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Annwyl Russell, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 15fed Chwefror ynghylch sesiynau pwyllgor mis Ionawr ar 
Fargeinion Dinesig a Thwf i Gymru, a’ch sylwadau a’r ceisiadau am ragor o wybodaeth. 
Byddaf yn ymdrin â'r meysydd rydych chi wedi'u nodi fel rhai ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 
eu tro. 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Mae fy swyddogion a minnau mewn cysylltiad rheolaidd â thîm arwain Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. Yn fwyaf diweddar, fe wnes i gwrdd â Chadeirydd y Cabinet Rhanbarthol ar 18fed 
Chwefror i atgyfnerthu'r ymrwymiad i weithio'n agos i sicrhau cysondeb ac integreiddio.   

Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

Rydym wedi astudio argymhellion yr adolygiad annibynnol o'r trefniadau Llywodraethu, ac 
mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi 
trafod adroddiad yr adolygiad gydag Arweinwyr y Fargen Ddinesig. Cyhoeddwyd adroddiad 
yr adolygiad heddiw, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth ar y cyd, ac maen nhw ar gael drwy 
ddilyn y ddolen hon: https://beta.gov.wales/adolygiad-annibynnol-bargen-ddinesig-bae-
abertawe  

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'i strwythuro'n wahanol i Fargen Caerdydd, gan ei 
bod yn seiliedig ar brosiect.  Mae swyddogion y ddwy lywodraeth wedi bod yn adolygu'r 
achosion busnes drafft ochr yn ochr ar gyfer nifer o'r prosiectau, ac maen nhw wedi bod yn 
gweithio gyda'r Swyddfa Ranbarthol i ddatblygu elfennau eraill fel y fframwaith monitro a 
gwerthuso. 
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Bargen Twf y Gogledd 

Rwyf wedi datgan yn glir o'r dechrau bod Llywodraeth Cymru yn gobeithio cyd-fuddsoddi yn 
y fargen ar delerau gweddol gyfartal â Llywodraeth y DU. Wrth gwrs, dylid cadw mewn cof 
nad yw cyfraniad Llywodraeth Cymru at y fargen twf ond yn adlewyrchu rhan o’n 
buddsoddiad cyffredinol yn y Gogledd mewn meysydd fel trafnidiaeth, sgiliau, arloesi, 
cysylltedd TGCh, datblygu gwledig, adfywio, twristiaeth a chefnogi busnesau o bob 
maint.  Rydym hefyd am weld y Bwrdd Uchelgais yn sicrhau ffynonellau ariannu eraill gan 
gynnwys buddsoddiad sector preifat, gan fod sicrhau bod y sector preifat yn gwbl gefnogol 
i’r cynigion yn parhau i fod yn fater allweddol.   

Yn dilyn cyhoeddi atal prosiect Wylfa Newydd, cytunodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd i 
adolygu'r pecyn presennol o gynigion i sicrhau ei fod yn parhau i gynnwys y cymysgedd 
cywir o fuddsoddiadau i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd economaidd sy'n wynebu'r 
rhanbarth.  Rydym yn aros am ganlyniad yr adolygiad hwn gan y Bwrdd Uchelgais 
Economaidd ac rydym yn barod i ddefnyddio pa adnoddau bynnag sydd eu hangen i 
sicrhau ein bod ni i gyd yn symud ymlaen gyda'n gilydd yn ddi-oed. 

Bargen Twf y Canolbarth 

Rwyf wedi cwrdd â Chadeirydd ac Is-gadeirydd Partneriaeth Tyfu’r Canolbarth yn 
ddiweddar, ac er nad ydym wedi cael cynnig gan y rhanbarth eto, rwy’n cael fy nghalonogi 
ein bod yn dechrau gweld ychydig o gynigion amlinellol cychwynnol â photensial yn cael eu 
cyflwyno. Fodd bynnag, rwy'n cydnabod bod llawer o waith eto i'w wneud cyn y gallwn ni 
ymrwymo i Fargen ac rwyf wedi annog y rhanbarth i rannu eu syniadau sy’n esblygu â ni 
wrth iddynt godi a datblygu.   

O ran amserlenni, mae'r cynnig presennol yn uchelgeisiol ond rwyf wedi annog y rhanbarth i 
weithio'n agos â’m swyddogion yn hyn o beth, ynghyd â'r rhai o Lywodraeth y DU, i wneud 
yn siŵr bod y Fargen yn seiliedig ar gynnig bid o ansawdd.   Rwyf wedi atgoffa'r Arweinwyr 
ei bod hi’n bwysig ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y sector preifat, er 
mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno’r Fargen arfaethedig.  

Rwy'n croesawu'r trafodaethau i ddatblygu llais cryf yn y Canolbarth ar gyflogadwyedd a 
sgiliau ac rwy'n cydnabod ei bod hi’n bwysig rhoi hunaniaeth benodol i’r Canolbarth yng 
Nghynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru. 

Cynhaliwyd sawl cyfarfod gyda'r Cynghorydd Ellen ap Gwynn a'r Prif Swyddogion 
Gweithredol priodol yng Nghyngor Sir Ceredigion, yn fwyaf diweddar Eifion Evans. Mae 
arweinydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Powys hefyd wedi bod yn bresennol 
mewn dau o’r cyfarfodydd hyn. Mae cyfarfod wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mawrth 9fed Ebrill 
rhwng Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, Huw Morris (Llywodraeth Cymru) a Barry 
Liles (Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru) i drafod y 
trefniadau presennol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Rwyf wedi darparu cyllid ar gyfer dadansoddiad o sgiliau’r Canolbarth, dan arweiniad 
Prifysgol Aberystwyth. Bydd yr astudiaeth yn galw ar ffynonellau presennol o wybodaeth am 
y farchnad lafur ac fe fydd angen ei datblygu gyda gwybodaeth am flaenoriaethau 
economaidd y rhanbarth a meysydd ar gyfer twf posib. Diben yr astudiaeth hon fydd nodi 
anghenion sgiliau yn y Canolbarth a chyflwyno sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer y 
ddarpariaeth sgiliau yn yr ardal. Bydd yr astudiaeth yn cyflwyno adroddiad i Lywodraeth 
Cymru yn y Gwanwyn 2019.  
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Rwyf hefyd wedi comisiynu adolygiad annibynnol o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dan 
arweiniad SQW, sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd. Bydd yr adolygiad yn ystyried dulliau 
llywodraethu ac atebolrwydd y tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, yn adolygu cysondeb 
ar draws y tair partneriaeth ac yn profi eu cydnawsedd â strwythurau'r Fargen 
Ddinesig/Bargen Twf (gan gynnwys Tyfu’r Canolbarth), yn ogystal ag adolygu cymhwysedd 
y Partneriaethau a’u gallu i asesu angen a dylanwadu ar y ddarpariaeth sgiliau yn eu 
rhanbarthau priodol. Bydd canfyddiadau'r adolygiad yn cyfrannu at adroddiad i Lywodraeth 
Cymru, a fydd yn rhoi argymhellion clir ar sut y gellir cryfhau atebolrwydd ac effaith y 
Partneriaethau fel llais strategol rhanbarthau mewn perthynas â chyflogadwyedd a sgiliau.  
 
Cwestiynau cyffredin ar draws yr holl Fargeinion 

 
Cyllid cyfalaf – a fydd gwaddol sylweddol yn cael ei greu? 
 
Mae Bargeinion Twf a Dinesig yn cynnig cyfle i Gymru a’n rhanbarthau fanteisio ar gyllid 
ychwanegol gan Lywodraeth y DU er mwyn cefnogi dulliau ymyrryd a all sbarduno twf 
economaidd. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’n glir nad dulliau o gyflenwi prosiectau a’u 
cyllido yw’r Bargeinion. Maent yn ddulliau allweddol o greu fframwaith a fydd yn galluogi 
rhanbarthau i sbarduno ffordd newydd o gydweithio, pennu blaenoriaethau fel llais unigol a 
fydd yn cefnogi uchelgeisiau ac amcanion economaidd rhanbarthol ac yn cyflawni 
swyddogaethau allweddol ar lefel strategol. 
 
Mae’n bwysig cydnabod bod Bargeinion yn cael eu harwain gan uchelgeisiau awdurdodau 
lleol ac maent yn seiliedig ar gydweithredu rhanbarthol ymysg rhanddeiliaid sy’n pennu eu 
blaenoriaethau ar gyfer sbarduno twf economaidd cynaliadwy. Mae Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU yn llofnodi’r Bargeinion, ond cafodd Bargeinion Twf a Dinesig eu sefydlu 
ar sail yr egwyddor allweddol y byddai’r partneriaid lleol yn datblygu ac yn cyflawni cynigion 
a fydd yn creu twf economaidd rhanbarthol. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gydweithio’n agos â phartneriaid y Bargeinion a bydd yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn 
derbyn pob cymorth yn ystod y prosesau adolygu, gan adlewyrchu gofynion penodol pob 
Bargen. 
 
Bydd parhad cyllid gan y Llywodraeth ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Caerdydd 
yn amodol ar fodloni’n foddhaol ‘Adolygiadau Porth’ bob 5 mlynedd, gan sicrhau 
atebolrwydd lawn am yr arian cyhoeddus sy’n cael ei wario gan y rhanbarth. Fel rhan o’r 
asesiad porth hwn bydd adolygiad annibynnol yn gwerthuso’r manteision economaidd a 
hefyd effaith economaidd y buddsoddiadau a wneir o dan y cynllun. Bydd hyn yn cynnwys 
ystyried a yw’r prosiectau wedi’u cyflawni’n brydlon ac o fewn eu cyllidebau. 
 
Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys trefniadau gwahanol ar gyfer monitro 
cyflenwi, ac ni fydd Asesiad Porth ffurfiol.  
 
Sut y mae Bargeinio yn cyd-fynd â strategaethau economaidd rhanbarthol a chenedlaethol 
 
Rydym am sicrhau bod unrhyw Fargen yn adlewyrchu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 
ac yn cyfrannu at ein hagenda polisi, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 
Ffyniant i Bawb a'n Cynllun Gweithredu ar yr Economi. 
 
Mae'n hollbwysig bod y Bargeinion yn dangos budd i'r rhanbarth cyfan a'u bod yn 
weddnewidiol, yn ddyheadol ac yn uchelgeisiol hefyd.  Mae’n rhaid iddynt ddangos 
ychwaneged a dylent gynnig rhywbeth newydd. 
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Bydd yn rhaid seilio unrhyw gynigion ar dystiolaeth, a dangos ymagwedd ranbarthol 
strategol unedig sy'n arloesol ac yn gydnaws â chyfleoedd y rhanbarthau, a rhaid iddynt 
hefyd fynd i'r afael ag unrhyw rwystrau. 
Posibilrwydd creu 'silos twf'  
 
Rydym yn ymwybodol o’r berthynas rhwng y gwahanol Fargeinion yng Nghymru, ac mae’n 
rhaid i’r rhanbarthau weithio gyda’i gilydd mewn modd cydnaws.  Mae’n rhaid i’r Bargeinion 
fod yn wahanol a pheidio â chystadlu yn erbyn ei gilydd; mae’n rhaid iddyn nhw hefyd gyd-
fynd â gweithgareddau sy’n cael eu rhoi ar waith ar lefel genedlaethol.  Dyna pam mae Prif 
Swyddogion Rhanbarthol mewn cysylltiad agos â’r timau Bargeinion Dinesig a Thwf yn y 
rhanbarthau er mwyn sicrhau cysondeb.   
 
Caffael cwmnïau ar gyfer Adolygiad Bargen Dinesig Bae Abertawe a’r Strategaeth 
Economaidd ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru 
 
Yn dilyn proses gaffael agored penodwyd Actica Consulting gan Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU ar y cyd i gynnal yr adolygiad cyflym o Fargen Dinesig Bae Abertawe. Yn 
yr achos hwn, cafodd y tendr ei anfon i gwmnïau a oedd yn rhan o’n Fframwaith 
Ymgynghoriaeth Reoli CCS. Gwnaeth hyn ein galluogi i ddyfarnu tendr i gyflenwr a oedd 
eisoes â thelerau contract, prisiau a lefelau gwasanaeth a oedd wedi’u cymeradwyo, a hnny 
er mwyn bodloni anghenion y sefydliad. 
 
Mae’n polisïau yn anelu at sicrhau mynediad i gyflenwyr llai a lleol. Er nad oes modd i 
fusnesau Cymru ennill pob contract rydym wedi dangos bod hyn yn bosibl. Mae data 
GwerthwchiGymru yn dangos bod BBaCh Cymreig wedi ennill 58% o’r contractau a 
hysbyswyd ar y safle yn ystod 2018/19. Lle y mae busnesau o’r tu allan i Gymru yn ennill 
ein contractau rydym yn anelu at sicrhau ein bod yn elwa i’r eithaf ar eu profiad.  
 
Penodwyd Aecom gan Gyngor Sir Powys a oedd yn rheoli’r broses o gaffael ymgynghorwyr 
ar ran Partneriaeth y Canolbarth a oedd yn tyfu.  Roedd y broses gaffael yn cydymffurfio â 
rheoliadau caffael y Cyngor, ac roedd y dyfarniad yn seiliedig ar broses dendro gystadleuol.  
 
Rwy’n anfon copi o’r ymateb hwn at Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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15 Mawrth 2019 

Annwyl Gadeiryddion 

Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
a Llywodraeth Cymru   

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad Llywodraethiant 
yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ei bwrpas oedd archwilio 
perthnasoedd rhynglywodraethol presennol i benderfynu a ydynt yn addas i'r 
diben, ac i asesu a oes angen iddynt newid.  

Argymhelliad olaf ein hadroddiad oedd y dylai Llywodraeth Cymru lunio 
cytundeb gyda'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i gefnogi ei 
waith craffu ar weithgarwch Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. 

Daeth y Pwyllgor i gytundeb â Llywodraeth Cymru ac ym mis Ionawr eleni, 
gosododd adroddiad gerbron y Cynulliad, a oedd yn ymgorffori'r cytundeb. 

Yn dilyn y ddadl a gynhaliwyd ar yr adroddiad a'r cytundeb yr wythnos diwethaf, 
roeddwn yn meddwl y byddai'n briodol ysgrifennu at bob Cadeirydd, gan dynnu 
sylw at y cytundeb, fel y gall pwyllgorau asesu sut y byddent yn dymuno ei 
ddefnyddio wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.  

Mae'r cytundeb ar gael ar ein gwefan a byddaf yn sicrhau ei fod ar gael i glercod 
pwyllgorau.  

Yn gywir 

Cadeiryddion y Pwyllgorau 

EIS(5)-10-19(P2) 

Tudalen y pecyn 5

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11405/cr-ld11405-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11405/cr-ld11405-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12097/cr-ld12097-e.pdf


Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Welsh Government Response to: Ofcom Consultation - Award of the 700 MHz and 3.6-3.8 
GHz spectrum bands 
 
We welcome the ambition of your proposals to provide services with greater capacity and 
wider coverage, and to pave the way for companies to take advantage of new wireless 
technologies, including 5G.  However, we believe they do not go far enough. 
 
The geographic availability of mobile services, particularly good quality data services, is still 
not good enough across Wales.  We have significantly lower coverage than in the other 
home nations and while our mobile action plan will go some way to improving coverage the 
major levers that have the greatest potential to effect change rest with Ofcom and the UK 
Government.  We consider it  imperative that these levers are used to eliminate the gap to 
ensure that residents and businesses in Wales are no longer disadvantaged compared to 
other areas of the UK. 
 
In terms of the geographic coverage obligation our position remains unchanged from 
previous discussions and consultations on this matter and we are disappointed that our 
views are not reflected in the proposals.  The gap between the target for Wales and that for 
England and Northern Ireland is  inequitable and unacceptable in our view.   We believe that 
setting a lower target for Wales than that for England and Northern Ireland will simply 
perpetuate the current inequality of coverage.   Additionally, your proposals also do not 
appear to address your own coverage objectives of ensuring that  benefits are spread 
throughout the UK nations.   
We have previously suggested a reduction in the target for England and Northern Ireland 
and a corresponding increase to the coverage targets for Wales and Scotland and would 
again ask you to explore this   
 
In addition, we recognise that increasing capacity to meet demand for services delivered via 
existing mobile networks also provides the potential for this spectrum to be used for 
innovative 5G services.  We agree that it is important to make these bands available in a 
timely manner to meet consumer demand, particularly for increasing capacity for mobile 
broadband services, and to enable the industry to take advantage of innovation 
opportunities.  Our concern  is that those areas of Wales that will not benefit from the 
coverage obligations will be fall further behind as 5G becomes prevalent.  This has the 
potential to  disadvantage rural areas of Wales and exacerbatethe existing digital divide. 
 
We, of course, recognise your concerns that if the coverage targets are too onerous then 
the spectrum may remain unsold.   However, we see the auction of this spectrum  as arare 
opportunity to address inequities of coverage and deliver significant consumer benefit.   
 
We welcome your proposal to allow  mutually agreed roaming arrangements onto a host 
network should be allowed to count towards fulfilment of these coverage obligations - 
provided the service onto which the obligated operator roams meets the related 
requirements.  
 
The introduction of a discount on the price of spectrum is something we have raised in 
response to previous consultations on this issue and its inclusion is very much welcome. We 

EIS(5)-10-19(P3)
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agree that this should provide a strong incentive for bidders to bid for a coverage obligation 
alongside spectrum.  However we believe there is scope to go further. We have previously 
set out our thinking on this, which is reprised below.  
We consider that, if the two lots subject to geographic coverage obligations were provided 
at no cost to the MNOs then more investment would be available to deliver to a greater 
proportion of the landmass than is currently anticipated. We would offer that, the auction 
for these lots could then be undertaken not on the basis of the amount that the MNOs are 
prepared to pay for the spectrum but on the amount of coverage they are prepared to 
invest in.  This would require a mechanism to monitor progress and ensure the targets are 
met.   
 
It is difficult to quantify the impact of a ‘zero-revenue’ approach to these auctions as the 
amount mobile network operators would be willing to pay is unknown.  However, the 
auction of spectrum in the 2.3 and 3.4 GHz bands realised, on average, approximately 
£250million per licence.  Assuming that, as per the consultation document, £300 million 
delivers 500 new sites,  a further £250million could deliver up to around 400 extra sites.  
Without knowledge of  your modelling data, it is not possible to say what the impact on 
geographic coverage would be in this scenario, but we anticipate would mean  a significant 
increase. 
 
This approach would, of course,  mean a reduction of the financial amount raised through 
the auction. However, this could be offset over a set period, for example ten years, via a 
gain-share mechanism where the Government shares in any receipts from the network 
developed to use the 700MHz spectrum once a specified level of profitability or use of the 
site is reached (though this perpetuates the tenuous and misleading industry argument that 
these structures can be deemed loss making or revenue generating in their own right). 
 
We note that you do not intend to impose use it or lose it license conditions and would urge 
you to look again at this as we consider use of these  conditions in specific geographic areas,  
could give market innovators  the ability to provide services where others cannot.  . The 
spectrum could revert back to Ofcom, to a public sector body, or be provided to another 
operator after a given period of time if the primary holder has not plans to use it in specific 
geographies.  
 
We note the four year timeframe.  You will be aware that we have previously argued that a 
three year timeframe is too slow, so this is disappointing and means some areas having to 
wait five years for any change at all.  Again these are likely to be those residents, businesses 
and visitors in rural areas.  Whilst recognising the time it takes to deploy new network 
infrastructure,  given the ever growing demand for mobile services and the rapid 
development of new technologies and use cases, including 5G, this will further exacerbate 
the rural-urban divide on connectivity.    
 
To conclude, the spectrum auction provides a rare opportunity to make a real difference to 
improving mobile connectivity in Wales. However, we consider your proposals fall short in 
those aspects we have highlighted and would urge you to explore these further some areas 
so that the people of rural Wales are not subject to continuing disadvantage.  
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Evidence from UK Hospitality 
 
 
Introduction  

UKHospitality is the voice of a sector that generates £3bn in Gross Added Value for 
the Welsh economy each year. UKHospitality spearheads hospitality’s 
representation on the strategic, structural and regulatory issues it faces, 
campaigning for policies to help the sector achieve further growth as a key driver 
of Welsh economy. These businesses represent 11% of overall employment in 
Wales, employing 174,000 people. Hospitality has faced myriad cost pressures in 
recent years which have severely impacted the sector and its potential to grow, 
yet it continues to play a central role on Wales’s high streets and in its 
communities.  
 

Is the data and evidence being used by the Regional Skills Partnerships 
timely, valid and reliable? Have there been any issues?  

Data collection is currently limited as it requires companies to contribute to 
surveys which can often lead to low levels of responses. This is because for some 
companies there is "survey fatigue" as the Government and supportive agencies 
regularly send out questionnaires to back a wide variety of funded projects. This is 
likely to mean SMEs in the hospitality industry will fare slightly worse in 
comparison to larger companies where there would be centralised support for 
such activity.  
 

How well do the partnerships engage with and take into account the views 
of those who do not sit on the partnership boards, and how well do they 
account for the views of the skills providers themselves?  

UKHospitality believes that our sector is vital to the health of the economy in 
Wales. However, generally the sector has not been represented as well on 
partnership boards as it should have been given its economic significance. We 
would like to see more engagement by partnerships with the sector.  
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Are the Regional Skills Partnerships able to reflect current and future skills 
demands within their regions? What about very specialised skills for which 
there may be low volumes of demand?  

UKHospitality believes that regional skills partnerships (RSPs) do have the capacity 
to reflect and adapt to the demands of their regions. However, it is important that 
greater buy in to these partnerships is created and that the support base is 
widened to ensure they are as effective as possible.   
 

Do the Regional Skills partnerships have sufficient knowledge and 
understanding of:  

- The foundational economy and the needs of those employed within it  

UKHospitality supports more engagement with businesses to maximise the 
effectiveness of RSPs. More hospitality specialists must be consulted as currently 
the sector is disadvantaged in comparison to other industries where there is 
institutional support for those participating.  
 

Are the Regional Skills Partnerships adequately resourced to fulfil their 
growing role?  

UKHospitality believes that much greater resource should be allocated to RSPs. 
Skills form one of the most vital elements of all Government activity post Brexit. 
Therefore, a greater allocation of resources to RSPs is essential if they are to be 
effective.   
 

Is the level of operational detail set out by Welsh Government for skills 
provision in higher/further education and work-based learning providers 
appropriate?  

UKHospitality believes that industry should have more of a say within this work 
and feed back to the Welsh Government with what it has learned from the 
process. An approach more focused on industry would be more effective in 
outlining sector need that one led by the Government. This is linked to the answer 
above suggesting that more hospitality sector experts need to be consulted.  
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Have the Regional Skills Partnerships and Welsh Government been able to 
stimulate changes in skills provision ‘on the ground’ to reflect demand?  

UKHospitality believes that the work of the RSPs and the Welsh Government have 
been a positive influence. However, there remains much work to be done to 
ensure that skills provision is addressed appropriately. UKHospitality would be 
happy to work with the Welsh Government in the future to address the current 
issues identified within this response.   
 

What, in general, is working well and what evidence of success and impact 
is there?  

As mentioned above, generally we have seen a positive influence from the work of 
the Welsh Government and the RSPs. Having an advisory level below government 
that can directly influence investment and attitudes is a good thing. However, it 
needs to adequately reflect the collective value of the participants and not only be 
reflective of those that can afford the time to participate or benefit industries that 
are structured in a way as to allow greater involvement from their members. The 
current system does not cater appropriately for the hospitality industry, which is 
multi-faceted and often SME-led but nonetheless offers huge economic and 
employment opportunities compared to many others.  

There are signs that RSPs are working well but they are still evolving and are not 
meeting the specific demands of the hospitality industry. Currently, they do not 
yet have enough buy in from individual businesses and have a reputation for being 
very demanding on time.  
 

Are there any aspects of the policy that are not working well, have there 
been any unintended consequences, and what improvements can be 
made?  

UKHospitality supports the closer interaction and cooperation between the three 
RSPs to prevent patchy delivery. We want RSPs to enable genuine, pan Wales 
industries like hospitality to have a solid platform to achieve skills targets rather 
than an uneven playing field in certain areas.  
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EIS(5)-10-19(P7)
Papur Tystiolaeth ar y Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu 
cartrefi: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

1. Cyflwyniad

Mae tai, ac yn enwedig tai cymdeithasol, yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i 
Lywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd. Mae heriau o ran darparu nifer y cartrefi sydd 
eu hangen yn sector y farchnad a'r sector tai fforddiadwy.  

Mae busnesau bach a chanolig yn hollbwysig i'r diwydiant adeiladu tai ac i'r economi 
sylfaenol yng Nghymru. Maent yn cefnogi pob rhan o'r farchnad adeiladu tai - 
adeiladu cartrefi i'w gwerthu eu hunain, creu'r gadwyn gyflenwi, gweithio fel 
isgontractwyr gyda datblygwyr mwy o faint ac fel partneriaid allweddol sy'n gweithio 
gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu tai fforddiadwy y mae eu 
hangen yn ddirfawr.  

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod rhwystrau i fusnesau bach a chanolig sy'n 
adeiladu tai, yn enwedig o ran datblygiadau hapfasnachol er elw. Gwyddom fod 
canran y cartrefi sy'n cael eu hadeiladu gan fusnesau bach a chanolig wedi gostwng 
yn sylweddol ers y 1980au, a bod y cwymp hwn wedi cyflymu yn dilyn y chwalfa 
ariannol yn 2007/2008. Mae nifer o resymau am hyn, ond mae wedi arwain at 
rwystrau sy'n atal busnesau bach a chanolig rhag cael mynediad i'r farchnad 
adeiladu tai neu sy'n eu rhwystro rhag mentro. Drwy'r Gofrestr Ryngadrannol o 
Fusnesau, gwyddom fod nifer y busnesau bach a chanolig gweithredol yng Nghymru 
wedi haneru bron o 1,036 yn 2008 i 588 o fusnesau yn 2017.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r heriau hyn, ond rydym yn cydnabod bod y 
rhain yn broblemau cymhleth. Nid oes gennym yr holl ysgogiadau i ymateb i faterion 
macro-economaidd, ond rydym yn cymryd camau sy'n gwneud gwahaniaeth.  

Y rheswm yr ydym wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn busnesau bach a chanolig 
sy'n adeiladu tai yn nhymor y llywodraeth hon yw i gydnabod pwysigrwydd y sector. 
Rydym yn awyddus i gynyddu nifer y cartrefi sy'n cael eu hadeiladu, gan fod angen 
cartrefi ledled Cymru ac ar draws y gwahanol ddeiliadaethau.  

Mae gan gwmnïau syn adeiladu nifer fawr o dai, cymdeithasau tai ac awdurdodau 
lleol rôl cynyddol bwysig i'w chwarae wrth ddarparu'r cartrefi sydd eu hangen arnom 
(ac mae pob un o'r rhain yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig i wneud 
hynny). Fodd bynnag, mae datblygiadau hapfasnachol yn arbennig gan gwmnïau 
bach sy'n adeiladu tai yn bwysig ac, fel llywodraeth, rydym eisiau gweld hyn yn 
cynyddu. 

Mae busnesau bach a chanolig yn fwy tebygol o adeiladu mewn ardaloedd lle nad 
yw cwmnïau sy'n adeiladau niferoedd mawr o dai yn tueddu i weithio, maent yn 
cynnig cyfleoedd cyflogaeth sylweddol mewn cymunedau, maent yn tueddu i weithio 
ar safleoedd llai, ac maent yn defnyddio cadwyni cyflenwi lleol. 

2. Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi

Gwyddom fod rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi. Rydym 
wedi ceisio tynnu sylw at y meysydd allweddol yma, ac at rai o'r camau yr ydym yn 
eu cymryd i helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau hyn: 
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 Mynediad at gymorth ariannol 
 
Ers y chwalfa ariannol mae awch benthycwyr traddodiadol i gefnogi busnesau bach 
a chanolig sy'n adeiladu tai wedi lleihau'n sylweddol yn ôl cynrychiolwyr busnesau 
bach a chanolig sy'n adeiladu tai a Banc Datblygu Cymru. Mae mynediad at 
drefniadau benthyca fforddiadwy yn hanfodol i alluogi cwmnïau adeiladu bach i 
wneud gwaith hapddatblygu. Mae safleoedd yn aml yn gofyn am fuddsoddiad 
cychwynnol sylweddol ar gyfer gwaith adfer, seilwaith, y broses gynllunio, ac wrth 
gwrs adeiladu'r cartrefi eu hunain. Heb unrhyw fodd o gael elw hyd nes y caiff cartrefi 
eu gwerthu, gall fod yn anodd i fusnesau bach a chanolig sicrhau cyllid cychwynnol 
gan fod archwaeth risg benthycwyr wedi lleihau. 
 
Rydym hefyd yn gwybod bod angen lefelau priodol o elw o fewn cynllun i ddarparu 
arian wrth gefn ychwanegol i dalu costau ychwanegol nas rhagwelwyd, ac i ganiatáu 
buddsoddi mewn cynlluniau yn y dyfodol. Felly nid yw safleoedd heb lefel briodol o 
elw yn cael eu hystyried yn hyfyw gan gyllidwyr ac adeiladwyr.  
 
Mewn ymateb i'r heriau hyn, mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru, rydym wedi 
buddsoddi mewn cynllun sy'n ceisio llenwi'r bwlch benthyca ar gyfer cwmnïau 
adeiladu bach. 
 
Cronfa Datblygu Eiddo Cymru 
Mae hon yn darparu cyllid i fusnesau bach a chanolig ar gyfer safleoedd sydd eisoes 
wedi llwyddo yn y camau cynllunio a lle mae angen cyfalaf ar y datblygwyr ar gyfer y 
cam adeiladu. Oherwydd y galw mawr am y gronfa, cyhoeddwyd cyllid ychwanegol o 
£30 miliwn ym mis Medi 2017. Hyd yn hyn rydym wedi helpu 62 o fusnesau bach a 
chanolig i gael mynediad i dros £82 miliwn.  
 
Dros 17 mlynedd bydd y buddsoddiad diweddaraf o £30 miliwn yn cael ei ailgylchu 
naw gwaith, gan arwain at gyfanswm o £270 miliwn o fuddsoddiad yn y sector 
busnesau bach a chanolig. 
 
Cronfa Safleoedd Segur Cymru 
Lansiwyd y cynllun arloesol hwn gwerth £40 miliwn ym mis Mai 2018. Ei nod yw 
cynorthwyo gyda chreu a hyrwyddo cyfleoedd datblygu i gwmnïau adeiladu sy'n 
fusnesau bach a chanolig, a datgloi'r safleoedd sy'n darparu buddion ehangach i'w 
cymunedau. Hyd yma, mae'r cynllun wedi cynorthwyo 6 busnes bach a chanolig i 
gael gafael ar ychydig dros £7 miliwn o fenthyciadau (mae'r cynllun yn dal i fod yn y 
camau cynnar, o ran buddsoddi).  
 
Dros 15 mlynedd bydd y buddsoddiad yn cael ei ailgylchu bedair gwaith, gan arwain 
at gyfanswm o £160 miliwn o fuddsoddiad yn y sector busnesau bach a chanolig. 
 
 Mynediad i Dir 
 
Gwyddom y gall argaeledd tir hyfyw fod yn rhwystr sylweddol i fusnesau bach a 
chanolig. Y ffordd fwyaf priodol o ddarparu digon o dir ar gyfer tai cymdeithasol a thai 
marchnad newydd yw drwy sicrhau bod safleoedd addas yn cael eu nodi mewn 
cynlluniau datblygu lleol, sy'n cael eu hadolygu'n gyson a'u disodli'n rheolaidd. Lle 
nad yw hyn yn digwydd, gall datblygiadau hapfasnachol a datblygiadau heb eu 
cydlynu ddigwydd sy'n tanseilio hyder y gymuned yn y system gynllunio, efallai na 
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fyddant yn y lleoliad gorau a gallant arwain at alw anghynaladwy ar seilwaith. 
Gwyddom hefyd fod llawer o safleoedd mawr wedi'u cynnwys yn y cynllun datblygu 
lleol, ond prin iawn yw'r safleoedd bach.   
 
Polisi Cynllunio Cymru  
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn hyrwyddo ehangu opsiynau darparu tai drwy ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio ystyried y cyfraniad y gall pob sector o'r 
farchnad dai ei wneud at ddarparu'r cartrefi gofynnol, gan gynnwys busnesau bach a 
chanolig a'r adeiladu pwrpasol a hunanadeiladu. Er mwyn hwyluso hyn, mae Polisi 
Cynllunio Cymru yn nodi y dylai awdurdodau cynllunio osod targed a bennwyd yn 
lleol ar gyfer darparu tai ar safleoedd bach a chynnal cofrestr o safleoedd addas i 
alluogi busnesau bach a chanolig, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a'r sector 
adeiladu pwrpasol a hunanadeiladu i ddarparu tai. 
 
Yn ogystal, mae Polisi Cynllunio Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
cynllunio weithio gyda datblygwyr i annog isrannu safleoedd mawr lle y gallai hyn 
helpu i gyflymu'r broses o ddarparu cartrefi. Nod hyn yw helpu adeiladwyr tai sy'n 
fusnesau bach a chanolig i gael mynediad at safleoedd. 
 
Hunanadeiladu Cymru 
Mae ein cynllun Hunanadeiladu Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cymryd y 
camau cyntaf i sicrhau bod mwy o dir ar gael i fusnesau bach a chanolig. Rydym yn 
buddsoddi £40 miliwn, drwy gyllid benthyciadau, i alluogi mynediad i leiniau o dir 
parod. Mae'n dibynnu ar awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn darparu tir sydd ar 
werth. Yna, bydd yr ymgeisydd yn penodi busnes bach a chanolig i adeiladu ei 
gartref o ystod o ddyluniadau a bennwyd ymlaen llaw. Bydd y cynllun yn cynnwys 
adeiladu cartrefi unigol, ac felly mae'n addas iawn i helpu microfusnesau neu'r rhai 
sydd â'r sgiliau iawn i adeiladu tai. 
 
Datblygwyd y cynllun ar y cyd â phartneriaid ar draws y sector a dyma'r cyntaf o'i 
fath yn y DU.  
 
 Cymhlethdod y system gynllunio 
 
Mae'r adolygiad o gyflenwi tai drwy'r system gynllunio wedi amlygu cymhlethdod 
canfyddedig y system hon i adeiladwyr cartrefi. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod bod y system yn gymhleth. Yn sicr, mae ffyrdd o symleiddio'r system, ond 
os yw'r system gynllunio am chwarae ei rhan yn y broses o gynnal amgylchedd o 
ansawdd uchel ledled Cymru, mae'n rhaid iddi sicrhau bod cynigion datblygu'n cael 
eu hasesu'n drylwyr. 
 
Rydym yn cydnabod bod y system gynllunio wedi dod yn fwy cymhleth gan fod gwell 
dealltwriaeth o faterion amgylcheddol. Mae hyn yn creu heriau i adeiladwyr ac 
Awdurdodau Cynllunio Lleol sydd angen mynediad at gyngor arbenigol. 
 
Cymorth ychwanegol 
Byddwn yn edrych eto ar a all trefniadau rhanbarthol ar gyfer cynllunio 
gwasanaethau ddarparu mwy o wytnwch a chefnogi cyflogi arbenigwyr megis 
dylunwyr trefol, swyddogion mwynau ac ecolegwyr. 
 
Gorchmynion Datblygu Lleol  
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Gall Awdurdodau Cynllunio Lleol baratoi Gorchmynion Datblygu Lleol i ddileu risgiau 
datblygu, gan y byddai angen arolygon amgylcheddol cyn rhoi Gorchymyn. Mae hwn 
yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio fel rhan o gynllun Hunanadeiladu Cymru, a 
gwelwn fod cyfleoedd i fabwysiadu'r dull hwn ar safleoedd mwy o faint hefyd.  
 
 Mynediad at Sgiliau 
 
Yn debyg i ddiwydiannau eraill yng Nghymru, mae gan y sector adeiladu weithlu sy'n 
heneiddio. Gwyddom hefyd fod pobl iau yn llai tueddol o ddewis y diwydiant adeiladu 
fel gyrfa bosibl.  
 
Mae Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr wedi nodi'n gyson bod pobl sydd â'r sgiliau 
iawn a allai fod yn adeiladu cartrefi, ond eu bod yn gweithio ym maes cynnal a 
chadw tai a meysydd cysylltiedig eraill, yn hytrach na defnyddio eu sgiliau ar gyfer 
datblygiadau hapfasnachol. Felly mae sgiliau sydd heb eu defnyddio yng Nghymru y 
gallai'r diwydiant adeiladu tai elwa ohonynt.   
 
Fodd bynnag, drwy'r alwad am dystiolaeth ar gyfer yr Adolygiad o'r Cyflenwad o Dai 
Fforddiadwy, daeth prinder sgiliau i'r amlwg yn gyson ar draws y sector tai, ac mae'n 
wynebu pob cwmni adeiladu cartrefi. Yn anecdotaidd, mae'r problemau hyn yn fwy 
difrifol mewn ardaloedd gwledig lle mae hyd yn oed llai o bobl â'r sgiliau 
angenrheidiol i adeiladu cartrefi. 
 
Prosiect Rhannu Prentisiaeth 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda chyflogwyr i rannu cyfrifoldeb am hyfforddiant ar 
safleoedd. Mae llwyddiant y rhaglen hon yn gwella'r stoc sgiliau sydd eu hangen i 
sicrhau bod sgiliau ar gael sy'n gysylltiedig â buddsoddiad neu ddatblygiadau mawr. 
Mewn perthynas â rhannu prentisiaethau adeiladu, mae CYFLE yn darparu hynny 
yng Ngorllewin Cymru ac mae Y Prentis yn darparu hynny yn Ardaloedd Tasglu'r 
Cymoedd.  
 
Rhaglen Cymhelliant Prentisiaeth i Gyflogwyr sy'n Fusnesau Bach  
Gan gydnabod yr angen i annog recriwtio i'r sector, rydym yn cynnig cymhelliant o 
hyd at £3,500 i fusnesau bach a chanolig (sy'n newydd i brentisiaethau) i recriwtio 
prentis ifanc. Mae gwaith yn cael ei wneud gyda'r Ffederasiwn Busnesau Bach i 
ddeall sut y gallwn glystyru darpariaeth o fewn sectorau penodol, fel y gall busnesau 
bach a chanolig ddeall y rhaglen yn well a chael mynediad iddi. Mae darpariaeth a 
chyllid prentisiaethau yn cael eu blaenoriaethu yn seiliedig ar anghenion yr economi 
a chyflogwyr ac rydym wedi sefydlu Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i ymgysylltu 
â chyflogwyr a rhoi gwybodaeth inni am anghenion a bylchau o ran sgiliau.  
 
3. Casgliad 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod, yn gyffredinol, bod angen i fwy o gartrefi gael 
eu darparu ar draws deiliadaethau. Mae busnesau bach a chanolig sy'n adeiladu tai 
yn gwbl hanfodol i lwyddiant ein huchelgais i ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy 
yn ystod tymor y Cynulliad hwn, ac i'n dymuniad ehangach i gyflymu'r broses 
adeiladu tai. Gall adeiladwyr sy'n fusnesau bach a chanolig fod yn allweddol i 
ddarparu cartrefi mewn rhannau o'r wlad y mae datblygwyr mawr yn eu hystyried yn 
anhyfyw. 
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Rydym yn cymryd camau sylweddol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn unig (gan 
gynnwys Hunanadeiladu Cymru) rydym wedi buddsoddi £110 miliwn, y gellir 
ailgylchu pob ceiniog ohono, ac a fydd yn helpu busnesau bach a chanolig i adeiladu 
mwy o dai ac yn dileu rhai o'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu. Fodd bynnag, nid 
oes gennym yr holl ysgogiadau a all gael effaith ac, yn anochel, mae grymoedd y 
farchnad, sydd y tu hwnt i'n rheolaeth, yn cael dylanwad.  
 
Yn yr un modd, byddem yn derbyn bod mwy y gallwn ei wneud. Byddwn yn ystyried 
cymryd camau yn y meysydd canlynol yn y dyfodol: 
 

- Drwy Cymorth i Brynu - Cymru mae 65% o'r cartrefi a werthir yn cael eu 
darparu gan adeiladwyr mwy, a dim ond 35% a ddarperir gan fusnesau bach 
a chanolig. Byddwn yn ystyried sut y gallwn gyfathrebu a chymell mwy o 
fusnesau bach a chanolig i ddefnyddio'r cynllun hwn. 

- Gellid defnyddio cyfran fwy o dir y Sector Cyhoeddus yn well ar gyfer tai. 
Adlewyrchir hyn yn ymrwymiad y Prif Weinidog i ystyried creu awdurdod a 
fydd yn gyfrifol am ddatgloi tir y sector cyhoeddus, sy'n cael ei archwilio ar hyn 
o bryd. Yn hytrach na datgloi tir mewn parseli mawr y gall dim ond cwmnïau 
mawr obeithio eu datblygu, rydym yn edrych ar sut y gallai'r tir hwn fod o fudd 
i fusnesau bach a chanolig a chymdeithasau tai. 

- Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cynnwys ffocws ar 
dai yn ei gwaith, ac rydym yn falch iawn ei bod wedi ceisio gwneud hynny 
mewn ffordd gydweithredol gyda Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.  

- Gall Llywodraeth Cymru wneud mwy i gysoni'r gwaith sy'n dod i'r amlwg ar yr 
economi sylfaenol gyda blaenoriaethau eraill, fel ein hymdrechion penodol 
drwy dasglu'r Cymoedd, a bydd yn gwneud hynny. Nod y tasglu yw darparu 
cefnogaeth i greu swyddi ychwanegol yn y Cymoedd a sectorau'r economi 
sylfaenol, ac mae adeiladu yn un maes ffocws oherwydd y gyfran fawr o bobl 
sy'n gweithio yn y sector hwn. Fel rhan o hyn mae adeiladwyr tai sy'n 
fusnesau bach a chanolig mewn sefyllfa berffaith i adlewyrchu amcanion yr 
economi sylfaenol - creu swyddi lleol, i bobl leol, er mwyn cyflawni 
blaenoriaethau lleol y mae eu hangen yn ddirfawr. 

 
Ochr yn ochr â'n huchelgeisiau ehangach ar gyfer cwmnïau adeiladu bach a 
chanolig, ein prif flaenoriaeth yw adeiladu cartrefi i'w rhentu'n gymdeithasol. Rydym 
yn cydnabod bod cwmnïau adeiladu bach a chanolig yn annhebygol iawn o adeiladu 
cartrefi i'w rhentu'n gymdeithasol, gan nad yw'n ymarferol iddynt wneud hynny. Rwy 
wedi herio fy swyddogion i archwilio sut y gallwn fynd ati i gefnogi ac annog 
amrywiaeth ehangach o sefydliadau yn y sector tai i adeiladu cartrefi cymdeithasol 
gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael inni. Rydym yn cydnabod nad mater hawdd 
yw hwn, ac yn croesawu safbwyntiau'r Pwyllgor, cyd-wleidyddion, a'r sector ei hun 
am y modd y gallwn geisio cyflawni'r flaenoriaeth hon.  

Tudalen y pecyn 37
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