
Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher, 9 Hydref 2019, 

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

1. Yn bresennol 

Vikki Howells AC (Cadeirydd); Y Cyngh. David White, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Gerard McHugh, Cynghrair y 
Cymunedau Diwydiannol, Cymru; Sarah King, Llywodraeth Cymru; Y 
Cyngh. Gareth Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; 
Alun Taylor, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo; Robin Lewis, 
Swyddfa Vikki Howells AC; Dawn Bowden AC; Aled Morris, Swyddfa 
Leanne Wood AC; Victoria Winckler, Sefydliad Bevan; Lee Waters AC; 
Andrew Collins, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

2. Ymddiheuriadau 

Llŷr Gruffydd AC; y Cyngh. Graham Thomas, CBS Rhondda Cynon Taf; 
y Cyngh. Dai Davies, CBS Blaenau Gwent; Antony Bolter, CBS Caerffili; 
y Cyngh. Annette Wingrave, CBS Castell-nedd Port Talbot; y Cyngh. 
Jayne Brencher, CBS Rhondda Cynon Taf; Helen Cunningham, 
Sefydliad Bevan; John Griffiths AC; Kirsty Williams AC; Ioan Bellin, 
Swyddfa Helen Mary Jones AC 

3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2019 

Nid oedd materion yn deillio o’r cyfarfod diwethaf a chytunwyd ar y 
cofnodion. 

4. Lee Waters AC 

Croesawyd Lee Waters AC i’r cyfarfod gan Vikki Howells AC, i siarad 
am Dasglu’r Cymoedd a Menter y Cymoedd Technoleg (TVI) y mae’n 
gyfrifol amdanynt fel Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 
Tynnodd sylw at bwysigrwydd yr Economi Sylfaenol, sef yr economi 
bob dydd sydd wedi cael ei hanwybyddu wrth lunio polisïau. 
Tynnodd sylw at y ffaith bod y cyllid ar gyfer y drefn grantiau newydd 
ar gyfer y sector hwn wedi treblu (sef, o £1.5 miliwn i £4.5 miliwn). 



 

Cyhoeddwyd tri phrosiect, ac mae rhagor i ddilyn. Cymdeithas sifil, 
cymdeithasau tai, ac ati sydd wedi arwain y pwyslais newydd hwn. 
Mae’n un ymateb i ganlyniad y bleidlais Brexit, ac yn ‘waedd o 
brotest’. Mae yna dair elfen i’r fenter: 

(a)           Elfen arbrofol sy’n ymwneud â’r agenda gwaith teg e.e. 
Gwell Swyddi yn Agosach at Gartref; 

(b) Lledaenu a chynyddu arfer da. Mae gan Gymru 
‘arweinwyr a segurwyr’. Gofynnwyd i’r Byrddau Sector 
Cyhoeddus ymgymryd â hyn mewn perthynas â chaffael, a 
chytunwyd i hynny. Mae’n chwilio am ganlyniadau gweddol 
fuan, sef 6 i 8 yn y flwyddyn nesaf (gan ddefnyddio model 
CLES); a  

(c)           Helpu cwmnïau lleol sefydledig fel mentrau cymdeithasol 
drwy gydgrynhoi galw gan y sector cyhoeddus e.e. Trafnidiaeth 
Cymru, i Paper Solutions gyflenwi’r cwmni. Enghraifft arall yw 
cwmni o Lyn Ebwy sy’n cyflenwi gwisgoedd i Drafnidiaeth 
Cymru ac i ysbytai, gan greu 50 o swyddi. Bydd cwmnïau maint 
canolig hefyd yn cael cymorth drwy’r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi (EAP).  

 

Cafwyd sesiwn holi ac ateb: 

Tynnodd Gareth Jones (RhCT) sylw at yr angen am drafnidiaeth 
gyhoeddus ychwanegol i gysylltu cymunedau ar hyd coridor y 
ffordd A465. Cyfeiriodd Lee Waters AC at ddau is-grŵp Tasglu’r 
Cymoedd sy’n gweithio ar drafnidiaeth a cheisio sicrhau’r budd 
mwyaf posibl o’r buddsoddiad yn ffordd yr A465. Tynnodd sylw 
at broblemau rheoleiddio a chymhorthdal y diwydiant bysiau, 
sef £250 miliwn y flwyddyn, nad oedd ef yn ystyried yn werth 
am arian. Tynnodd sylw at sefyllfa ariannol anodd Llywodraeth 
Cymru yn y dyfodol, ond rhoddodd ddwy enghraifft o 
brosiectau peilot sy’n cael eu datblygu gan dasglu’r Cymoedd, 
sef: system drafnidiaeth gyhoeddus math Uber yng Nglyn Ebwy, 



 

a datrysiad trafnidiaeth gymunedol i gysylltu pobl ag ystadau 
diwydiannol o’r Rhondda Fach. 

Pwysleisiodd Victoria Winckler (Sefydliad Bevan) arwyddocâd 
strategol Buddsoddiad yr A465 ar gyfer symud nwyddau a 
theithio i’r gwaith, ond eto nid oedd dim sôn am hyn yn nogfen 
Ardaloedd Blaenoriaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru; 
nododd ‘nad yw pob ffordd yn arwain at Gaerdydd’. 

Gofynnodd Gerard McHugh (Cynghrair y Cymunedau 
Diwydiannol) a oedd Menter y Cymoedd Technoleg yn 
gysylltiedig â Blaenau Gwent yn unig, neu a oedd hefyd yn 
cynnwys awdurdodau lleol cyfagos tybed? Cyfeiriodd Lee 
Waters AC at benodi Prif Swyddog Rhanbarthol i gydlynu 
mentrau. Er bod ffin Menter y Cymoedd Technoleg yn niwlog 
yn fwriadol, roedd Llywodraeth Cymru yn teimlo dyletswydd 
foesol i ganolbwyntio ar Blaenau Gwent o ystyried problemau 
penodol yr ardal. Mae ffocws y Cymoedd Technoleg bellach ar 
dechnoleg ehangach na thechnoleg modurol yn unig. Mae 
seiberddiogelwch Thales yng Nglyn Ebwy yn fuddiol iawn, gyda 
chymorth cyllid Llywodraeth Cymru. O dan ystyriaeth hefyd 
mae canolfan ddigidol bosibl y sector cyhoeddus. Mae rôl y 
Colegau yn hanfodol wrth arfogi pobl ar gyfer sgiliau’r dyfodol. 
Soniodd am y gwahanol brosiectau eiddo busnes sy’n cael eu 
datblygu yng Nglyn Ebwy. O ran yr economi sylfaenol, tynnodd 
sylw at yr angen i wella gwytnwch cwmnïau mewn perthynas â 
deallusrwydd artiffisial, a nodir 6 ohonynt ar gyfer cefnogaeth 
benodol. 

Cyfeiriodd Ioan Bellin (ar ran Helen Mary Jones AC) at y Fenter 
10 Tref yn Sir Gaerfyrddin a gofynnodd faint o gyswllt a fu gyda 
Llywodraeth Cymru. Cyfeiriodd Lee Waters AC at ymestyn ardal 
y Tasglu i Gwm Gwendraeth a Rhydaman ond mae wedi 
gwrthod creu rhagor o hybiau a fyddai’n gwanhau’r effaith 
drwy ledaenu’r cyllid yn deneuach. Gyda’r cymoedd gogleddol 
yn cael eu hystyried yn arbennig o broblemus, edrychir yn 
fanwl ar y cyfalaf cymdeithasol sydd ar gael gan sefydliadau 



 

gwasgaredig, gyda’r nod o helpu pob ysgol yn y Cymoedd i 
ddatblygu hyn. Tynnodd Vikki Howells (AC) sylw at y ffaith bod 
effaith Cynnyrch Domestig Gros y math hwn o ddull gweithredu 
wedi’i gyfrifo yn Seland Newydd. 

Gofynnodd Gareth Jones (RhCT) beth oedd Llywodraeth Cymru 
yn ei wneud i ddarparu pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau 
trydan. Nododd Lee Waters AC nad oedd ganddo’r adnoddau i 
wneud hynny, ac roedd yn disgwyl i’r farchnad ddarparu, ond 
gyda rhywfaint o gyflymu o ran pympiau a gofynion cynllunio. 

Gofynnodd Vicki Howells AC am yr ogwydd mwy economaidd  a 
ddefnyddir o ran Parc Rhanbarthol y Cymoedd. Dywedodd Lee 
Waters AC fod rhagor i’r Dinas-ranbarthau na Bargeinion 
Dinesig yn unig, a thynnodd sylw at yr ysbrydoliaeth a ddarperir 
gan ranbarth Stuttgart. Y nod yw cael Dinas Ranbarth i’w 
berchnogi a’i ddatblygu yn yr hirdymor, nid dim ond dibynnu ar 
grantiau i wneud hynny (gwariwyd £7 miliwn mewn grantiau 
eisoes). 

5. Unrhyw fater arall 

Roedd y drafodaeth ar bynciau ar gyfer y cyfarfod nesaf yn 
cynnwys awgrymiadau gan Alun Taylor (o’r Ymddiriedolaeth 
Adfywio’r Meysydd Glo) ar ffynhonnell ariannu fawr bosibl i 
gymunedau o ganlyniad i asedau segur, sydd yng nghyfnod 
cynnar eu datblygiad ar hyn o bryd. Tynnodd sylw hefyd at 
ddiffyg cyfran deg o gronfeydd y Loteri a sicrheir gan 
gymunedau diwydiannol, ac i ddwyn y Loteri i gyfrif am hyn. 
Soniodd am lansio ail adroddiad Cyflwr y Meysydd Glo a fydd a 
gaiff ei lansio ar 16 Hydref 2019. Amlygodd hyn y ffaith bod 
Meysydd Glo Cymru wedi gwneud yn arbennig o wael yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf. Mae Ymddiriedolaeth Adfywio’r 
Meysydd Glo yn bwriadu ariannu rhagor o waith manylach ar 
hyn. Penderfynwyd pennu hwn fel pwnc y cyfarfod nesaf o’r 
Grŵp Trawsbleidiol, sy’n debygol o gael ei gynnal ym mis 
Chwefror 2020 (a hefyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol). 



 

Gerard McHugh                                                         11/10/19 
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