
 

       

      

 

                  02 Rhagfyr 2020 

Annwyl Ken a Lee, 

Diolch am ddod i gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 25 Tachwedd. Mae'r 
Pwyllgor yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod chi a'ch swyddogion wedi rhoi dwy awr o'ch 
amser y tro hwn. Caniataodd hyn inni gynnwys y nifer sylweddol o faterion sydd wedi codi 
ers ein sesiwn graffu ddiwethaf ar waith y Gweinidog ym mis Chwefror. Roedd yn sesiwn 
hynod ddefnyddiol, ac rwy'n ysgrifennu i fynd ar drywydd ychydig o faterion. 
 

Cynllun Cyflenwi Eiddo Masnachol 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod Adroddiad SQW 'Dadansoddiad o'r Farchnad ac Ymyriadau 
Posibl' dyddiedig Mawrth 2020 ac a gyhoeddwyd ym mis Awst, yn disodli’r Cynllun 
Datblygu Eiddo ac mai hwnnw yw’r cynllun datblygu eiddo bellach.  Roedd gan y Pwyllgor 
rai pryderon ynghylch yr honiad nad yw effaith y pandemig ers paratoi'r adroddiad hwnnw 
wedi cael effaith sylweddol ar y rhagdybiaethau a wnaed. Fel y nodwyd yn y cyfarfod, 
mae'r sefyllfa o ran gormodedd a phrinder gwahanol fathau o eiddo masnachol yn 
amrywio'n fawr mewn gwahanol rannau o Gymru, ac mae angen cynnwys cynigion 
gweithio o bell Llywodraeth Cymru hefyd yng nghynlluniau'r dyfodol.  Mae'r Pwyllgor 
hefyd yn sylweddoli bod y sefyllfa o ran galw yn y sector preifat yn dal i fod yn 
gyfnewidiol ac ansicr, a bydd y wybodaeth ddiweddaraf am hyn yn 2021 yn ddefnyddiol 
i'r pwyllgor olynol. Yn y cyfamser byddai'r Pwyllgor yn croesawu cael rhagor o fanylion am 
y costau sydd bellach ynghlwm wrth y cynllun datblygu eiddo, gyda'r bwriad o fynd ar 
drywydd hyn ymhellach wrth gynnal gwaith craffu ar y gyllideb. Mae hefyd yn croesawu'r 
wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog am y datblygiadau o ran y cynnig Cyfrwng 
Datblygu â Chefnogaeth Asedau.  
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Mae'r Pwyllgor hefyd yn croesawu'r ffaith bod y Gweinidog wedi addo gofyn i swyddogion 
Cyllid anfon rhagor o wybodaeth am yr effaith ar dderbyniadau’r Dreth Trafodiadau Tir a 
newidiadau mewn gwerth ardrethol o ganlyniad i'r pandemig. 
 

Datblygu Rhanbarthol - Llywodraethu a Llinellau Atebolrwydd 

Trafodwyd rôl a swyddogaeth yr amrywiol gyrff ac asiantau sy'n ymwneud â chynllunio a 
chyflawni datblygiad rhanbarthol - y Prif Swyddogion Rhanbarthol, awdurdodau lleol, 
byrddau Bargeinion Dinesig a Thwf, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, y Cyd-bwyllgorau 
Corfforaethol newydd, Trafnidiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru. Dywedwyd wrthym hefyd 
fod yr angen am Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol bellach wedi ei adael ar ôl, a bod 
symudiad enfawr o ran datblygu Cyd-bwyllgorau Crofforaethol. Mae'r Pwyllgor yn edrych 
ymlaen at gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog am ei benderfyniad ynghylch 
statws y Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol ar ôl ymgynghori â'r Prif Swyddogion 
Rhanbarthol a rhanddeiliaid rhanbarthol.  

Gyda'r holl haenau lluosog hyn o wneud penderfyniadau a darparu gweithgareddau gydag 
adnoddau cyfyngedig, bydd yn bwysig i'r Pwyllgor hwn, a'i olynydd, gael sicrwydd ynghylch 
cadernid dulliau monitro a gwerthuso canlyniadau, a sicrhau bod yna linellau clir o 
atebolrwydd a dulliau craffu tryloyw i ddwyn y rhai sy'n gyfrifol am gyflawni i gyfrif. Bydd y 
Pwyllgor yn trafod adroddiad diweddar y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd ar Fuddsoddi Rhanbarthol gyda'i awdur ar 2 Rhagfyr, a bydd yn croesawu'r 
cyfle hwnnw i glywed ei barn ar y materion llywodraethu hyn. 

 
Tata Steel 

Roedd y Pwyllgor yn ddiolchgar am ddiweddariad y Gweinidog ar y sefyllfa ond yn bryderus 
o glywed nad oes perthynas gref â’r Ysgrifennydd Busnes ei hun ar hyn o bryd, er bod y 
berthynas rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS) yn gryf ac yn adeiladol, ac y cafwyd cysylltiad da a rheolaidd gyda 
Nadhim Zahawi, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros BEIS ac Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru.  Mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd y berthynas a'r ddeialog hon yn gwella o 
ystyried yr angen brys i ymateb i gyhoeddiad diweddar Tata a'r goblygiadau i economi a 
chymunedau Cymru. 

 
Banc Cymunedol i Gymru 

 



 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r ffaith bod y Gweinidog wedi addo gofyn i'r corff sy'n gyfrifol 
am sefydlu'r banc, Cambria Cydfuddiannol Ltd, ddarparu nodyn briffio llawn i'r Pwyllgor ar 
statws y broses drwyddedu reoleiddiol i sefydlu'r banc, yr amserlenni y maent bellach yn 
gweithio iddynt, a'u barn ar yr uchelgais wreiddiol o agor 50 o ganghennau ledled Cymru. 
Dywedodd y Gweinidog hefyd y byddai'n rhoi gwybod i'r Pwyllgor a allai ddarparu cofnodion 
cyfarfodydd y mae ef a'r Prif Weinidog wedi'u cynnal gyda Cambria Cydfuddiannol Ltd, yn 
amodol ar unrhyw waith ail-olygu gwybodaeth fasnachol gyfrinachol y gallai fod angen ei 
wneud.  

 
Rhaglen brentisiaeth 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r ffaith bod y Gweinidog wedi ysgrifennu’n ôl gyda gwybodaeth 
lawn am y sefyllfa o ran y model rhannu prentisiaeth. Roedd y Pwyllgor yn siomedig yn y 
diffyg cynnydd gyda’r Adolygiad Fframwaith Prentisiaethau, gan nodi y bu blwyddyn ers i’r 
ymgynghoriad ddod i ben, ac y bydd yn cymryd blynyddoedd lawer i adolygu a recriwtio 
nifer sylweddol o brentisiaid newydd i fframweithiau adolygedig. Byddai'n ddefnyddiol i'r 
Pwyllgor gael manylion pellach am sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd ati i 
adolygu fframweithiau a darparu adnoddau ar gyfer gwneud hynny. Yn ôl profiad, bydd y 
dasg yn un sylweddol sy’n gofyn am wybodaeth ddwys. Mae angen cyflwyno fframweithiau 
ar frys a fydd yn rhoi'r mynediad gorau i'r farchnad lafur i bobl ifanc. Roedd y Pwyllgor yn 
falch o glywed bod yr ymarfer caffael ar gyfer y rhaglen newydd ar y trywydd iawn ar gyfer 
mis Mawrth 2021. 

 
Porthladdoedd a Meysydd Awyr: Brexit a Covid-19 

Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at gael y nodyn briffio a addawyd ar yr holl atebion 
arfaethedig ar gyfer porthladdoedd yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â rheoli 
traffig, ar ddiwedd cyfnod pontio'r UE ar 31 Rhagfyr 2020. 
 

Cynllun Brys ar gyfer Bysiau 

Cytunodd y Dirprwy Weinidog hefyd i rannu'r llythyr at weithredwyr bysiau yn nodi'r 
cytundeb yr ymrwymwyd iddo, ac mae'r Pwyllgor hefyd yn edrych ymlaen at gael y 
wybodaeth hon. 

Diolch yn fawr eto am roi o’ch amser yn y Pwyllgor ac am eich ymatebion llawn a gonest i'n 
cwestiynau. 

 



 

Cofion cynnes, 

 

  
 

 

  

Russell George AS 

Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 


