau digartrefedd a pharatoi strategaethau i leihau digartrefedd erbyn diwedd 
2018. Rhaid i'r adolygiadau a'r strategaethau fynd i'r afael â'r angen am gymorth i atal a 
lleddfu digartrefedd. 

Amlygir rôl grantiau Cefnogi Pobl wrth helpu i atal digartrefedd yn yr adroddiad interim 
gan Brifysgol Salford ac mae adroddiad diweddar yr Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys 
nifer o argymhellion sydd wedi'u hanelu at wella canlyniadau yn y maes hwn, gan 
gynnwys manteision integreiddio agosach rhwng Cefnogi Pobl a thimau digartrefedd. 

Byddwn yn adolygu ein canllawiau digartrefedd statudol yn 2018, a byddwn yn cryfhau'r 
cyngor ynghylch yr angen am gydweithio agos rhwng timau Cefnogi Pobl a digartrefedd 
gydag amcanion a gwaith cynllunio ar y cyd. Mae manteision integreiddio 
gwasanaethau a lleihau 'cyllido mewn seilos' yn sail i'r gwaith o gynyddu hyblygrwydd 
cyllid a all, yn amodol ar benderfyniad Gweinidogol ar strwythurau grant yn y dyfodol, 
gynnig cyfleoedd pellach i gydgysylltu gwasanaethau'n fwy effeithiol. 
 
C4. Yng nghyd-destun canfyddiadau'r adroddiad am gydweithredu, a yw dosbarthiad 
cymdeithasau tai - rhywbeth y mae'r Pwyllgor wedi ymchwilio iddo o'r blaen - yn 
cyflwyno unrhyw heriau penodol o ran sicrhau eu cefnogaeth i waith ehangach ar atal 
digartrefedd? 
 
Wrth baratoi'r ddeddfwriaeth ar gyfer dosbarthu cymdeithasau tai, mae swyddogion 
wedi archwilio'r ddyletswydd i gydweithredu ar atal digartrefedd ac nid ystyriwyd bod 
hyn yn berthnasol i ddosbarthu. Felly nid yw'r ddyletswydd i gydweithio a gynhwysir yn 
Neddf 2014 yn newid ac rydym yn fodlon na fydd hyn yn effeithio ar statws Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yn y dyfodol fel sefydliadau preifat. 
 

 

D. Diweddariad ar elfennau codio'r rhaglen Hwb (gwefan a chasgliad o offer ar-
lein a ddarperir i bob ysgol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru) a chynnwys 
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gwybodaeth am weithgareddau ar godio addysgu mewn ysgolion yn fwy 
cyffredinol nid dim ond i'r rhaglen Hwb. 
 

 
Lansiwyd Cracio'r Cod ein cynllun i wella sgiliau codio fis Mehefin diwethaf.  Gydag £1.3 
miliwn yn ystod y tymor Cynulliad hwn, rydym yn gweithio gyda chonsortia addysg, 
busnesau, partneriaid y trydydd sector a phrifysgolion, er mwyn i fwy o ddysgwyr 
ddatblygu'r sgiliau hyn cyn cyflwyno'r cwricwlwm newydd.  Mae'r gallu i 'godio' yn sgil 
sylfaenol y mae ei hangen ar bob person ifanc er mwyn llwyddo yn yr economi, yn awr 
ac yn y dyfodol. 

 
Rydym hefyd wedi buddsoddi £930,000 gyda Technocamps i ddarparu gweithdai codio 
cyfrifiaduron i ddisgyblion ac athrawon yn ein hysgolion.  Rydym wedi ymrwymo i 
gefnogi eu cais ESF fel y gallant ddarparu rhaglen well ar gyfer pobl ifanc, tra bod ein 
cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu.   
 
Dolen i'r datganiad a'r cynllun: 
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/crackingcode/?lang=cy 
 
Eitem newyddion y BBC yn dilyn adroddiad blynyddol Estyn: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42791009 
 
Nod ein cynllun peilot Minecraft for Education yw ysbrydoli'r rhai sy'n rhoi cynnig ar 
godio am y tro cyntaf gyda Minecraft Code Builder a defnyddio Minecraft for Education i 
gefnogi blaenoriaethau allweddol yng Nghymru, gan gynnwys llythrennedd, rhifedd a'r 
Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Nodwyd deg ysgol yng Nghymru a chanddynt 
seilwaith parod ac awydd i gymryd rhan ar y cyd â chonsortia addysg rhanbarthol.  Mae 
amcanion allweddol y cynllun peilot hwn yn cynnwys: 
 

 Codi ymwybyddiaeth o godio ymysg penaethiaid, athrawon, dysgwyr a rhieni ac 
amlygu'r manteision 

 Chwalu'r rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gwahardd codio 
 Hwyluso profiadau codio 
 Ymchwilio i'r effaith yn yr ystafell ddosbarth. 

Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ateb y cwestiynau ychwanegol ac y bydd 
yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi 
gysylltu â mi.  
 
 
Yn gywir 
 
 
 
 

Tracey Burke 
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