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Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL  
 
COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 11 GORFFENNAF 2017 
YN Y PIERHEAD, BAE CAERDYDD, CAERDYDD. 
 
1. Yn bresennol 
 

Vikki Howells AC; Robin Lewis (Swyddfa Vikki Howells AC); Peter 
Slater ICA Cymru; Thomas Owen (Swyddfa Vikki Howells AC); Dr 
Victoria Winckler, Sefydliad Bevan; Ieuan Sherwood, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Richard Young, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Denise Lewis, Cymunedau yn 
Gyntaf Cymoedd y Gorllewin; y Cynghorydd Sarah Williams, Cyngor 
Sir Powys; Alex Still (Swyddfa Hefin David AC); y Cynghorydd Gareth 
Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; Jeremy Miles 
AC; Mark Isherwood AC; Julian Purvis (Swyddfa Huw Irranka Davies 
AC. 
 

2. Ymddiheuriadau 
 
 Y Cynghorydd David White, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr; y Cynghorydd D Cawsley, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 
Port Talbot, y Cynghorydd D Davies, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent; Llyr Gruffydd AC. 

 
3. Croeso 
 
 Estynnodd Vikki Howells, y Cadeirydd, groeso i bawb i’r cyfarfod a 

dechreuodd drwy ddiolch i’r Cynghorydd Jane Ward o Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a chyn-gadeirydd ICA Cymru, 
am ei chyfraniad a’i hymrwymiad i waith y Grŵp Trawsbleidiol a’r ICA. 
Cytunwyd i anfon neges at Jane ar ran y Grŵp yn diolch iddi ac yn 
dymuno’n dda iddi at y dyfodol. 

 
 Cyfeiriodd y Cadeirydd hefyd at y seminar a drefnwyd gan yr ICA i 

drafod polisi rhanbarthol ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac a 
gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf ym Mae Caerdydd.  Anogodd yr aelodau i 
ddarllen adroddiad yr ICA os na fu modd iddynt fynd i’r seminar a 
chymryd rhan yn y drafodaeth fuddiol ac eang a gafwyd.  

 
 Wrth groesawu Dr Victoria Winckler i’r cyfarfod, soniodd y Cadeirydd 

am fenter Cymunedau yn Gyntaf. Er gwaethaf llwyddiant y fenter yn ei 
hetholaeth ei hun, cyfyngedig fu ei llwyddiant ehangach o ran lleddfu 
tlodi. Aeth rhagddi i danlinellu ymrwymiad Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gymunedau a Phlant i sicrhau bod y Cabinet cyfan yn rhoi sylw i 
drechu tlodi er mwyn i blant gael y cychwyn gorau mewn bywyd.     

 
4. Dull gwahanol o drechu tlodi: Dr Victoria Winckler, Sefydliad 

Bevan. 
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 Dechreuodd Dr Winckler drwy bwyso a mesur llwyddiant Cymunedau 
yn Gyntaf, a ddisgrifiodd fel rhaglen hunangynhwysol a oedd yn ceisio 
newid cymunedau ond nad oedd yn gysylltiedig â pholisïau 
economaidd ac addysgol ehangach. Dywedodd fod Cymunedau yn 
Gyntaf yn nofio yn erbyn yn llif o newidiadau economaidd a 
chymdeithasol a gaiff eu hadlewyrchu yn y farchnad lafur a diflaniad 
diwydiannau, a galwodd am ddulliau newydd o sbarduno’r economi 
heb i weithwyr ar gyflogau isel orfod cymudo i’r gwaith a gweithio oriau 
anghonfensiynol.    

 
 Dywedodd Dr Winckler fod creu swyddi lleol da a chyfleoedd i fod yn 

hunangyflogedig yn allweddol i’r dull hwn o drechu tlodi, ac y dylid 
mesur effaith polisïau yn nhermau’r hyn sy’n bwysig i bobl, fel tâl, yn 
hytrach na GVA. Aeth rhagddi i danlinellu’r prif ofynion sydd wrth 
wraidd y syniad sef: datblygu rhaglen benodol ar gyfer y Cymoedd, o 
gofio bod mentrau fel y Fargen Ddinesig yn seiliedig ar wobrwyo 
llwyddiant ar hyd coridor yr M4; cydnabod yr amrywiaeth economaidd a 
chymdeithasol sydd yn y Cymoedd, gwerthfawrogi asedau’r Cymoedd 
h.y. tirwedd, treftadaeth, cymunedau a diwylliant. 

 
 Gan droi at ddaearyddiaeth y Cymoedd, cyfeiriodd at y buddsoddiad 

sylweddol yn yr A465 a’r Metro, a fyddai’n newid y berthynas rhwng 
lleoedd a’r modd y mae’r ardal yn gweithredu. Yn benodol, awgrymodd 
Dr Winckler y dylid sefydlu cyfres o ‘ganolfannau twf’ i fanteisio ar 
botensial y newidiadau daearyddol hyn ac i wrthsefyll tynfa’r M4 a’r 
dinasoedd. Gellid ategu’r rhain yn eu tro drwy ddatblygu gardd-bentrefi 
llai, a fyddai’n gynaliadwy’n amgylcheddol. Y nod sylfaenol fyddai creu 
swyddi da o fewn pellter teithio rhesymol i’r bobl a’r cymunedau mwyaf 
difreintiedig. Cynigiwyd hefyd y dylid darparu cymorth penodol a 
chyflwyno mesurau mwy radical i ffrwyno a chadw incwm cymunedol 
drwy brosiectau fel cynhyrchu ynni’n lleol. 

 
 Gan gyfeirio at y ffaith bod angen creu 67,000 o swyddi yn y Cymoedd, 

tanlinellodd Dr Winckler effaith cynlluniau caffael cyhoeddus ar y gallu i 
greu swyddi, gan ychwanegu nad oedd yn ormod gofyn am greu un 
swydd ychwanegol am bob £1 miliwn a wariwyd, fel y cynigiodd 
Sefydliad Joseph Rowntree. I sicrhau’r newidiadau angenrheidiol, 
byddai hefyd angen cynnwys elfennau eraill fel gwobrwyo cynlluniau 
sy’n creu swyddi da a helpu pobl i gael gwaith drwy ddod â’r holl 
wasanaethau cymorth ynghyd mewn siop un stop, ynghyd â mentrau 
fel marchnadoedd llafur trosiannol. Galwyd hefyd am beidio â seilio 
grantiau recriwtio cysylltiedig â’r ceisiwr gwaith ar gymhorthdal i’r 
cyflogwr, ac roedd hefyd angen sefydlu canolfannau sgiliau sector mwy 
gweladwy. 

 
 Diolchodd y Cadeirydd i Dr Winckler am ei chyfraniad cynhwysfawr a 

oedd wedi ysgogi pawb i feddwl, a dywedodd fod Sefydliad Bevan i’w 
ganmol am ei syniadau amrywiol a manwl ar bolisïau adfywio a 
materion perthnasol. Cyfeiriodd hefyd at y dyfodol ansicr a oedd yn 
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wynebu cymunedau digyswllt a’r angen i ymdrechu’n benodol ac o’r 
newydd i helpu pobl i ddod o hyd i swyddi da a chynaliadwy. 

 
 Yna, cafwyd cyfres o gwestiynau a ysgogodd drafodaeth eang am y 

modd y gellid trechu tlodi’n fwy effeithiol. Gan ddychwelyd at ei thema 
flaenorol, pwysleisiodd Dr Winckler yr angen i newid polisi economaidd 
yn sylfaenol i fynd i’r afael â thlodi o gofio bod 20% o gyllideb 
Llywodraeth Cymru yn cael ei wario ar ymdrin â’i effaith ar unigolion a 
chymunedau. Cyfeiriodd Mark Isherwood at y modd y gallai mentrau 
gwaith ac iechyd a marchnadoedd llafur trosiannol helpu’r rhai sydd 
ymhellach o’r farchnad lafur. Awgrymodd Dr Winckler y byddai’n fuddiol 
cynnal gwaith ymchwil i nodi niferoedd ac i ystyried y ffordd orau o 
helpu pobl i ddod o hyd i waith addas. Cyfeiriodd y Cadeirydd at yr 
angen i hybu mentrau fel ‘Swyddi Gwell, yn Nes Adref’ y TUC, a 
phwysleisiodd y Cynghorydd  Sarah Williams, o Gyngor Sir Powys, sut 
roedd y penderfyniad i ganoli gwasanaethau awdurdodau lleol, 
oherwydd toriadau ariannol, wedi effeithio ar weithgareddau a mentrau 
lleol.  Soniodd hefyd am yr angen i adolygu effaith Twf Swyddi Cymru 
ar gymunedau tlotach.    

 
5. Y cyfarfod nesaf 
 
 Cynigiwyd mai un eitem bosibl ar gyfer y cyfarfod nesaf fyddai 

adroddiad diweddaraf yr ICA, sef  ‘Low Pay in Older industrial Britain.’ 
 
 
Peter Slater 
 
ICA Cymru 
   
 


