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Adroddiad Drafft – Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru – Medi 2021 

Grŵp Strategaeth Economaidd – Adolygiad o Drefniadau 

1. Cyflwyniad 

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r Grŵp 

Strategaeth Economaidd (GSE) a sut y gall 'Datganiadau o Fuddiant' effeithio ar 

ei waith yn y dyfodol. Sefydlwyd y GSE yn wreiddiol ym mis Tachwedd 2019 am 

gyfnod o ddwy flynedd ac ar ôl hynny byddai'r aelodaeth yn cael ei hadolygu. 

Gyda'r bwriad i symud i Gytundeb y Fargen Derfynol cyn diwedd y flwyddyn, fe'i 

hystyrir yn amser priodol felly i adolygu rôl a phwrpas y GSE. 

Roedd hefyd yn un o argymhellion yr Adolygiad o Ddilysu Prosiectau, a 

gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020, y dylid adolygu pwrpas ac aelodaeth y GSE 

wrth i'r Fargen Twf fynd rhagddi. Pan fydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi 

cymeradwyo'r cyfeiriad ar gyfer ymgysylltu ag arweinwyr busnes yn y dyfodol, 

darperir adroddiad manylach ar yr opsiwn a ddewiswyd. 

2. Cefndir 

Sefydlwyd y GSE ym mis Tachwedd 2019 gyda chylch gwaith sydd wedi'i atodi 

fel Atodiad 1. 

Pwrpas cyffredinol y GSE yw: - 

1. Rhoi llais busnes ar y Fargen Twf i'r Bwrdd a hyrwyddo'r prosiectau sydd 

i'w cynnwys yn y Fargen Twf. 



 

2. Cynorthwyo cydweithredu a chyfathrebu â'r sector preifat a'r 

Awdurdodau a chyrff ariannu cyhoeddus eraill. 

3. Cynrychioli barn busnesau lleol i lunio strategaeth y dyfodol a dylanwadu 

ar bolisi sy'n berthnasol i dwf economaidd a budd busnes ar lefel 

Canolbarth Cymru. 

4. Gwneud argymhellion i'r Bwrdd. 

Mae'r GSE wedi cwrdd yn achlysurol ers ei sefydlu ac wedi gwneud cyfraniad 

pwysig at ddatblygiad strategaeth a pholisi'r fframwaith y mae'r Fargen Twf yn 

gweithredu yn unol ag ef ar hyn o bryd. 

Fodd bynnag, mae'n amlwg, bod aelodau GSE wedi bod yn rhwystredig gyda 

chyflymder y datblygiad a lefel y manylion y gofynnwyd iddynt wneud sylwadau 

arnynt. Wrth i'r Fargen Twf symud o strategaeth a pholisi tuag at ddatblygu 

prosiectau'n fwy manwl, mae'n bwysig ystyried cylch gwaith presennol y GSE a'r 

ffordd y mae'r grŵp wedi'i gyfansoddi. 

Mae hwn yn fater mwy brys ac angenrheidiol wrth iddi ddod i'r amlwg y bydd 

gan sawl aelod o'r GSE fuddiant mewn prosiectau'r Fargen Twf wrth iddynt gael 

eu datblygu dros y misoedd nesaf. Hyd yn hyn, ni ofynnwyd i'r GSE wneud 

sylwadau ar brosiectau penodol, ond wrth i gam nesaf y Fargen Twf fynd yn ei 

flaen mae'n anochel y byddai angen i'r GSE ei ystyried. 

Yn wyneb yr angen i roi sylw i'r 'Datganiad o Fuddiant' ar gyfer aelodau'r GSE, 

mae'n amserol i adolygu'r trefniadau presennol er mwyn diogelu buddiannau'r 

ddau Awdurdod ac aelodau'r GSE. 

3. Datganiadau o Fuddiant 
 

Cytunodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ar ystod o drefniadau llywodraethu ar 

gyfer y GSE pan gafodd ei sefydlu a oedd yn delio â sut y byddai Datganiadau o 

Fuddiant yn cael eu rheoli (fel y nodir yn y Cytundeb Rhyng-awdurdod). 

Sefydlwyd Cod Ymddygiad o fewn y Cytundeb hwn yn amlinellu Egwyddorion 

Nolan. Roedd hefyd yn ofynnol i aelodau'r GSE gwblhau Cofrestr Buddiannau a 

gyflwynwyd yn briodol i'r Swyddog Monitro ac a gedwir ar ffeil. 

Yn fwy diweddar roedd trefniadau'n cael eu gwneud i ddarparu hyfforddiant ac 

ymwybyddiaeth bellach i'r GSE yn barod i'r Grŵp gael golwg ar wybodaeth 



 

fanylach am y prosiectau sy'n dod i law. Bwriadwyd cynnal cyfarfod o'r grŵp ym 

mis Medi, i roi cyngor i Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru cyn ei benderfyniad 

disgwyliedig ar yr Achos Busnes Portffolio a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r 

Llywodraethau wedi hynny i'w adolygu, ac a fyddai'n sail i Gytundeb y Fargen 

Derfynol. 

Dros y misoedd diwethaf daeth yn amlwg bod gan sawl aelod o'r GSE fuddiant 

uniongyrchol a phosibl mewn sawl prosiect sy'n cael ei gynnig. Er mwyn sicrhau 

nad yw aelodau'r GSE a Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru (a'r ddau Awdurdod Lleol) 

yn cael eu peryglu o ran 'buddiannau' canfyddedig neu wirioneddol (a niwed 

posibl i'w henw da), barnwyd ei bod yn briodol i geisio cyngor allanol annibynnol 

cyflym ar y ffordd ymlaen. 

Yn dilyn hynny, comisiynwyd 'Bethan Evans – Hyfforddiant Llywodraethu ac 

Ymgynghoriaeth' i adolygu'r trefniadau hyd yma a chynnig ystod o opsiynau y 

gallai Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru eu hystyried cyn symud ymlaen. Mae copi 

o adroddiad Bethan Evans wedi'i atodi i'r adroddiad hwn (Atodiad 2). 

Er hwylustod, atgynhyrchwyd rhannau o'r adroddiad yma ac maent i'w gweld 

mewn teip italig. 

I grynhoi, mae'r adroddiad yn archwilio'r broses hyd yma, cydymffurfiaeth ag 

arferion gorau a'r opsiynau ar gyfer cyfranogiad y GSE ac arweinwyr busnes yn y 

dyfodol. 

Daw'r adroddiad i'r casgliad:- 

'mae'r gofynion i aelodau'r GSE gofrestru a datgan buddiannau perthnasol yn 

gadarn ac yn briodol ar gyfer corff o'r natur hon. Maent (ynghyd ag Egwyddorion 

Nolan) yn darparu fframwaith cryf i'w ddefnyddio wrth asesu a oes gan aelodau 

o'r GSE fuddiannau y mae angen iddynt eu cofrestru a/neu eu datgan.' 

Yna mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i ystyried peryglon mewn perthynas â 

gwrthdaro buddiannau, o safbwynt y GSE ac o safbwynt y Cynghorau. Wrth gwrs, 

gall unrhyw wrthdaro fod yn ganfyddedig yn hytrach na ffeithiol sy'n berygl 

cyfartal yn enwedig o ran enw da sefydliadol. 

 



 

4. Casgliadau ac Opsiynau 

Mae'r adroddiad yn nodi'r amgylchiadau pan fyddai angen i aelod o'r GSE 

ddatgan buddiant a thynnu'n ôl o'r cyfarfod. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod 

perygl o wrthdaro yn bodoli, 

'os yw llwyddiant neu fethiant unrhyw brosiect/cais yn cael effaith ar y lleill (er 

enghraifft oherwydd amlen ariannol gyfyngedig neu derfyn ar nifer y prosiectau 

fesul marchnad, ac ati).' 

Mae'r opsiynau wedi'u nodi fel a ganlyn gyda'r rhai gyda'r rheiny sydd â'r perygl 

lleiaf wedi'u rhestru gyntaf:- 

Opsiwn Un 

Manteisio ar y cyfle nawr i adolygu'n sylfaenol y dull o ymgysylltu â'r sector 

preifat yn y Fargen Twf, ac felly rôl/bodolaeth y GSE. Mae'n ymddangos bod 

argymhellion yr Adolygiad o Ddilysu Prosiectau yn gofyn am hyn beth bynnag. 

Byddai hyn yn golygu y gellir cydnabod yn benodol y gwrthdaro sy'n gynhenid 

yng nghynrychiolaeth y sector preifat lleol sydd â rôl wrth asesu prosiectau 

unigol. Byddai'n cydnabod bod y Fargen Twf yn symud o 

weledigaeth/strategaeth i gyflenwi, ac mai dyma'r adeg i ailosod y trefniadau 

llywodraethu. 

Yr anfantais yw y gallai newid cylch gwaith y GSE ddenu beirniadaeth a gallai 

rwystro cefnogaeth gan fusnesau a rhanddeiliaid allweddol. Byddai'n rhaid dod 

o hyd i wahanol ffyrdd o sicrhau bod gwybodaeth arbenigol am 

fusnes/marchnad yn rhan o'r broses er mwyn sicrhau nad yw ansawdd y 

penderfyniad terfynol yn dioddef. Dyma'r opsiwn mwyaf diogel o ran gwarchod 

aelodau GSE a'r Cynghorau rhag beirniadaeth am drefniadau llywodraethu a 

chyhuddiadau o wrthdaro/rhagfarn. 

Opsiwn Dau 

Cadw'r GSE fel grŵp strategol am y tro ond cydnabod na ddylai fod â rôl yn yr 

asesiad o brosiectau/cymwysiadau unigol. Mae'n debyg na fyddai hyn yn cael ei 

groesawu gan yr aelodau sydd, fel rwy'n deall, yn edrych ymlaen at fynd i 

fanylion yn eu cyfarfod nesaf, ac y gallent dynnu eu cefnogaeth yn ôl. Ond 



 

byddai'n eu gwarchod nhw (a'r Cynghorau) yn erbyn cyhuddiadau o ragfarn, ac 

ati. Gellid briffio'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn llawn ar y gwrthdaro cynhenid a 

gobeithio y byddent wedyn yn cefnogi'r dull hwn. Byddai'n rhaid dod o hyd i 

ffordd arall o ddelio ag asesu'r prosiectau ym mis Medi. Gallai hyn gynnwys 

swyddogion yn adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd, efallai wedi'u llywio gan farn 

busnesau o ffynonellau annibynnol heb unrhyw fuddiant mewn prosiectau 

penodol. 

Opsiwn Tri 

Os yw'r niferoedd yn caniatáu hynny, sefydlu is-grŵp o'r GSE sy'n cynnwys 

aelodau nad oes ganddynt fuddiant i'w ddatgan, rhoi pŵer dirprwyedig iddynt 

ddod i gasgliadau a gwneud argymhellion yn syth i'r Bwrdd. Mae hyn yn cadw 

arbenigedd ac ewyllys da aelodau'r busnes ond yn lleihau'r perygl y bydd 

aelodau'n gwneud penderfyniadau ar faterion lle mae ganddynt fuddiant 

ariannol/personol. 

Anfantais y dull hwn yw y byddai'r GSE yn cael ei gynrychioli gan nifer gyfyngedig 

o bobl sy'n annhebygol o fod ag arbenigedd gwahanol ar gyfer y prosiectau sy'n 

cael eu hystyried. 

Opsiwn Pedwar 

Parhau â'r cyfarfod GSE arfaethedig ym mis Medi ond lliniaru peryglon y dull hwn 

trwy 

1. Cymhwyso'r Cod GSE yn fanwl gywir, gan gydnabod y bydd hyn yn golygu 

bod nifer o aelodau yn datgan buddiant ac yn gorfod gadael ar gyfer 

llawer o'r ceisiadau, neu ar gyfer y cyfarfod cyfan 

2. Pwysleisio nad yw'r GSE yn gwneud penderfyniadau, ond ei fod yn 

trosglwyddo ei farn i'r Bwrdd yn unig a 

3. Sicrhau adroddiad gwrthrychol, dan arweiniad swyddogion i'r Bwrdd. 

Gallai datgan nifer o fuddiannau arwain at gyfarfod eithaf darniog neu, ar y 

gwaethaf, colli cworwm. Gallai hefyd roi cyfrifoldeb beichus ar ychydig o aelodau 

a allai ddenu beirniadaeth a chreu'r perygl o gael safbwynt cul wrth ystyried 

rhinweddau'r prosiectau. Ond byddai'n sicrhau unplygrwydd y cysyniad o GSE ac 

yn defnyddio'r arbenigedd busnes y dewiswyd yr aelodau ar ei sail. 



 

Os dilynir Opsiwn Tri neu Bedwar, byddai'n werth trefnu hyfforddiant ar gyfer 

aelodau'r GSE neu'r is-grŵp newydd, gan ganolbwyntio ar eu 

rolau/cyfrifoldebau, darpariaethau'r Cod/yr egwyddorion a phryd y mae angen 

iddynt ddatgan buddiant. 

Mae'r opsiynau wedi'u nodi'n glir gan Bethan Evans, er y gallai fod gan yr 

aelodau farn wahanol. Yr hyn sy'n amlwg, fodd bynnag, yw bod angen gwarchod 

enw da'r rhanbarth a'r Cynghorau, yn ogystal ag enw da'r busnesau sy'n cymryd 

rhan yn y Fargen Twf. 

Mae'r adroddiad hefyd yn ein hatgoffa bod angen gweithredu gan fod yr 

Adolygiad o Ddilysu Prosiectau, a gynhaliwyd gan y Llywodraeth, yn gofyn am 

ailosod rôl a swyddogaeth y sector preifat. 

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi datgan bod 

gwrthdaro/datganiadau o fuddiannau yn rhan hanfodol o gynnal llywodraethu 

da, a disgwylir i'r rhanbarth adolygu hyn ym mhob cam o'r Fargen Twf. 

Yn wyneb y bwriad i symud i Gytundeb y Fargen Derfynol o fewn y flwyddyn 

galendr hon, ac wrth i'r Fargen Twf symud o strategaeth i gynllunio ar gyfer 

cyflenwi, a bod mwy o ffocws ar ddatblygu prosiectau, byddai'n ymddangos yn 

briodol i ystyried newidiadau i'r ffordd y mae arbenigedd busnes yn cael ei 

ddefnyddio ar gyfer cam nesaf y Fargen Twf. 

5. Argymhelliad 

Mae pwysigrwydd y Fargen Twf yn amlwg yn sylweddol ac er mwyn sicrhau'r 

canlyniadau mwyaf cadarnhaol byddai i'w weld yn ddoeth i gadw'r perygl o 

niwed i'r ffordd y mae'r Fargen yn cael ei llywodraethu i'r lleiaf posibl. Yn ogystal, 

mae gwarchod enw da yr un mor bwysig yn enwedig o ran y busnesau sydd wedi 

cyfrannu amser ac ymdrech yn wirfoddol i'r datblygiadau hyd yn hyn. 

Felly, argymhellir bod Opsiwn 1 fel y'i disgrifir yn adroddiad Bethan Evans sydd 

ynghlwm ac fel y'i hatgynhyrchir ym adran 4 o’r adroddiad hwn yn cael ei 

fabwysiadu. At hynny, ac yn amodol ar gefnogaeth y GSE, parheir â'r cynnig i 

ddod â cham strategol a pholisi'r Fargen Twf i ben yn y cyfnod yn arwain at 

Gytundeb y Fargen Derfynol gyda'r GSE. 



 

Ar yr un pryd, os yw'r aelodau'n cefnogi'r argymhelliad sy'n cael ei wneud yn yr 

adroddiad hwn, bydd adroddiad pellach yn cael ei ddwyn yn ôl i Fwrdd Tyfu 

Canolbarth Cymru ar gynigion manwl ar gyfer ymgysylltu ag arweinwyr busnes 

yn y dyfodol, yn enwedig felly wrth i brosiectau gael eu datblygu, er mwyn 

cynorthwyo'r rhanbarth i ddatblygu ymyraethau economaidd sydd â'r cyfle 

gorau o lwyddo. Trwy wneud hynny mae'n bwysig ystyried sut y gellir ceisio barn 

arweinwyr busnes annibynnol heb y perygl o wrthdaro buddiannau posibl tebyg 

yn codi. 

 

 


