
Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 11 Mehefin 

2019, Ystafell Briffio’r Cyfryngau, y Senedd, Bae Caerdydd. 

1. Yn bresennol 

Vikki Howells AC (Cadeirydd); y Cyng David White, CBS Pen-y-bont ar 
Ogwr; Gerard McHugh, ICA Cymru; Jayne Brencher, CBS Rhondda 
Cynon Taf; Mark Williams, Llywodraeth Cymru; Del Mawdsley, 
Llywodraeth Cymru; Antony Boulter, CBS Caerffili; y Cyng Sean 
Morgan, CBS Caerffili; Jeff Peters, CBS Pen-y-bont ar Ogwr; y Cyng 
Gareth Jones, CBS Rhondda Cynon Taf; Joan Dixon, ICA; Alun Taylor, 
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo; y Cyng Susan Morgans, CBS 
Rhondda Cynon Taf; Robin Lewis, Swyddfa Vikki Howells AC; Dawn 
Bowden AC; Jillian Purvis, Swyddfa Huw Iranca Davies AC; Jenny 
Rathbone AC; Helen Cunningham, Sefydliad Bevan; Matt 
Williams/Carys Nurse/Rhys Rowlands, Swyddfa Lee Waters AC; Huw 
Irranca-Davies AC; Lee Waters AC; Craig Lawton, Swyddfa Suzy 
Davies AC. 

2. Ymddiheuriadau 

Llyr Gruffydd AC; Helen Mary Jones AC; Alex Still, Swyddfa Hefin 
David AC; y Cyng Graham Thomas, CBS Rhondda Cynon Taf; y Cyng 
Geraint Thomas, CBS Merthyr; y Cyng Richard Young, CBS Pen-y-bont 
ar Ogwr; Ieuan Sherwood, CBS Pen-y-bont ar Ogwr; y Cyng Robert 
Wood, CBS Castell-nedd Port Talbot; y Cyng Dai Davies, CBS Blaenau 
Gwent; y Cyng Neil Waite, CBS Torfaen. 

3. Croeso 

Croesawodd Vikki Howells Hannah Blythyn a Dr Joan Dixon i’r 
cyfarfod. 

4. Hannah Blythyn 

Esboniodd Hannah Blythyn fod ei dyletswyddau’n cynnwys 
cyfrifoldebau dros adfywio yng Nghymru. Pwysleisiodd pa mor 



bwysig yw canol trefi fel rhywle i roi ymdeimlad o le a balchder i 
drefi. Er y buddsoddwyd £800 miliwn mewn canol trefi yng Nghymru 
yn y blynyddoedd diwethaf, mae angen cydlynu’r gweithgarwch yn 
well ac ail-ffocysu’r cymorth. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i 
weithio gyda rhanddeiliaid i gryfhau’r ffordd o weithredu. Gellid 
gwneud mwy o ddefnydd o’r dulliau sydd ar gael ar hyn o bryd, fel 
gweithredu camau gorfodi ar eiddo gwag. Mae angen lledaenu arfer 
gorau. Enghraifft dda yw lleoliad pencadlys y cyngor yng nghanol tref 
Bae Colwyn, gyda’r manteision amlwg sy’n dod yn sgil hynny. Mae 
cyfraniad y gymuned yn bwysig iawn, nid yn unig mewn perthynas ag 
AGB ond ar lawr gwlad. 

5. Ford Pen-y-bont ar Ogwr 

Tynnodd Dr Joan Dixon sylw at yr 11,000 o swyddi a gollwyd yn y 
diwydiant yn y 2 flynedd diwethaf. Bydd yr ICA yn lobïo Llywodraeth 
y Deyrnas Unedig ar y ffyrdd gorau o fynd i’r afael â’r materion hyn 
(adnoddau a’r defnydd o gymorth gwladwriaethol, y strategaeth 
ddiwydiannol ac ati). Mae’r DU ar ei hôl hi o ran datblygu cerbydau 
trydan o’i chymharu â gwledydd eraill. Er yr oedd eisoes disgwyl i 
lawer o swyddi gael eu colli, dywedodd Jeff Peters fod cyflymder y 
broses o gau’r gweithfeydd wedi dod yn sioc. Mae’n bosibl bod Brexit 
heb fargen wedi arwain at gyflymder y cyhoeddiad. Bydd y Tîm 
Ymateb yn cyfarfod, gan gydlynu cymorth i weithwyr. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi tasglu i drafod y mater. Tynnodd 
David White sylw at y ffaith bod pobl o bob cwr o Dde Cymru wedi 
colli cyfle i gael swyddi o ansawdd da â chyflog da. Mynegodd Lee 
Waters bryder am yr effaith ar gyflenwyr Ford (mae’n bosibl y bydd 
2,500 o swyddi yn cael eu colli o ganlyniad i’r penderfyniad). Yn ei 
farn ef, roedd rôl Brexit wedi’i gor-bwysleisio o ran y 2 flynedd nesaf, 
ond wedi’i than-bwysleisio dros y 10 mlynedd nesaf. 

6. Lleoedd at Ddiben 

https://static1.squarespace.com/static/5bb773c49b7d1510743e696f/t/5bb8fc8b1905f431b7289d7c
/1538849934619/booklet_towns_web.pdf 
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Esboniodd Dr Joan Dixon sut yr oedd yr ICA yn gwasanaethu 2 Grŵp 
Seneddol Trawsbleidiol sy’n ymdrin â chyllid ar ôl Brexit a’r cyn-
ardaloedd glofaol. Gweithiodd yr ICA gyda’r Ganolfan Ddinasoedd, 
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Ardaloedd Glofaol a’r Grŵp Dinasoedd 
Allweddol i gynhyrchu Lleoedd at Ddiben. Roedd y safbwyntiau a 
fynegwyd yn y ddogfen yn trafod yr angen i ystyried lleoedd tu allan 
i’r dinasoedd mawr, a’r angen i feddwl o ddifri am y pwyslais 
presennol ar yr olaf o’r rhain. Gyda’r polisïau economaidd cywir, 
gallai’r trefi a’r dinasoedd llai wneud cyfraniad mawr at yr economi 
genedlaethol. Mae ganddynt rhywbeth unigryw i’w gynnig, sef 
ymdeimlad o gymuned, llai o lygredd, llai o dagfeydd, llai o bwysau ar 
dai a lle i ddatblygu. Maent wedi dioddef oherwydd diffyg 
buddsoddiad mewn seilwaith (rheilffyrdd a bysiau, er enghraifft). 
Gofynnodd Jayne Brencher am y seilwaith yn Ne Cymru o’i gymharu 
â Bryste a gofynnodd pa mor ddeniadol oedd y cyntaf. Gofynnodd 
Lee Waters a ddylid canolbwyntio ar seilwaith a sgiliau yn unig. 
Tynnodd sylw at yr economi sylfaenol a chwmnïau sydd wedi’u 
gwreiddio’n lleol. Roedd yn rhagweld rôl allweddol ar gyfer 
sefydliadau angor (yn enwedig yn y sector cyhoeddus) i ddatblygu 
polisïau caffael sy’n ffafrio’r economi leol (datblygu màs critigol ar 
gyfer cynhyrchu lleol), sef rhywbeth y mae’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn ei archwilio. 

 

7. Cronfa Trefi Cryfach 

Rhoddodd Dr Joan Dixon gyflwyniad byr i hanes y Gronfa Trefi 
Cryfach, y mae Llywodraeth y DU yn dymuno iddi fod ar gael yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban, ar gyfer ‘lleoedd a adawyd ar ôl’. Mae 
angen gwneud llawer o waith pellach ar y manylion, gan gynnwys 
cyfrifo’r dyraniad i Gymru. Nodwyd hefyd bod yr ymgynghoriad ar 
fanylion y Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi’i ohirio i’r flwyddyn nesaf. 
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