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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU 

3 Chwefror 2021 

TEITL: Bargen Twf Canolbarth Cymru – Diweddariad Cynnydd a'r Camau 
Nesaf 

AWDUR: Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol – Bargen Twf Canolbarth 
Cymru 

1. Diben yr Adroddiad 

1.1. Darparu deunydd briffio ysgrifenedig am y cynnydd a sicrhawyd i Aelodau Bwrdd 

Tyfu Canolbarth Cymru mewn perthynas â datblygiad ffurfiol Bargen Twf Canolbarth 

Cymru. 

1.2. Nodi'r gweithgarwch a ragwelir a'r cynllun gwaith er mwyn datblygu'r Fargen 

ymhellach. 

2. Penderfyniad(au) a Geisir 

2.1. Nodi'r cynnydd a sicrhawyd hyd yn hyn, a gwneud sylwadau am y camau nesaf 

disgwyliedig. 

3. Diweddariad am y Cynnydd 

3.1. Mae'r adran hon yn rhoi diweddariad am y cynnydd a sicrhawyd tan ddyddiad yr 

adroddiad. 

Penawdau'r Telerau 

3.2. Yn dilyn cyfarfod ffurfiol diwethaf Bwrdd TCC ar 4 Rhagfyr, sicrhawyd Penawdau'r 

Telerau ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru yn ffurfiol ar 22 Rhagfyr.  Llwyddwyd 

i sicrhau sylw da yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol i'r llofnodi, a mynegwyd 

diddordeb cadarn ynddo, a bu'r sylw i'r digwyddiad yn gadarnhaol. 

3.3. Gellir gweld y ddogfen derfynol lofnodedig yn atodiad 1 yr adroddiad hwn. 

3.4. Mae dogfen Penawdau'r Telerau yn ddogfen gyhoeddus, ac roedd ar gael ac yn cael 

ei hyrwyddo ar y diwrnod llofnodi ffurfiol ar wefan TCC sef www.growingmid.wales  

3.5. Fel y nodwyd ar y pryd, Penawdau'r Telerau yw'r cytundeb ffurfiol cyntaf lle y mae'r 

ddwy Lywodraeth wedi derbyn yr achos dros ein Bargen Twf, ac mae wedi nodi'r 

ymrwymiadau a'r disgwyliad gan y Llywodraeth a'r rhanbarth nawr er mwyn mynd ati 

i ddatblygu manylion y Fargen i gyrraedd y garreg filltir nesaf (cytundeb bargen 

lawn). 

Llywodraethu a Sicrwydd 

3.6. Mae gwaith cynllunio cynnar wedi parhau ar ddatblygiad ail gytundeb llywodraethu 

(cytundeb rhyng-awdurdod 2).  Bydd gofyn i hwn fod yn ei le, ac yn weithredol er 

mwyn cyflawni'r trefniadau darparu ar gyfer y Fargen. Bydd rhaid ystyried 

deddfwriaeth ymddangosol yn y cyd-destun yma. 

http://www.growingmid.wales/
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3.7. Yn y cyfamser, bydd angen i'r ddau Awdurdod Lleol ystyried yr anghenion wrth 

symud o’r Cytundeb Rhyng-Awdurdod (IAA1) presennol wedi i ni newydd gytuno’r 

Penawdau Telerau yn ddiweddar, i fynd a ni drwy’r cyfnod nesaf hyd at Cytundeb y 

Fargen Lawn. Bydd hyn yn cael ei ystyried gan yr Awdurdodau Lleol yn fuan. 

Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

3.8. Roedd rhan fwyaf y gweithgarwch cyfathrebu yn canolbwyntio ar y sylw i'r broses o 

lofnodi Penawdau'r Telerau.  Fodd bynnag, caiff gwybodaeth bellach am y Fargen 

Twf a Thyfu Canolbarth Cymru ei lanlwytho ar wefan TCC yn rheolaidd.  

3.9. Cynhaliwyd cyfarfod o'r Grŵp Strategaeth Economaidd (GSE) gyda'r ddau Arweinydd 

ar 7 Rhagfyr.  Darparu deunydd briffio a thrafodaeth am y cynnydd a sicrhawyd hyd 

yn hyn wrth sefydlu'r Fargen Twf a Phenawdau'r Telerau sy'n nesu;  cyn trafod y prif 

bryderon, sialensiau a chyfleoedd busnes – gan roi sylw arbennig i effeithiau 

parhaus Covid a goblygiadau posibl Brexit. 

3.10. Estynnwyd gwahoddiad i'r ddau Arweinydd gynnig eu persbectifau mewn 

digwyddiad a fynychwyd gan nifer dda o bobl ac a drefnwyd gan Sefydliad y 

Cyfarwyddwyr (IoD) ac AberInnovation ar 15 Rhagfyr, a oedd wedi dwyn rhwydwaith 

dylanwadol o arweinwyr ynghyd ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat i drafod 

economi'r rhanbarth. 

3.11. Yn ddiweddar, mae IoD wedi ysgrifennu am rôl a photensial y Bargeinion Twf a 

Dinesig yng Nghymru:  Think Big, Work Local - Business News Wales 

Gallu a Darparu Adnoddau 

3.12. Gwnaethpwyd gwaith pellach i sicrhau cyllid gan Flaenoriaeth 5 ESF, a gyfatebwyd 

gan gyfraniadau gan y ddau Awdurdod Lleol – i sefydlu Swyddfa Rheoli Portffolio 

(SRhP) ar gyfer y Fargen Twf. 

3.13. Mae swyddogion wedi cael gwybod ar lafar bod y cais yn symud yn ei flaen yn dda, 

a chaiff y penderfyniad ynghylch ei gymeradwyo ei gyfleu yn ystod y bythefnos 

nesaf. 

3.14. Mae swyddogion wedi bod yn gweithio gyda'r Prif Weithredwyr a'r Uwch-swyddogion 

i sefydlu'r prosesau recriwtio a'r cytundebau cyfreithiol sylfaenol – fel y gall y gwaith 

recriwtio barhau ar unwaith ar ôl i'r cyllid gael ei gymeradwyo. 

Datblygu Portffolio 

3.15. Cynhaliwyd gweithdy pellach i swyddogion gyda gweision sifil o'r ddwy Lywodraeth, 

dan gyfarwyddyd Joe Flanagan, ar 16 Rhagfyr. 

3.16. Fel yr ydym wedi nodi yn flaenorol, caiff y Portffolio ei gwmpasu o'r 8 flaenoriaeth twf 

strategol a nodwyd yn nogfen y Weledigaeth (y strategaeth), ac a grisialir yn nogfen 

Penawdau'r Telerau. 

3.17. Ar hyn o bryd, mae swyddogion yn gweithio i gwblhau drafft cyntaf Achos Busnes 

Portffolio Strategol (ABPS), yr ymgynghorir amdano gyda'r Bwrdd a GSE cyn bo hir. 

3.18. Mae'r prif gydrannau craidd a ddrafftiwyd hyd yn hyn fel a ganlyn: 

 Achos Strategol:  drafftiwyd yn llawn. 

 Achos Economaidd:  drafftiwyd yn rhannol, drafftiwyd y rhestr hir ac mae'r 

ffrydiau gwaith yn cael eu datblygu ymhellach a mireinio'r rhestr fer gychwynnol 

https://businessnewswales.com/think-big-work-local/
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3.19. Mae gwaith cwmpasu a dichonolrwydd a gomisiynwyd wedi parhau yn gyflym hefyd. 

3.20. Mae'r tabl isod yn cynnig diweddariad byr o'r gwaith sy'n mynd rhagddo a'r cynnydd 

a sicrhawyd hyd yn hyn dan bob pennawd: 

Ymchwil 
Gymhwysol ac 
Arloesi 

Penodwyd SQW i wneud gwaith mapio manwl o weithgarwch 
ymchwil gymhwysol ac arloesi yng Nghanolbarth Cymru.  Ar y 
cyd â rhanddeiliaid allweddol, a chan gael cyngor gan y rhain, 
bydd yn nodi ac yn asesu blaenoriaethau buddsoddi go iawn a 
fydd yn gwireddu potensial economaidd y cryfderau rhanbarthol 
yn y maes blaenoriaeth hwn er mwyn sicrhau twf orau. 

Amaethyddiaeth, 
Bwyd a Diod  

Ni chynhaliwyd unrhyw weithgarwch a gomisiynwyd yn ffurfiol yn 
y maes hwn eto. 
 
Mae'r gweithgareddau yn y maes hwn yn canolbwyntio'n fwy ar 
brosiectau ar hyn o bryd. 
 
Mae swyddogion yn ystyried cynigion posibl am brosiectau yn 
erbyn paramedrau'r fargen twf, a chynhelir sgyrsiau cynnar iawn 
er mwyn cwmpasu dewisiadau go iawn. 
 
Ni fydd swyddogion yn gwneud penderfyniad nac yn 
blaenoriaethu.  Mae'r rhain yn drafodaethau cynnar iawn o hyd, 
er mwyn siapio cynigion cynnar y byddai angen eu datblygu ac 
ymgynghori amdanynt ymhellach. 
 

Digidol Gwnaethpwyd gwaith o gomisiynu cymorth arbenigol i gwmpasu 
ymyriadau posibl er mwyn rhoi sylw i faterion sy'n ymwneud â 
chysylltedd digidol yng Nghanolbarth Cymru.  Rhannwyd y 
gwaith yn ddau gam, ac mae cam 1 wedi cychwyn, a bydd yn 
parhau tan fis Mawrth 2021. 
 
Amcan y gwaith fydd ymgynghori gydag adrannau allweddol y 
Llywodraeth a diwydiant, er mwyn pennu cynigion ynghylch y 
ffordd orau o dargedu cynigion y Fargen Twf. 
 
Caiff canlyniadau cam 1 eu cyfleu a'u trafod gyda grwpiau 
allweddol a'r Bwrdd, cyn symud mlaen i ddatblygiad manwl y 
cynigion yng ngham 2. 
 
Mae papur briffio fwy manwl ar y gwaith sy’n mynd rhagddi wedi 
ei ddarparu fel atodiad i’r adroddiad hwn (papur 4.3). 
 

Ynni Mae rhan fwyaf y gwaith yn y maes hwn wedi bod yn 
cynorthwyo'r gwaith sy'n parhau gyda Gwasanaeth Ynni 
Llywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Carbon i ddatblygu 
Strategaeth Ynni Ranbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru.  
Strwythurwyd y ddogfen hon o nifer o fewnbynnau arbenigol a 
gweithdy – ac fe'i dosbarthwyd i fforymau rhanbarthol amrywiol, 
a bydd yn ceisio cymeradwyaeth Awdurdod Lleol cyn bo hir. 
 
O bersbectif datblygu gweithgarwch Bargen Twf, y prif faes y 
rhoddwyd ffocws arno ar hyn o bryd fu datblygu cynnig 
dichonolrwydd ynghylch yr Economi Hydrogen yng 
Nghanolbarth Cymru.  Llwyddwyd i sicrhau cyllid trwy gyfrwng 
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cais cydweithredol ar y cyd ar draws y ddau Grŵp Gweithredu 
Lleol, gyda chymorth cyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig.  
Comisiynir y gwaith hwn erbyn diwedd mis Ionawr 2021, a bydd 
yn cael ei gyflawni dros y 6 mis nesaf. 
 

Hunaniaeth 
Twristiaeth wedi'i 
Chryfhau  

Ni chynhaliwyd unrhyw weithgarwch a gomisiynwyd yn ffurfiol yn 
y maes hwn eto. 
 
Mae'r gweithgareddau yn y maes hwn yn canolbwyntio'n fwy ar 
brosiectau ar hyn o bryd. 
 
Mae swyddogion yn ystyried cynigion posibl am brosiectau yn 
erbyn paramedrau'r fargen twf, a chynhelir sgyrsiau cynnar iawn 
er mwyn cwmpasu dewisiadau go iawn. 
 
Ni fydd swyddogion yn gwneud penderfyniad nac yn 
blaenoriaethu.  Mae'r rhain yn drafodaethau cynnar iawn o hyd, 
er mwyn siapio cynigion cynnar y byddai angen eu datblygu ac 
ymgynghori amdanynt ymhellach. 
 

Cynorthwyo 
Menter 

Y prif feysydd y rhoddir ffocws iddynt dan y thema hon yw'r 
adolygiad Safleoedd parhaus. 
 
Cwblhawyd 2 o 3 cham y gwaith (asesiad anghenion a chynllun 
gweithredu). 
 
Mae Cam 3 y gwaith yn golygu datblygiad pellach ymyrraeth 
posibl er mwyn rhoi sylw i'r anghenion a nodwyd. 
 
Ceisir sgyrsiau pellach gydag isadran eiddo Llywodraeth Cymru 
er mwyn siapio'r cynigion. 
 

Trafnidiaeth Mae'r prif flaenoriaethau rhanbarthol dan y pennawd hwn yn 
cael eu hystyried fel rhan o waith parhaus Grŵp Cysylltedd a 
Thrafnidiaeth Rhanbarthol TCC. 
 
Mae swyddogion yn adolygu unrhyw gyfleoedd i gyflymu neu 
symud prosiectau trafnidiaeth strategol allweddol yn eu blaen 
trwy amrediad o sianelau. 
 

Sgiliau a 
Chyflogaeth 

Y prif faes gwaith yn yr ardal hon hyd yn hyn fu ar weithio i 
sefydlu Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol (PDSRh) ar 
gyfer Canolbarth Cymru.  Darparir adroddiad ar wahân sy'n 
cynnig diweddariad am hyn dan eitem 6 ar yr agenda heddiw.  
 

 

4. Y brif raglen waith (camau nesaf) 

4.1. Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o 

Cytundeb y Fargen Lawn 

4.2. Mae swyddogion yn gweithio i geisio arweiniad ac eglurder gan y ddwy Lywodraeth 

ynghylch gofynion a disgwyliadau dogfennaeth a manylion er mwyn cynorthwyo 

Cytundeb y Fargen Lawn. 
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4.3. Mae hyn yn ofynnol fel bod swyddogion yn gallu cynllunio llwybr hollbwysig a 

gwybodus mewn ffordd ddigonol, gan roi'r adnoddau cywir yn eu lle er mwyn 

ymateb.  Cynllunnir gweithdy technegol gyda'r ddwy Lywodraeth, i gyd-fynd â 

chanllawiau a addawyd gan y ddwy Lywodraeth. 

Datblygu Portffolio 

4.4. Bydd gwaith yn yr 8 maes blaenoriaeth strategol a restrwyd uchod yn parhau mewn 

strwythur ffrwd waith. 

4.5. Bydd eu gwaith cychwynnol yn bwydo i fyny i ddrafft cychwynnol o Achos Busnes y 

Portffolio Strategol – bydd hwnnw yn pennu siâp cychwynnol y Portffolio er mwyn i'r 

Bwrdd wneud sylwadau amdano ac ymgysylltu yn ei gylch, gan wahodd safbwyntiau 

a mewnbwn gan grwpiau allweddol eraill megis GSE a'r Bartneriaeth.  Disgwylir y 

bydd hyn yn digwydd erbyn cyfarfod nesaf y Bwrdd yn gynnar ym mis Mawrth. 

4.6. Mae'n bwysig nodi bod y gofynion ar gyfer cyllid y Fargen Twf bellach yn glir, ac fe'u 

nodwyd yn nogfen Penawdau'r Telerau ym mis Rhagfyr.  Nid cronfa grant ydyw, felly 

ni fwriedir cynnal galwad prosiect agored.  Mae angen i gynigion prosiect fod yn 

aeddfed, ac mae angen bod gan eu cynigiwr y gallu i ddatblygu a chyflawni. 

4.7. Mae'n hollbwysig hefyd bod y cynigion yn gallu denu cyllid, a bod ganddynt 

gefnogaeth gref yn y sector preifat. 

4.8. Mae amserlenni'n esblygu o hyd, ac nid yw'r llwybr hollbwysig tuag at Gytundeb 

Bargen Lawn yn hollol hysbys eto. 

4.9. Byddai cynsail o ranbarthau eraill yng Nghymru yn awgrymu isafswm o 12 mis er 

mwyn symud o Benawdau'r Telerau i Gytundeb Bargen Lawn.  Byddai mapio 

cyfredol yn dynodi cyfnod o 12-18 mis o'r tasgau a'r cerrig milltir hysbys. 

4.10. Fodd bynnag, mae'r dull er mwyn datblygu Bargen Canolbarth Cymru wedi bod yn 

wahanol iawn i ranbarthau eraill, yn unol â chyngor ac arweiniad y Llywodraeth – ac 

efallai y gallwn sicrhau Cytundeb Bargen Lawn mewn cyfnod byrrach. 

4.11. Mae swyddogion yn sicrhau cynnydd ar raglen waith fras er hynny, fel a ganlyn: 

Ionawr – Mawrth 2021 

 Symud ymlaen gyda gwaith dichonolrwydd yn gyflym – darparu'r dystiolaeth 

fanwl a'r rhesymeg ar ei gyfer 

 Achos Busnes Portffolio Strategol – bydd hwn yn pennu'r amcanion strategol, a 

siâp cychwynnol y buddsoddiadau a gynigir. 

 Gwahodd sgyrsiau cynnar gyda chynigion prosiectau go iawn a realistig – bydd 

angen i bob cynnig buddsoddi fod yn gysylltiedig â a chyd-fynd â'r paramedrau 

a nodir ym Mhenawdau'r Telerau. 

 Gweithgarwch Cyfathrebu ac Ymgysylltu wedi'i gryfhau – er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o'r Fargen Twf, er mwyn denu sgyrsiau cynnar am y cynigion 

i'w siapio. 

 Sefydlu'r Swyddfa Rheoli Portffolio (SRhP). 

 Datblygu Llywodraethu a Sicrwydd ymhellach.  (Bydd angen datblygu ac 

ystyried IAA2 a dogfennaeth sicrwydd amrywiol). 
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 Trefniadau craffu rhanbarthol i'w hystyried ar draws y ddau awdurdod lleol – 

gan sicrhau mewnbwn a chraffu aelodau lleol er mwyn cyfrannu at bwyntiau 

penderfynu rhanbarthol. 

 Sgyrsiau cynnar gyda'r Bwrdd, GSE a grwpiau allweddol ynghylch manylion y 

Portffolio sy'n dod i'r amlwg. 

Mawrth 2021 ymlaen 

 Gwaith datblygu wedi'i gryfhau ar y Portffolio, ar ôl cael mewnbwn a chyfeiriad 

gan lywodraethu rhanbarthol, a gyda SRhP wedi cael ei sefydlu. 

 Byrddau Portffolio, Rhaglen a Phrosiect cysgodol i gael eu hystyried a'u sefydlu 

er mwyn gyrru datblygiad. 

 Gwaith cyfathrebu ac ymgysylltu cadarn er mwyn codi ymwybyddiaeth bellach 

o'r Fargen sy'n datblygu.  Gwaith manwl gyda'r GSE a'r sector preifat i siapio a 

mireinio cynigion, a manteisio i'r eithaf ar botensial buddsoddi ar gyfer y 

Portffolio. 

5. Goblygiadau Cyfreithiol 

5.1. Nid oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol yn deillio o'r adroddiad hwn. 

6. Goblygiadau Adnoddau Dynol 

6.1. Nid oes unrhyw oblygiadau AD yn deillio o'r adroddiad hwn. 

7. Goblygiadau Ariannol 

7.1. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn deillio o'r adroddiad hwn. 

8. Atodiadau 

 Atodiad A:  Penawdau'r Telerau ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru 

(llofnodwyd) 

 Atodiad B: Papur briffio ar y gwaith digidol (Saesneg yn unig) 


