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Annwyl John, 
 
Diolch am y cyfle i drafod y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru ar 21 Medi. 
Yn eich llythyr dilynol, rydych wedi gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod cyntaf y 
tasglu, a gynhaliwyd ar 22 a 23 o Fedi.   
 
Bydd copïau o bapurau a chofnodion ein cyfarfod yn cael eu cyhoeddi ar dudalen we 
tasglu'r cymoedd Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach yr wythnos hon. 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/taskforce-for-the-
valleys/?lang=cy  
 
Yn dilyn adborth yn ystod y cyfarfod hwn o'r tasglu, mae'r cylch gorchwyl yn dal i fod ar 
ffurf drafft ond bwriedir cytuno arno'n electronig cyn y cyfarfod nesaf ar 28 Tachwedd. 
Bydd yn cael ei gyhoeddi ar y dudalen we. 
 
Nododd y tasglu nifer o heriau allweddol yn ei gyfarfod cyntaf, y gellir eu grwpio o dan y 
pedwar pennawd canlynol: 
 

 Gwell integreiddio a chydgysylltu ar draws gwasanaethau cyhoeddus; 

 Mwy o fynediad i swyddi o ansawdd da, gan gynyddu sgiliau cyflogadwyedd; 

 Cyfathrebu cadarnhaol ac ymgysylltu o ddifrif â chymunedau; 

 Sicrhau'r manteision mwyaf o strwythurau a sefydliadau sy'n gweithio gyda'r cymoedd 
ac yn y cymoedd. 

 
Mae'r tasglu yn cynnwys cynrychiolaeth o blith y rhai sy'n datblygu Cynnig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a'r rhai sy'n gweithio gyda Dinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y tasglu 
yn adeiladu ar y meysydd cysylltiedig hyn o weithgarwch a noddir gan y llywodraeth yn 
hytrach na'u dyblygu. Fel yr eglurais wrth y pwyllgor, nid wyf yn bwriadu adeiladu 
strwythurau cyflawni ar wahân a chyfochrog.   

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Equality, Local Government and Communities Committee 
ELGC(5)-08-16 Papur 3 / Paper 3 
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Bydd ymgysylltu o ddifrif â chymunedau lleol yn hanfodol i waith y tasglu.  Rydym yn 
awyddus i fynd at wraidd yr hyn y mae cymunedau'r cymoedd ei eisiau ac er mwyn 
gwneud hyn byddwn yn ymchwilio i ddulliau arloesol o ymgysylltu. Mae cynllun 
cyfathrebu ac ymgysylltu yn cael ei ddatblygu a byddwn yn falch o rannu hyn gyda'r 
pwyllgor ar ôl iddo gael ei gwblhau.   
 
Trafododd y tasglu oblygiadau refferendwm yr UE a'r DU yn ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd yn y dyfodol yn ei gyfarfod cyntaf. Mae'n rhy fuan i benderfynu beth fydd y 
goblygiadau i'r cymoedd, fodd bynnag, byddwn yn parhau i adolygu'r pwnc pwysig hwn.   
 
Mae gwaith y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru ar gam datblygiadol - 
bydd yn esblygu dros dymor pum mlynedd y llywodraeth hon ac yn cael ei lywio gan 
ymgysylltu parhaus â chymunedau'r cymoedd. Gyda hyn mewn golwg, byddaf yn falch o 
roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Cymunedau a 
Llywodraeth Leol. 
 
Yn gywir, 
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