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1: Croeso a Chyflwyniadau  
 
Croesawodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (ARD) aelodau'r 
tasglu i'r pedwerydd cyfarfod. Rhoddodd ARD wybod y newyddion diweddaraf 
i'r aelodau am ganlyniadau'r digwyddiadau a gynhaliwyd hyd yma i feithrin 
cysylltiadau â'r cyhoedd. Gofynnodd i'r aelodau gynnig sylwadau ar y ffrydiau 
gwaith a oedd wedi dod i'r amlwg drwy ddadansoddi'r canlyniadau. Trafododd 
yr aelodau y gwaith o feithrin cysylltiadau a'r ffrydiau gwaith, a chytunant fynd 
i weithdai a fyddai'n arwain at ddatblygu cynllun cyflawni.     

 
2: Mapio'r Cymoedd 
 
Cyflwynodd cynrychiolydd o'r Adran Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi (KAS) fap o ardal y cymoedd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr 
gymharu data economaidd, darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus, a 
datblygiadau trafnidiaeth wedi'u cynllunio ar draws yr ardal. Roedd prif 
bwyntiau'r drafodaeth yn cynnwys: 

 Bod angen cydweithio ag awdurdodau lleol ar draws yr ardal, yn 
ogystal â Bargeinion Dinesig, er mwyn rhannu data a datblygu'r map 
ymhellach.  

 Pwysigrwydd y map o ran gallu nodi'r bylchau presennol a'r 
posibiliadau ar gyfer prosiectau mawr fel y Metro. 

 Bod dull seiliedig ar leoedd ar gyfer ymyriadau yn bwysig i gynorthwyo'r 
ardaloedd hynny sydd eu hangen fwyaf. 

 Bod gormod o sylw'n cael ei roi ar hyn o bryd i goridor yr M4. Roedd y 
tasglu'n cydnabod pwysigrwydd yr M4 i fusnesau a thrafodwyd y 
cyfyngiadau ffisegol ar fusnesau mewn rhai o gymunedau'r cymoedd. 

 Bod angen sicrhau bod arian a wariwyd yn y cymoedd yn cael ei wario 
yn y ffordd orau bosibl. 

 
3: Yr Amgylchedd – Cyflawni Nifer o Fanteision 
 
Rhoddodd cynrychiolwyr o sector yr amgylchedd a'r sector twristiaeth yn 
Llywodraeth Cymru gyflwyniad a oedd yn rhoi sylw i fanteision amgylcheddol 
a'r cyfleoedd ym maes twristiaeth yn y cymoedd. Roedd prif bwyntiau'r 
drafodaeth yn cynnwys: 

 Bod angen targedu seilwaith sy'n cefnogi cyfleoedd ym maes 
twristiaeth ac sydd o fudd i gymunedau lleol yn y cymoedd.    

 Bod angen gwell cydweithredu rhwng yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, awdurdodau cynllunio a'r sector preifat i gefnogi 
buddsoddiad a datblygu cyfleoedd ym maes twristiaeth yn ardaloedd y 
cymoedd. 

 Y ffyrdd y gallai seilwaith gwyrdd a thwristiaeth gael eu defnyddio'n 
effeithiol yng nghymunedau'r cymoedd i sicrhau swyddi, ynni 
adnewyddadwy a manteision cymunedol. 

 Pwysigrwydd newid agweddau mewn perthynas â'r math o swyddi a 
allai fod ar gael yn sector yr amgylchedd a'r sector twristiaeth. 

 Y cyfleoedd posibl ar gyfer gwahanol ffrydiau refeniw yn dilyn Brexit i 
ariannu prosiectau amgylcheddol mewn meysydd fel bioamrywiaeth a 
rheoli dŵr. 
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4:  Yr Amgylchedd – Asedau a Chyfleoedd 
 
Roedd David Llewellyn ac Andrew Osborne wedi rhoi cyflwyniad ar waith a 
wnaethant fel rhan o brosiect Parc Rhanbarthol y Cymoedd rhwng 2007 a 
2014. Roeddent hefyd wedi amlinellu'r cyfleoedd ar gyfer dull tebyg seiliedig 
ar leoliadau i adfywio'r gymuned a fyddai'n cynorthwyo cynlluniau sy'n cael eu 
harwain gan y gymuned ac yn sicrhau manteision cymunedol. Roedd prif 
bwyntiau'r drafodaeth yn cynnwys: 

 Pwysigrwydd cydweithio ag awdurdodau lleol i nodi lleoedd a allai gael 
eu datblygu a gwneud penderfyniadau pellgyrhaeddol. 

 Bod angen tegwch yn hytrach na chydraddoldeb pan fydd 
penderfyniadau'n cael eu gwneud.  Llywodraethu cryf oedd yr unig 
ffordd i alluogi newid. Er bod cydweithio'n bwysig, roedd angen 
llywodraethu cryf cyn y gallai unrhyw beth gael ei gyflawni.  

 Bod angen rhoi'r cyfle i gymunedau ddatblygu eu syniadau eu hunain 
fel rhan o fframwaith strategol. 

 Y cyfle i ddatblygu'r gallu i brosesu mewn meysydd fel bwyd, 
coedwigaeth ac ynni er mwyn darparu cadwyn gyflenwi leol.  

 
 

Y cyfarfod nesaf: 12 Mehefin 2017  
  
Cloi. 


