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Annwyl John, 
 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Mehefin 2017 am y tri ymchwiliad sy’n canolbwyntio ar 
dlodi sy’n cael eu cynnal gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau. 
Mae’n amserol i mi roi’r diweddaraf i chi am waith y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y 
De, cyn cyhoeddi ein cynllun lefel uchel “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol” ar 20 Gorffennaf. 
Mae’n dilyn y dystiolaeth a roddais i’r Pwyllgor ym mis Medi. 
 
Fel y nodais ym mis Medi, mae’r Cymoedd yn wynebu set unigryw o heriau ac maent yn 
colli tir i weddill Cymru o safbwynt economaidd; o safbwynt ansawdd a hyd bywyd ac o ran 
cyrhaeddiad addysgol a sgiliau. Er bod tlodi i’w weld mewn cymunedau eraill ledled Cymru, 
mae’r problemau’n arbennig o ddifrifol yng Nghymoedd y De i gyd. Mae’r ffocws hwn ar y 
Cymoedd yn rhoi cyfle i ni hefyd dreialu ffyrdd newydd o weithio a defnyddio dysgu i sicrhau 
ffyniant i bawb ledled Cymru. 
 
Mae angen i ni weithio’n wahanol i fentrau a rhaglenni blaenorol sydd wedi’u targedu at y 
Cymoedd, a dysgu ganddynt hefyd. Nid yw’r tasglu wedi mabwysiadu dull o’r brig i lawr – 
rydym ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â phobl sy’n byw ac yn gweithio yn y 
Cymoedd i ddatblygu’r cynllun a bydd yn parhau i wneud hynny wrth i ni gyflawni ei 
uchelgeisiau. 

 
Rydw i wedi bod yn gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant; 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith a’r Gweinidog Gwyddoniaeth a Sgiliau i 
ddatblygu dull Llywodraeth Cymru o sicrhau ffyniant i bawb. Fel y nododd Ysgrifennydd y 
Cabinet yn ei dystiolaeth, mae’n amlwg bod lefelau tlodi wedi aros yn eu hunfan ledled 
Cymru – mae’r tasglu yn gyfle gwirioneddol i edrych o’r newydd ar y mater hwn. 
 
Mae yna lawer y gall y tasglu ddysgu gan y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, o ran beth oedd 
yn gweithio a beth oedd ddim yn gweithio, ac o effaith dirwyn y rhaglen i ben ar ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf yn y Cymoedd. 
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Bydd y tasglu’n cyhoeddi adroddiad cryno o’r holl weithgareddau ymgysylltu a wnaed ochr 
yn ochr ag “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol” ar 20 Gorffennaf. Bydd hyn yn cyflwyno sail 
dystiolaeth glir o’r hyn y mae pobl wedi ei ddweud wrthym a sut mae hynny wedi dylanwadu 
ar y cynllun. Wrth ddatblygu’r cynllun, bu’r tasglu’n ystyried tystiolaeth gan amrywiaeth eang 
o ffynonellau sy’n ymwneud â threchu tlodi, yn cynnwys: Sefydliad Bevan; Fforwm 
Economaidd Castell-nedd; OECD; y partneriaethau sgiliau rhanbarthol; y consortia addysg; 
Sefydliad Joseph Rowntree; Oxfam Cymru; y What Works Centre for Wellbeing a Phrifysgol 
Caerdydd.  
 
Mae “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol” yn rhoi sylw i dri maes blaenoriaeth – swyddi o ansawdd 
da a’r sgiliau i’w cyflawni; gwell gwasanaethau cyhoeddus a fy nghymuned leol. Mae’n nodi 
cyfres o gamau gweithredu lefel uchel sydd â’r nod o gyflwyno gweledigaeth a chyfeiriad clir 
ar gyfer y pedair blynedd nesaf. 
 
Roedd swyddi o ansawdd da a mynediad at hyfforddiant sgiliau yn flaenoriaeth amlwg i’r 
bobl a’r busnesau i’r tasglu siarad â nhw. Dywedodd pobl wrthym nad oes digon o 
gyfleoedd gwaith o fewn cyrraedd eu cymunedau lleol ac, yn rhy aml, bod y swyddi sydd ar 
gael yn rhai ar gontractau dim oriau neu’n waith dros dro neu asiantaeth. I fynd i’r afael â 
hyn, mae’r tasglu wedi gosod uchelgais i gau’r bwlch cyflogaeth rhwng Cymoedd y De a 
gweddill Cymru erbyn 2021. Mae hyn yn golygu helpu 7,000 yn rhagor o bobl i gael gwaith 
a chreu miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy yn y Cymoedd. 
  
Bydd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn lansio agenda gyflogadwyedd newydd 
Llywodraeth Cymru. Bydd yr agenda’n ehangu ein hymdrechion i gynorthwyo pobl 
anweithgar yn economaidd i gael gwaith a chreu gwell amodau gwaith. Bydd y tasglu’n 
sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn yn sicrhau’r budd gorau posibl i gymunedau’r Cymoedd. 
 
Byddwn yn targedu buddsoddiad i greu canolfannau strategol newydd mewn chwe ardal ar 
draws y Cymoedd. Yr ardaloedd hyn fydd canolbwynt buddsoddiad cyhoeddus er mwyn 
creu swyddi newydd a chyfleoedd pellach i ddenu buddsoddiad o’r sector preifat. Byddwn 
yn gweithio gyda chymunedau lleol, awdurdodau lleol a busnesau i sicrhau bod ffocws pob 
canolfan yn adlewyrchu’r cyfleoedd a’r galw ym mhob ardal a’u dyheadau at y dyfodol. 
 
Dyma rai o’r cynigion yn “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol”. Ar ôl ei gyhoeddi, byddwn yn gweithio 
gyda chymunedau a rhanddeiliaid i ddatblygu cynllun cyflenwi, a fydd yn cael ei gyhoeddi 
yn yr hydref. 
 
Rydych yn gofyn a yw’r tasglu wedi ystyried effaith dirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben ar 
gymunedau’r Cymoedd. Mae’r mater wedi cael ei grybwyll mewn digwyddiadau ymgysylltu 
â’r cyhoedd sydd wedi’u cynnal gan y tasglu. O ystyried effaith bosibl diwygiadau lles a 
cholli arian yr UE, mae’n bryd cael dull newydd. Mae tystiolaeth ryngwladol gan yr OECD yn 
dangos y bydd canolbwyntio ar sgiliau a chyflogaeth yn ein helpu i gyflawni gwell 
canlyniadau. 
 
Byddwn yn helpu pobl i gael gwaith gyda chymorth rhaglenni fel Cymunedau dros Waith, 
Esgyn a PaCE, sydd wedi derbyn buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Mae 
cydweithio â’r bargeinion dinesig a manteisio ar fanteision ehangach Metro De Cymru yn 
cynnig cyfle go iawn i dyfu economi’r Cymoedd. 
 



Diolch am eich diddordeb yn y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De. Byddaf yn 
sicrhau bod y pwyllgor yn cael copi o “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol” cyn gynted ag y caiff ei 
gyhoeddi. 
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