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Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 
 
NODYN O'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AM 12.30 DDYDD MERCHER 1 
MAWRTH YN ORIEL Y DYFODOL, ADEILAD Y PIERHEAD, Y SENEDD, 
BAE CAERDYDD 
 
Yn bresennol 
 
Vikki Howells AC, Cwm Cynon/Cadeirydd y GTB; Hannah Blythyn AC, Delyn; 
Jeremy Miles AC, Castell-nedd; Y Cynghorydd Graham Thomas, CBS 
Rhondda Cynon Taf; Y Cynghorydd David White, CBS Pen-y-Bont ar Ogwr; 
Peter Slater, ICA Cymru /Ysgrifennyddy GTB; Debbie Pike, CBS Rhondda 
Cynon Taf; Ieuan Sherwood, CBS Pen-y-bont ar Ogwr; Fadhel Abdedalkarim; 
Sam Gould (Staff Cymorth Nathan Gill); Makayla Donigan (Staff Cymorth 
David Melding); Craig Lawton (Staff Cymorth Suzy Davies); Norman Gettings 
(Staff Cymorth Lynne Neagle); Alex Still (Staff Cymorth Hefin David); 
Rebecca Ackerman (Staff Cymorth Huw Irranca-Davies); Robin Lewis (Staff 
Cymorth Vikki Howells). 

 
1.  Croeso 
 
 Croesawodd Vikki Howells AC bawb i'r cyfarfod.  
 
2. Ymddiheuriadau 
 
 David Rees AC; Y Cynghorydd Jane Ward 
 
3. Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 
 
 Cymeradwywyd 
 
4. Polisi Rhanbarthol wedi i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd: Peter 

Slater, ICA  
 
 Agorodd Peter Slater, Cyfarwyddwr, ICA Cymru, ei gyflwyniad gan 

gyfeirio at rôl polisi rhanbarthol yr UE dros y 30 mlynedd diwethaf, gan 
bwysleisio sut mae ardaloedd fel De Cymru wedi bod yn brif fuddiolwyr 
y cronfeydd strwythurol, ac yn parhau i fod yn fuddiolwyr. Aeth ymlaen i 
ddisgrifio'r bwlch ffyniant rhanbarthol sy'n tyfu rhwng ardaloedd hŷn 
diwydiannol Prydain a De-ddwyrain Lloegr, a'r angen am gael polisi 
rhanbarthol effeithiol ar waith yn dilyn y DU yn gadael yr Undeb 
Ewropeaidd er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau 
economaidd. Yn hyn o beth, ystyriwyd ymadawiad buan y DU o'r UE fel 
rhywbeth oedd yn darparu cyfle unigryw i ail-ddylunio a chryfhau'r polisi 
economaidd rhanbarthol drwy fanteisio ar y diddordeb gwleidyddol o'r 
newydd yn y cymunedau hynny sy'n cael eu disgrifio fel rhai sy'n cael 
eu 'gadael ar ôl.'  

 
 Gan droi at y polisi rhanbarthol yn y dyfodol, galwodd am Gronfa 

datblygiad Rhanbarthol newydd y DU o £1.5 biliwn y flwyddyn o leiaf, a 
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ddylai adlewyrchu'r gwahaniaethau rhanbarthol a bod yn seiliedig ar 
setliad 'Fformiwlâu Barnet Plus', gan ychwanegu bod datganoli yn 
ddewis amgen i bolisi rhanbarthol. Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith y 
byddai'r 'gwariant domestig tybiannol yn lle trosglwyddiadau'r UE', a 
amcangyfrifir yn £13.9bn yn 2020/21, yn destun gofynion cystadleuol 
ac y byddai'n rhaid dadlau'r achos dros barhau â chymorth rhanbarthol. 
Ar yr un pryd, byddai cyfle i ail-lunio ymyriadau polisi rhanbarthol gyda 
chymorth wedi'i dargedu'n well oedd yn fwy hyblyg sy'n adlewyrchu 
polisïau domestig a rôl partneriaid lleol a rhanbarthol wrth gyflwyno 
rhaglenni. Amlinellwyd ffyrdd o fynd i'r afael â diffygion y rheolau 
Cymorth Gwladwriaethol presennol hefyd. 

 
 Daeth y cyflwyniad i ben trwy atgoffa pawb nad yw gwahaniaethau 

economaidd wedi mynd i ffwrdd a'u bod yn parhau i dyfu, a bod hyn yn 
mynnu cydnabyddiaeth amlwg gan Lywodraeth San Steffan. Yn hyn o 
beth, roedd yr ICA yn galw am ddiwygio sylfaenol o ran polisi 
rhanbarthol y DU yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, a ddylai fod yn 
thema drawsbynciol sy'n effeithio ar holl adrannau'r llywodraeth a 
phortffolios gweinidogol. 

 
5.  Trafodaeth 
 
 Nododd Jeremy Miles AC fod y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol yn lansio ymchwiliad i ddyfodol polisi 
rhanbarthol yng Nghymru, ac awgrymodd y gallai aelodau o'r GTB 
ddymuno dilyn hyn. 

 
 Cafodd y pwyntiau canlynol eu codi gan fynychwyr yn ystod y 

drafodaeth: dim effaith lluosydd sylweddol o'r defnydd blaenorol o gyllid 
yr UE; mae angen manteisio ar rôl Llundain fel canolfan fyd-eang (ee 
ail-leoli'r sector cyhoeddus); rôl y Fargen Ddinesig; Llywodraeth y DU 
yn gwrthod rhoi sicrwydd i Gernyw dros gynnal lefelau ariannu'r UE; 
parhau i dderbyn arian yr UE fel cyfaddefiad o fethiant; mae angen rhoi 
mwy o gymorth uniongyrchol i'r sector gweithgynhyrchu ac 
ailgydbwyso'r economi; mae angen cadw busnesau wrth y bwrdd a 
delio â'u pryderon ynghylch biwrocratiaeth/cyfyngiadau ar wariant; 
angen am gyflwyno is-ranbarthol; dibyniaeth ganfyddedig ar gymorth y 
wladwriaeth i ddenu mewnfuddsoddiad; pwysigrwydd cysylltiadau 
trafnidiaeth; a'r angen i ddatblygu casgliadau o gwmnïau mewn 
sectorau i ledaenu cyfoeth ar draws yr hen ardaloedd diwydiannol. 
Gwnaed y pwynt yn gryf fod llunio polisi rhanbarthol wedi gadael yr 
Undeb Ewropeaidd yn cynnig y cyfle i fynd i'r afael â'r pryderon hyn. 

  
6. Y cyfarfod nesaf 
 

23 Mai 2017 yn Oriel y Dyfodol. Bydd Dr Victoria Winckler o Sefydliad 
Bevan yn siarad am 'Gymunedau Cydnerth - Cymunedau Nesaf'. 

 
 

Peter Slater 


