
Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR SIOPAU BACH 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd am 12:00 ar 14 Medi 2016 

Tŷ Hywel, Ystafell Gynadledda 24  

YN BRESENNOL: 

Janet Finch-Saunders AC JFS Cadeirydd 

Vikki Howells AC VH: Dirprwy Gadeirydd 

David Rowlands AC DR Aelod 

Mark Isherwood AC MI Aelod 

Edward Woodall EW Cymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS) 

Steve Dowling  SD Cymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS) 

Hannah Moscrop  HM Swyddfa Janet Finch-Saunders AC 

Rhodri Evans RE Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) 

Des Aswani DA Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau 
Newydd (NFRN) 

 
 

1. Croeso a chyflwyniadau 
 
Agorodd JFS y cyfarfod a chroesawodd bawb a oedd yn bresennol. Tynnodd JFS sylw at 
werth y Grŵp Trawsbleidiol o ran mynegi pryderon manwerthwyr bach i Aelodau'r 
Cynulliad.  
 
2. Enwebu ac Ethol Swyddogion  

Etholwyd JFS yn Gadeirydd gan VH, DR ac MI. Etholwyd VH yn Ddirprwy Gadeirydd gan 

DR, MI a JFS. Etholwyd ACS i ddarparu gwasanaeth ysgrifenyddol i'r grŵp gan DR, MI, 

VH a JFS.  

3. Ystadegau’r Adroddiad ar Siopau Lleol Cymru  

Manylodd EW ar ganfyddiadau Adroddiad Siopau Lleol 2016 yr ACS. Mae 3,096 o 

siopau cyfleustra yng Nghymru, sy’n darparu 24,674 o swyddi. Yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf, mae siopau cyfleustra wedi buddsoddi dros £600 miliwn yn eu busnesau. 

Nododd EW fod y sector cyfleustra yn sector lefel mynediad i entrepreneuriaid. 

Gofynnodd DA am ystadegau am ethnigrwydd perchnogion siopau. Dywedodd EW fod 

74% o berchnogion siopau yn fuddsoddwyr tro cyntaf, yn hytrach nag yn etifeddu eu 

busnes, ac roedd 86% o fanwerthwyr yng Nghymru wedi eu geni yn y DU. Holodd JFS 

ynglŷn ag Adroddiad Siopau Lleol Cymru 2016. CYTUNWYD y bydd ACS yn lansio 

Adroddiad Siopau Lleol Cymru 2016 yn y Cynulliad yn gynnar yn 2017.  

4. Blaenoriaethau Polisi Siopau Bach 

Amlinellodd EW gostau eiddo a chyflogaeth, a ddaw yn sgil ardrethi busnes, y Cyflog 

Byw Cenedlaethol a phensiynau cofrestru awtomatig, fel meysydd polisi blaenoriaeth ar 

gyfer siopau bach. Galwodd am weithredu ar gyllid ar gyfer Tâl Salwch Statudol a 

thynnodd sylw at effaith andwyol debygol y rhestr ardrethu sydd ar y gweill, ar ardrethi 

busnes. Dywedodd DR y gall newid deinameg o fewn y Cynulliad gryfhau canlyniadau 

polisi hirdymor i siopau bach. Galwodd ar i’r banciau gydnabod yr effaith y mae cau 

canghennau yn ei gael ar ddefnyddwyr, cwsmeriaid busnes a’r stryd fawr. Tynnodd DA 



sylw at y tâl gwael gan Swyddfa'r Post Cyf am weithredu Swyddfa'r Post yn ei siop. 

Dywedodd JFS fod rhaid i awdurdodau lleol hysbysebu’n well y cyfleoedd i fusnesau 

wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn.  

Gofynnodd DR a oedd gan y sector ffigurau ar droseddau manwerthu. Amlinellodd EW 

Adroddiad Troseddau 2016 yr ACS, a oedd yn dangos bod cost trosedd yn cyfateb i 

dreth o dair ceiniog ar bob trafodiad. Pwysleisiodd DA bwysigrwydd trosedd manwerthu 

fel problem i fanwerthwyr. Dywedodd JFS fod angen gweithredu er mwyn sicrhau 

ymateb cyson gan heddluoedd o ran troseddau manwerthu. CYTUNWYD y byddai 

troseddau manwerthu yn cael eu hymgorffori yng nghynllun gwaith y grŵp  

5. Y wybodaeth ddiweddaraf am y Briff Partneriaethau Lleol 

Cyflwynodd EW y Canllawiau drafft i Bartneriaethau Lleol ar gymorth i’r stryd fawr yng 

Nghymru. Dywedodd EW mai nod y canllawiau yw tynnu sylw at yr ysgogiadau polisi 

sydd ar gael i annog twf lleol. Lleisiodd MI ei gefnogaeth i'r briff. Dywedodd MI ei fod 

wedi siarad â nifer o fforymau tref a bod Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru 

yn galw am gyhoeddi dogfen sy’n debyg i’r briff a rannwyd. Gofynnodd JFS am y 

wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd gyda’i gyhoeddi. CYTUNWYD y byddai ACS yn 

cyflwyno'r briff i swyddogion Llywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo. CYTUNWYD  y 

byddai ACS yn cael dyfyniad gan Ysgrifennydd Cabinet i gyd-fynd â’i gyhoeddi. 

6. Unrhyw fater arall  
 
Amh. 

 
7. Cau 

 
Diolchodd JFS i’r rhai a oedd yn bresennol, a daeth â’r cyfarfod i ben.    


