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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
10fed o Tachwedd 2020
TEITL: Bargen Dwf Canolbarth Cymru – Diweddariad Cynnydd
AWDUR: Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol – Bargen Dwf Canolbarth
Cymru
1. Pwrpas yr Adroddiad
1.1. I ddarparu adroddiad diweddaru ysgrifenedig i Aelodau Bwrdd Tyfu Canolbarth
Cymru mewn perthynas a datblygiad ffurfiol Bargen Dwf Canolbarth Cymru.
2. Penderfyniad(au) a Geisir
2.1. Dim. Adroddiad wedi ei ddarparu ymlaen llaw fel briff ysgrifenedig cyn y cyfarfod ar
10/11/20.
3. Diweddariad Cynnydd (Gorffennaf-Hydref 2020)
3.1. Cyfarfu Bwrdd TCC yn ffurfiol ddiwethaf ar 23ain Gorffennaf 2020. Ar y pryd, roedd y
rhanbarth yn dal i aros am ymateb ffurfiol y ddwy Lywodraeth ar gyhoeddi'r ddogfen
“Vision for Growing Mid Wales”, ac roedd swyddogion yn mynd ymlaen i symud
ymlaen â'r gwaith trwy Grŵp Rheoli GMW a gyda gweision sifil o'r ddwy Lywodraeth.
3.2. Roedd hyn yn cynnwys rhaglen sylweddol o weithgaredd (cafodd penawdau
allweddol eu cyfleu yng nghyfarfod diwethaf y Bwrdd), i symud ymlaen:
Datblygiad Strategol


Mae swyddogion yn gweithio'n barhaus gyda swyddogion y Llywodraeth i geisio
eglurder ar y llwybr critigol i ddatblygu'r Fargen (disgwyliadau, proses a cherrig
milltir allweddol).

Llywodraethu a Sicrwydd


Cynnal Adolygiad Dilysu Prosiect (PVR) - i helpu lywio datblygiad gweithredol
trefniadau cefnogi llywodraethu a rheoli y Fargen yn y cyfnod datblygu yn
arwain at gyflawni. Bydd y Prif Weithredwyr a swyddogion dynodedig yn
ystyried argymhellion a chamau gweithredu wrth i'r Fargen ddatblygu.



Dechreuodd gwaith cynllunio cynnar i gychwyn datblygiad yr ail gytundeb
llywodraethu sy'n ofynnol i fod yn sail i gyflawni'r Fargen Twf (Cytundeb RhyngAwdurdod 2).

Cyfathrebu ac Ymgysylltu


Parhau i ymgysylltu a diweddaru grwpiau rhan-ddeiliaid a grwpiau penderfynu
allweddol (Bwrdd GMW, Partneriaeth GMW a'r Grŵp Strategaeth Economaidd).
Cyfarfu’r ESG ym mis Medi i sicrhau ymgysylltiad agos â datblygiadau.
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Gwaith yn mynd rhagddi gyda rhan-ddeiliaid allweddol i sicrhau ymgysylltiad
parhaus ac ymglymiad grwpiau allweddol wrth i'r broses gychwyn ar y cam
nesaf.



Datblygu a lansio ysgafn y wefan: www.tyfucanolbarth.cymru (nawr yn fyw).

Capasiti a Gallu:


Cynllunio a datblygu'r cyllid i sefydlu Swyddfa Rheoli Portffolio rhanbarthol
(PMO).



Darparu hyfforddiant i swyddogion rhanbarthol ar y model 5 achos busnes.



Sefydlu capasiti swyddogion i arwain ar y Fargen Dwf am y cyfnod datblygu.

Datblygu’r Manlyion


Datblygu Portffolio: trefnu a chynnal y set gyntaf o weithdai gyda Joe Flanagan
a swyddogion o’r 2 Lywodraeth i sgopio a mapio allan y broses.



Parhau i ddatblygu’r manylion ar yr astudiaethau achos sydd wedi eu comisiynu
neu ar waith eisoes (Safleoedd ac Eiddo, Ynni).



Datblygu meysydd eraill ar gyfer ymchwil (Digidol, Hydrogen, Ymchwil ac
Arloesedd).

3.3. Mae’r holl waith uchod wedi parhau fel a gynlluniwyd. Mae swyddogion ar draws y 2
Awdurdod Lleol wedi cefnogi’r broses, yn ogystal a gwneud trefniadau i recriwtio
swyddog arweiniol.
4. Cynnydd Tuag at Sicrhau Pennau Termau
4.1. Bydd Aelodau yn cofio fod 2 brif ran i sicrhau Bargen Dwf:




Cytundeb Penawdau Termau: y ddogfen gyntaf wedi'i llofnodi gan
Gynrychiolwyr Gwleidyddol y Rhanbarth a'r ddwy Lywodraeth - yn amlinellu
cwmpas eang ac amlen ariannu'r fargen, y trefniadau llywodraethu a sicrwydd,
a'r ymrwymiadau ar y cyd y cytunwyd arnynt gan yr holl bartïon i arwain tuag at
ddatblygiad llawn Bargen Twf Canolbarth Cymru.
Cytundeb Llawn y Fargen: y cytundeb cyfreithiol-rwymol yn dilyn Pennau
Termau sy'n cadarnhau gwariant manwl a manylion gweithredol ar weithredu'r
Fargen. (Dim ond ar ôl Cytundeb y Fargen Lawn y mae cyllid a delifro yn
dechrau).

4.2. Ar 13ain Hydref 2020, derbyniwyd yr ymateb ffurfiol ar y cyd gan Lywodraethau'r DU
a Chymru ar y ddogfen a gyflwynwyd yn ôl ym mis Mai. Mae copi o'r ohebiaeth i'w
gweld yn Atodiad A yr adroddiad hwn.
4.3. Mae'r llythyr yn amlinellu derbyniad clir o'r achos sydd wedi ei wneud yng
Nghanolbarth Cymru ar gyfer Bargen Twf, ymateb cadarnhaol o waith y rhanbarth
hyd yma - a chadarnhad o'r ffordd ymlaen sydd wedi ei gynnig.
4.4. Mae'r llythyr yn amlinellu tri prif maes ffocws i ddatblygu'r Fargen Twf ymhellach:




Llywodraethu a Sicrwydd
Datblygiad Achos Busnes Portffolio
Cyfathrebu ac Ymgysylltu
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4.5. Bydd yr Aelodau yn nodi'r cynnydd a gyflawnwyd eisoes yng Nghanolbarth Cymru
mewn perthynas â'r penawdau uchod, yn Adran 3 yr adroddiad hwn.
4.6. Mae Arweinwyr Cynghorau Powys a Ceredigion wedi ymateb i'r Ohebiaeth
Weinidogol, gan ofyn bod cyfarfod yn cael ei drefnu yn hwyr yn yr Hydref - er mwyn
sicrhau fod y ddyhead gytunedig o sicrhau Pennau Termau yn yr Hydref yn cael ei
gyflawni.
4.7. Mae cyfarfodydd wedi eu trefnu yn ystod yr wythnosau nesaf rhwng swyddogion a
gweision sifil i ddatblygu cwmpas a manylion sylfaenol y cytundeb Pennau Termau
cychwynnol.
4.8. Rhagwelir y byddai'r broses i gytuno’r Pennau Termau fel a ganlyn:





Swyddogion i gwmpasu'r manylion cychwynnol a'r cytundeb drafft (dechrau mis
Tachwedd).
Aelodau i roi barn yng nghyfarfod nesaf y Cydbwyllgor / Bwrdd ar 4ydd Rhagfyr
2020 (yn ddibynnol ar swyddogion yn gwneud cynnydd da gyda’r ddwy
Lywodraeth).
Cyfarfod gweinidogol gyda'r ddwy Arweinydd (edrych i'w gynnal yn syth ar ôl
cyfarfod y Bwrdd 4ydd Rhagfyr) - i gytuno / llofnodi.

4.9. Ar y pwynt hwn, mae'n berthnasol ailadrodd mai dim ond rhan gyntaf y broses
cytundeb ffurfiol yw'r cytundeb Pennau Termau - ac nid yw'n ddogfen sy'n rhwymo'r
gyfraith.
4.10. Mae'r trefniadau llywodraethu sydd gennym ar waith trwy'r cytundeb llywodraethu
cyfredol (Cytundeb Rhyng-Awdurdod 1) - yn glir mai'r Cydbwyllgor / Bwrdd yw'r
cerbyd dynodedig gyda'r awdurdod i fynd â ni hyd at y cytundeb ar Bennau Termau.
4.11. Nid yw'r cytundeb Pennau Termau yn gyfreithiol-rwymol, ac ni ragwelir y bydd yn
cynnwys unrhyw lefel o fanylion na fydd yr Aelodau wedi eu trafod - neu gyda'r
sector preifat trwy'r ESG.
4.12. Bydd angen sicrhau ymgysylltu a mewnbwn pellach ar gamau allweddol wrth i'r
gwaith ddatblygu arwain at y Cytundeb Bargen Lawn y flwyddyn nesaf.
5. Goblygiadau Cyfreithiol
5.1. Dim goblygiadau cyfreithiol yn codi yn yr adroddiad hwn.
6. Goblygiadau Adnoddau Dynol
6.1. Dim goblygiadau adnoddau dynol yn codi yn yr adroddiad hwn.
7. Goblygiadau Ariannol
7.1. Dim goblygiadau ariannol yn codi yn yr adroddiad hwn.
8. Atodiadau


Atodiad A: Llythyr i Gynghorwyr Rosemarie Harris ac Ellen ap Gwynn gan Ken
Skates AS a David TC Davies AS



Atodiad B: Ymateb i’r llythyr uchod gan y Cynghorwyr Harris ac ap Gwynn
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