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Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 
 

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL I'W GYNNAL AM 12.00 PM 
DYDD MAWRTH 19 CHWEFROR 2019 YN YSTAFELL SEMINAR, 

ADEILAD PIERHEAD, BAE CAERDYDD, CAERDYDD 
 

AGENDA 
 

 
1. Croeso 

• 12.30pm: Cyflwyno'ch hunan. 

• Yn falch o weld cymaint o bobl yma o gynifer o wahanol sefydliadau. 

• ACau - enwi unrhyw rai. Dywedwch y gall ACau alw i mewn ac allan. 
 
2.  Ymddiheuriadau 

• Gofynnwch i Peter. 
 
3. Cofnodion y CCB a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2018 

• Wedi’i atodi gyda’r agenda.  

• Unrhyw sylwadau?  

• Mae'r grŵp wedi cyfarfod unwaith ers hynny - trafodwyd y sector 
modurol ym mis Mehefin. 

• Ni ddigwyddodd y cynlluniau ar gyfer sesiwn ar ganol trefi ond mae 
Hannah Blythyn wedi dweud y bydd yn mynychu cyfarfod yn y dyfodol. 

 
4. Ethol cadeirydd 

• Chi. Ail-ethol? 
 
5. Ethol ysgrifennydd 

• Peter? Ail-ethol? 

• Neu rywun arall o'r Gynghrair Cymunedau Diwydiannol? 

• Cyfle i gofnodi eich gwerthfawrogiad i Peter am ei waith fel ysgrifennydd 
y Grŵp Trawsbleidiol. 

 
6.  Diweddariad o Aelodaeth y Grŵp Trawsbleidiol 

• Ar hyn o bryd: Vikki Howells AC 

• Dawn Bowden AC 

• Suzy Davies AC 

• Lynne Neagle AC 

• Huw Irranca-Davies AC 

• Hefyd Peter a'r Cyng Dave White, Cadeirydd Cynghrair Cymunedau 
Diwydiannol. 

 
7. Adroddiadau ariannol  

• Peter 

• Rhoi copïau o hyn i Robin i'w cyflwyno i'r Swyddfa Gyflwyno. 
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8. Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Adroddiad Grŵp Hollbleidiol 
Seneddol San Steffan ar gyllid ar ôl Brexit ar gyfer y Gwledydd, 
Rhanbarthau ac Ardaloedd Lleol. 

• Dechrau am 12.35? 

• Pwnc pwysig iawn. 

• Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - mae'n disodli cyllid yr UE. 

• “wedi'i gynllunio'n benodol i leihau anghydraddoldebau rhwng 
cymunedau” 

• “helpu i gyflawni twf cynaliadwy, cynhwysol”. 

• Fel cymhariaeth, yn 2014-2020 bydd Cymru'n elwa ar fuddsoddiad o 
dros £2 biliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewrop - felly mae'r hyn sy'n 
cymryd lle hyn yn bwysig iawn. 

• Yn ffodus o gael dau siaradwr ardderchog - 15 munud yr un, ac yna 
cwestiynau. 

 
i) Stephen Kinnock AS, Cadeirydd Grŵp Hollbleidiol Seneddol 

San Steffan ar gyllid ar ôl Brexit 

• Yn gyntaf, Stephen Kinnock. 

• Ar ôl gyrfa yn gweithio i'r British Council a Fforwm Economaidd y Byd 
fe’i hetholwyd dros Aberafan yn 2015. 

• Eistedd ar bwyllgorau dethol Brexit a Chraffu Ewropeaidd. 

• Hefyd yn Gadeirydd Grŵp Hollbleidiol Seneddol San Steffan ar gyllid ar  
ôl Brexit ar gyfer gwledydd, rhanbarthau ac ardaloedd lleol. 

• Byddwn yn trafod eu hadroddiad. 

• Mae'n wych cael pobl o sefydliadau a roddodd dystiolaeth—gan 
gynnwys cynghorau Cymru a sefydliadau trydydd sector—yn 
bresennol. 

 
ii) Yr Athro Steve Fothergill, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, y 

Gynghrair Cymunedau Diwydiannol 

• Dechrau am 12:50? 

• Mae'n wych croesawu Steve Fothergill yn ôl. 

• Economegydd ac ymchwilydd. 

• Athro yng Nghanolfan Ymchwil Rhanbarthol, Economaidd a 
Chymdeithasol Prifysgol Sheffield Hallam ers 1992. 

• Hefyd yn Gyfarwyddwr Cynghrair Cymunedau Diwydiannol, sy'n 
cynrychioli cynghorau mewn hen ardaloedd diwydiannol. 

• Yn darparu ysgrifenyddiaeth i’r Grŵp Hollbleidiol Seneddol. 
 

• Cwestiynau am 13:05? 
 

9. Y cyfarfod nesaf 

• Pynciau? 

• Dyddiad? 
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Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 
 
Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 
17 Ionawr 2018 yn Ystafell Briffio'r Cyfryngau, Y Senedd, Bae Caerdydd. 
 
1. Yn bresennol 
 

Vikki Howells AC (Cadeirydd); y Cyng David White, CBS Pen-y-bont ar 
Ogwr; Peter Slater, y Gynghrair Cymunedau Diwydiannol yng Nghymru; 
y Cyng. Sue Allen, Cyngor Sir Caerfyrddin; y Cyng. Alun Lenny, Cyngor 
Sir Gaerfyrddin; y Cyng. Jayne Brencher, CBS Rhondda Cynon Taf; 
Alex Still (Swyddfa Hefin David AC); Clare Phillips; Mitch Dunlop 
(Swyddfa David Melding AC). 
 

2.  Ymddiheuriadau 
 
 Cafwyd ymddiheuriadau gan: Ieuan Sherwood, CBS Pen-y-bont ar 

Ogwr; David Whetter, CBS Caerffili; Llyr Gruffydd AC; y Cyng. Richard 
Young, CBS Pen-y-bont ar Ogwr; y Cyng. R Wood, CBS Castell-nedd 
Port Talbot; y Cyng. G Jones, CBS Rhondda Cynon Taf, Robin Lewis 
(Swyddfa Vikki Howells AC); Steffan Lewis AC; Lee Walters AC; Neil 
McEvoy AC 

 
3. Croeso 
 
 Croesawodd Vikki Howells bawb i’r cyfarfod ac eglurodd fod y cyfarfod 

wedi’i ail-drefnu yn dilyn marwolaeth drasig Carl Sargeant AC ar 7 
Tachwedd 2017. Gan ddisgrifio Carl fel eiriolwr gwych dros ardaloedd 
diwydiannol, aeth ymlaen i ddiolch i’r Gynghrair Cymunedau 
Diwydiannol am ei chyfraniad i’r Grŵp Trawsbleidiol dros y 12 mis 
diwethaf, ac am gyflwyno materion polisi a oedd yn arbennig o 
berthnasol i adfywio cymdeithasol ac economaidd yn ein cymunedau 
diwydiannol. 

 
4. Ethol cadeirydd 
 
 Cafodd Vikki Howells AC, ei hail-ethol yn Gadeirydd y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol. 
 
5. Ethol ysgrifennydd 
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 Cafodd Peter Slater, Cyfarwyddwr y Gynghrair Cymunedau Diwydiannol 

yng Nghymru, ei ail-ethol yn ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Gymunedau Diwydiannol. 

 
6. Adroddiadau ariannol  
 
 Dywedodd yr ysgrifennydd fod y Gynghrair Cymunedau Diwydiannol 

wedi gwario £321.66 ar wasanaethau arlwyo dros y flwyddyn, a bod  
costau ysgrifenyddol ar gyfer cefnogi’r Grŵp wedi’u talu gan y Gynghrair 
Cymunedau Diwydiannol fel rhan o’i weithgareddau arferol.    

 
7. Y wybodaeth ddiweddaraf am aelodaeth y Grŵp 
 
 Nodwyd bod y Cyng. David White, CBS Pen-y-bont ar Ogwr, wedi 

cymryd lle Jane Ward, fel Cadeirydd y Gynghrair Cymunedau 
Diwydiannol yng Nghymru. 

 
8. Cyflog Isel a Diweithdra Cudd: Eu Perthynas ag Ardaloedd 

Diwydiannol Hŷn: Yr Athro Steve Fothergill, Cyfarwyddwr 
Cenedlaethol, y Gynghrair Cymunedau Diwydiannol. 

 
Gan gyfeirio at y diweddaraf o gyfres o adroddiadau a baratowyd gan 
Brifysgol Sheffield Hallam ar y lefel wirioneddol o ddiweithdra, 
dechreuodd yr Athro Fothergill drwy herio’r farn fod gan economi’r DU 
gyflogaeth lawn neu’n agos ato. Yn seiliedig ar ail-ddehongli ystadegau 
swyddogol ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru, Lloegr, a’r 
Alban, dywedodd fod ‘lefel go iawn diweithdra’ ym Mhrydain yn 
gyffredinol yn 2.3 miliwn bron. Mae hyn yn cymharu ag ychydig o dan 
800,000 ar y cyfrif hawlwyr budd-daliadau a’r 1.5 miliwn ar fesur 
ehangach y Sefydliad Llafur Rhyngwladol o ddiweithdra a ffefrir gan y 
Llywodraeth. 
 
Aeth yr Athro Fothergill ymlaen i ddangos sut mae gwaith ymchwil yn 
amcangyfrif bod oddeutu 760,000 o ‘bobl di-waith cudd’ ar fudd-daliadau 
sy’n gysylltiedig ag analluogrwydd. Mae’r rhain yn ddynion a menywod 
y gellid disgwyl iddynt fod mewn gwaith mewn economi sydd â 
chyflogaeth wirioneddol lawn. Er bod y lefel wirioneddol o ddiweithdra a 
graddfa diweithdra cudd ill dau wedi gostwng ers 2012, dywedodd yr 
Athro Fothergill fod bron gynifer o bobl ddi-waith ‘cudd’ ar fudd-daliadau 
analluogrwydd ac sy’n ‘weladwy’ ar y cyfrif o bobl sy’n hawlio budd-
daliadau diweithdra. 
 
Dangosodd hefyd sut mae diweithdra cudd wedi'i ganoli'n anghymesur 
yn yr economïau lleol gwannaf, yn enwedig ardaloedd diwydiannol hŷn 
Prydain a nifer o drefi glan môr. Yr effaith yw cuddio gwir raddfa'r 
gwahaniaethau yn y farchnad lafur rhwng rhannau gorau a gwaethaf y 
wlad. Mewn nifer o economïau lleol, gan gynnwys llawer o ogledd- 
ddwyrain Lloegr, dwyrain Swydd Gaerhirfryn, Glannau Merswy, y 
Cymoedd ac ardaloedd ym Mirmingham a Glasgow, mae gwir lefel 
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diweithdra yn parhau i fod ar neu ychydig yn is na 10 y cant o'r 
boblogaeth oedran gweithio. Wrth ddisgrifio Cymru fel 'uwchganolbwynt' 
y ffenomen, dywedodd yr Athro Fothergill fod yr 141,000 ar fudd-
daliadau sy'n ymwneud ag analluogrwydd yn gyfrifol am fwy na hanner 
y diweithdra cudd sy'n 7.4 y cant. Mae'r cyfraddau uchaf yng Nghymru 
i'w cael ym Mlaenau Gwent (11.1 y cant) ac ym Merthyr Tudful (11 y 
cant), sy'n drydydd a phedwerydd yn y drefn honno yn y tabl o'r 50 ardal 
ym Mhrydain Fawr sydd â'r lefelau uchaf o ddiweithdra cudd. Mewn 
cyferbyniad, gallai llawer o dde a dwyrain Lloegr y tu allan i Lundain, 
gyda diweithdra go iawn o rhwng dau a thri y cant, yn ôl yr Athro 
Fothergill, honni fod ganddynt gyflogaeth lawn bron.  
 
Gan symud ymlaen at fater cysylltiedig â hyn, sef cyflog isel, cyfeiriodd 
yr Athro Fothergill at adroddiad diweddaraf y Gynghrair Cymunedau 
Diwydiannol sy’n dangos bod enillion cyn-treth canolrifol yn hen 
ardaloedd diwydiannol Prydain ddeg y cant yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol, sef bwlch o £48 yr wythnos i ddynion a £34 yr wythnos i 
fenywod. Mae cymariaethau â Llundain yn rhoi patrwm rhyfeddach fyth; 
mae enillion canolrifol yn hen ardaloedd diwydiannol Prydain 73 y cant 
o ffigur Llundain ar gyfer dynion, a 63 y cant ar gyfer menywod, sy’n 
cyfateb i fwlch o £184 yr wythnos i ddynion a £182 yr wythnos i fenywod. 
Yn gyffredinol, mewn llawer o ardaloedd awdurdodau lleol ar draws hen 
ardaloedd diwydiannol Prydain mae’r lefel enillion canolrifol prin 60 y 
cant o’r hyn y mae trigolion Llundain yn ei ennill, tra bod y 10 y cant sy’n 
ennill y cyflogau isaf yn hen ardaloedd diwydiannol Prydain yn ennill llai 
nag un rhan o dair o’r enillion canolrifol ar draws Prydain gyfan, a llai na 
chwarter yr enillion canolrifol yn Llundain. Dengys yr ymchwil, o 
ganlyniad i’r sefyllfa hon, bod y Llywodraeth wedi gorfod gweithredu i 
gyflwyno Credydau Treth i ategu cyflog isel teuluoedd. Ar draws y rhan 
fwyaf o hen ardaloedd diwydiannol Prydain, mae taliadau Credyd Treth 
ar gyfartaledd rhwng £650 a £1,000 y flwyddyn ar gyfer pob oedolyn o 
oedran gweithio, er y bydd diwygiadau lles arfaethedig yn arwain at 
doriadau mawr yn y taliadau. 

 
I gloi, dywedodd yr Athro Fothergill, er y byddai croeso mawr i fesurau i 
wahardd arferion cyflogaeth annheg ac i gynyddu’r isafswm cyflog, 
byddai ailadeiladu sylfaen ddiwydiannol yr economi yn darparu ateb 
parhaol, yn enwedig o ran gweithgynhyrchu gwerth uchel. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Athro Fothergill am ei gyflwyniad llawn 
gwybodaeth, a nododd ei bod yn bwysig cyflawni’r gwaith ymchwil, er 
mwyn herio’r Llywodraeth, ac i gefnogi’r hyn a oedd yn amlwg iawn 
mewn nifer o gymunedau ledled de Cymru. I ddilyn, cafwyd trafodaeth 
fer ar faterion yn ymwneud â ‘gweithwyr tlawd’ a chwestiynwyd a fyddai 
cyflwyno credydau cynhwysol yn ei gwneud yn anoddach i fesur 
diweithdra cudd yn y dyfodol. Codwyd hefyd effaith deallusrwydd 
artiffisial, y rhagwelir y bydd yn effeithio’n anghymesur ar y sector 
gweithgynhyrchu, ac yna galwodd y cadeirydd am gynnal rhagor o waith 
ymchwil, i nodi ymatebion posibl o ran polisi. 
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9. Y cyfarfod nesaf 
 

Cytunwyd y byddai’r cadeirydd yn cysylltu â’r ysgrifennydd o ran dyddiad 
y cyfarfod nesaf a’r pwnc i’w drafod 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol 
 
Cylch Gorchwyl Arfaethedig 
 
Bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol yn fforwm ar 
gyfer atebion a fydd yn gwella lles economaidd a chymdeithasol yn 
ardaloedd diwydiannol a chyn ardaloedd diwydiannol Cymru. Drwy 
ddulliau fel cyfarfodydd agored, briffio a gwaith cyfryngau, bydd y grŵp 
yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o heriau cymdeithasol-economaidd sy'n 
effeithio ar yr ardaloedd hyn ac yn archwilio amrywiaeth o ffyrdd a all 
helpu i orchfygu'r heriau hyn. 

  
Felly, bydd y Grŵp Trawsbleidiol yn: 

  
• Anelu at ddylanwadu ar benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru ac 

asiantaethau eraill i sicrhau y caiff adnoddau priodol eu defnyddio i 
gynorthwyo'r gwaith o adfywio cymunedau diwydiannol Cymru yn 
economaidd ac yn gymdeithasol; a 

• Meithrin cysylltiadau â chymheiriaid ar lefel y DU, yn ogystal â 
chymheiriaid yn y gwledydd datganoledig eraill, i rannu gwaith 
ymchwil ac arfer gorau er mwyn helpu i wella ein cymunedau 
diwydiannol a chyn gymunedau diwydiannol. 

 


