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Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 
 
NODYN O'R CYFARFOD A GYNHALIWYD DDYDD MAWRTH 15 
TACHWEDD 2016, AM 12.30, YN YSTAFELL FRIFFIO'R CYFRYNGAU, Y 
SENEDD, BAE CAERDYDD 
 
1.  Yn bresennol 
 

Vikki Howells AC, Cwm Cynon; Suzy Davies AC, Gorllewin De Cymru; 
John Griffiths AC, Dwyrain Casnewydd; Steffan Lewis AC, Dwyrain De 
Cymru; y Cynghorydd Jane Ward, Cadeirydd, Cynghrair Cymunedau 
Diwydiannol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; y 
Cynghorydd Graham Thomas, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf; Peter Slater, Cynghrair Cymunedau Diwydiannol Cymru; 
David Parry, Ysgrifenyddiaeth Genedlaethol Cynghrair Cymunedau 
Diwydiannol Cymru; Debbie Pike, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf; Alex Bevan, TUC Cymru; Joshua Bell (yn cynrychioli 
Hannah Blythyn AM); Bridie Sedgebeer (yn cynrychioli Lynne Neagle 
AC); Robin Lewis (swyddfa Vikki Howells AC). 
 

2. Croeso 
 
 Croesawodd Vikki Howells AC bawb i gyfarfod cyntaf y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol, sydd newydd gael ei 
sefydlu. Fel rhywun sy'n cynrychioli cymuned sy'n destun newidiadau 
yn y tirlun diwydiannol, cyfeiriodd at y materion a'r problemau y mae 
cenedlaethau olynol wedi'u hwynebu o ran addasu i ddirywiad 
diwydiannau traddodiadol. Cyfeiriodd hefyd at rôl y grŵp o ran codi'r 
pryderon hyn. Diolchodd hefyd i Gynghrair Cymunedau Diwydiannol 
Cymru am y cyfraniad a wnaeth i'r drafodaeth hon drwy'r Grŵp 
Trawsbleidiol blaenorol. 

 
3. Ethol y Cadeirydd 
 
 Cafodd Vikki Howells, Aelod Cynulliad Cwm Cynon, ei hethol yn 

Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol. 
 
4. Ethol yr Ysgrifennydd 
 
 Cafodd Peter Slater, Cyfarwyddwr Cynghrair Cymunedau Diwydiannol 

Cymru, ei ethol yn ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol. 
 
5. Cylch Gorchwyl 
 
 Cytunwyd y byddai cylch gorchwyl y grŵp fel a ganlyn: 
 
 Bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol yn gweithredu 

fel fforwm i geisio dod o hyd i atebion a fydd yn gwella llesiant 
economaidd a chymdeithasol ardaloedd diwydiannol a chyn-
ddiwydiannol Cymru. Drwy gynnal cyfarfodydd agored a sesiynau 
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briffio, a thrwy weithio gyda'r cyfryngau, bydd y grŵp yn tynnu sylw at 
amrywiaeth o heriau economaidd-gymdeithasol sy'n effeithio ar yr 
ardaloedd hyn, a bydd yn trafod ystod o liferi a all fod o fudd o ran eu 
goresgyn. 

  
Fel y cyfryw, bydd y Grŵp Trawsbleidiol: yn ceisio dylanwadu ar 
benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill er 
mwyn sicrhau bod adnoddau priodol yn cael eu defnyddio at ddibenion 
hwyluso adfywiad economaidd a chymdeithasol cymunedau 
diwydiannol Cymru; ac yn datblygu cysylltiadau â chydweithwyr ar lefel 
y DU, yn ogystal â chydweithwyr yng ngwledydd datganoledig eraill y 
DU, a hynny er mwyn rhannu ymchwil ac arfer gorau at ddibenion 
gwella cymunedau diwydiannol a chyn-ddiwydiannol Cymru. 

 
6. Strategaeth Ddiwydiannol ar gyfer creu Prydain Fwy Ffyniannus a 

Thecach: David Parry, Cynghrair Cymunedau Diwydiannol Cymru 
 
 Agorodd David Parry ei gyflwyniad drwy gyfeirio at yr anghydbwysedd 

sy'n bodoli yn economi Prydain. Nododd nad oedd gweithgynhyrchu 
eto wedi dychwelyd i'r lefel a welwyd cyn dirwasgiad 2008. Nododd 
hefyd fod y lefelau uchel o ddyled sy'n bodoli ymhlith aelwydydd, a'r 
diffygion sylweddol sy'n bodoli o ran y gyllideb a masnach, yn parhau i 
fod yn amlwg iawn.  Eglurodd fod gweithgynhyrchu yn parhau i fod yn 
ffynhonnell sylweddol o gyflogaeth yn y Cymoedd, a bod cyfran y 
swyddi yn y Cymoedd sy'n gysylltiedig â'r sector hwnnw yn uwch na'r 
cyfartaledd, a hynny er gwaethaf y ffaith bod sylfaen ddiwydiannol 
Prydain wedi cael ei hesgeuluso. Gan ychwanegu y byddai adfywiad 
diwydiannol o fudd i'r rhanbarthau ac i'r genedl yn ei chyfanrwydd, 
cyfeiriodd hefyd at arwyddion bod meddylfryd Llywodraeth San Steffan 
wedi newid, o bosibl, o blaid cael strategaeth ddiwydiannol sy'n fwy 
rhagweithiol. 

 
 Gan droi at safbwynt Cynghrair Cymunedau Diwydiannol Cymru 

ynghylch yr hyn y dylid ei gynnwys mewn strategaeth ddiwydiannol 
effeithiol, cyfeiriodd at sawl thema allweddol, gan gynnwys: defnyddio 
caffael cyhoeddus fel arf i gefnogi diwydiant Prydain; sicrhau bod 
banciau yn darparu cyllid tymor hir i ddiwydiant; gwneud y mwyaf o 
gymhellion cymorth rhanbarthol i gefnogi diwydiant; targedu adnoddau 
at ddibenion datblygu sgiliau a phrentisiaethau technegol lefel uchel; 
buddsoddi mewn seilwaith sy'n bwysig i ddiwydiant, fel ynni, safleoedd 
ac adeiladau, a thrafnidiaeth; a harneisio cryfderau Prydain o ran 
arloesi drwy fentrau ymchwil a datblygu effeithiol. Fel enghraifft o'r hyn 
y gallai'r Llywodraeth ei wneud pe bai polisi diwydiannol effeithiol yn ei 
le, cyfeiriwyd at brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe a'i botensial i 
gefnogi cyflogaeth sylweddol drwy gadwyni cyflenwi cysylltiedig ar lefel 
leol a rhanbarthol. 

 
 Yna, cafwyd trafodaeth eang ar yr angen i sicrhau bod gan bolisi 

diwydiannol ddimensiwn gofodol cryf, gan gynnwys ymyriadau 
uniongyrchol gan y Llywodraeth i gefnogi diwydiannau sylfaenol a 
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mesurau i fynd i'r afael â materion ehangach fel bwyd, ynni a 
diogelwch diwydiannol. Yn ogystal, codwyd yr angen i weithredu 
rhaglen ar gyfer prentisiaethau ansawdd uchel fel rhagofyniad i'r 
broses o ehangu'r sector diwydiannol, ynghyd â rôl y rhwydwaith Metro 
arfaethedig o ran cysylltu mannau twf ar lefel isranbarthol a sicrhau 
bod gan bobl fynediad at swyddi lleol o ansawdd uwch. Ar y pwynt olaf, 
cyfeiriwyd at un o fentrau'r TUC, sef 'Swyddi Gwell, Agosach i'r 
Cartref', sy'n galw am ddefnydd radical o ddarpariaethau caffael 
cyhoeddus a chontractau wrth gefn, ymhlith pethau eraill, fel enghraifft 
o'r mathau o fesurau y gellid eu defnyddio i gefnogi strategaeth 
ddiwydiannol. 

 
7. Y cyfarfod nesaf 
 

Yn sgil awgrym gan y Cadeirydd, cytunodd y Grŵp mai dyma fyddai'r 
pynciau ar gyfer ei gyfarfod(ydd) nesaf: y fenter dinas-ranbarthau, a sut 
y gellir sicrhau bod y buddion sy'n deillio o dwf economaidd yn cael eu 
rhannu ymhlith yr holl gymunedau; ac, yn ail, sut y gellir sicrhau'r budd 
economaidd mwyaf o'r buddsoddiad o £800 miliwn sy'n cael ei wneud 
mewn perthynas â ffordd A465 Blaenau’r Cymoedd. 
 
 
 
 

Peter Slater 
 
15/11/2016 
 
 
  
 


