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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU 

21ain Medi 2021 

TEITL: Bargen Twf Canolbarth Cymru – Achos Busnes Portffolio – drafft ar 
gyfer cymeradwyaeth i’w anfon i’r ddwy Lywodraeth er datblygu 
Cytundeb Terfynol y Fargen 

AWDUR: Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol 

1. Pwrpas yr Adroddiad 

1.1. Cyflwyno'r Achos Busnes Portffolio drafft i Aelodau ar gyfer Bargen Twf 

Canolbarth Cymru i'w gymeradwyo i'w gyflwyno i Lywodraethau'r DU a 

Chymru, a fydd yn sail i ddatblygiad dilynol y Cytundeb Bargen Derfynol (FDA). 

1.2. Mae'r ddogfennaeth a ddarperir yn yr adroddiad hwn fel a ganlyn: 

 Atodiad 1: Achos Busnes Portffolio (v1) 

 Atodiad 2: Crynodeb Rhaglen Amlinellol - Digidol (v 1 drafft) 

 Atodiad 3: Crynodeb Rhaglen Amlinellol – Tir ac Eiddo (v1 drafft) 

 Atodiad 4: Astudiaeth Ymchwil ac Arloesedd (v1 terfynol) 

2. Penderfyniad(au) a geisir 

2.1. Cymeradwyo ac argymell i Gabinetau'r ddau Awdurdod, cyflwyno'r drafft 

cyfredol o'r Achos Busnes Portffolio (v1) ar gyfer Bargen Twf Canolbarth 

Cymru i Lywodraethau'r DU a Chymru: 

 I gael ei adolygu'n ffurfiol trwy'r Adolygiad Swyddog Cyfrifyddu (AOR), ar 

ran Bwrdd Gweithredu Dinasoedd a Marchnadoedd Twf Cymru (WCGIB) 

- y Cyd-Fwrdd rhwng Llywodraethau'r DU a Chymru sy'n llywodraethu 

Bargeinion Dinas a Thwf Cymru. 

 I'w ddefnyddio fel sail ar gyfer drafftio Cytundeb y Fargen Derfynol1  - a 

fydd yn cael ei drafod gyda'r ddwy Lywodraeth a'i ddwyn yn ôl i Fwrdd 

nesaf TCC i'w adolygu a'i gymeradwyo'n derfynol. 

2.2. Mandadu'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) i wneud gwaith pellach ar 

ddatblygu'r Portffolio i Fwrdd TCC ystyried manylion Rhaglenni arfaethedig, ac 

yna Prosiectau - ar linell amser a gynigir ac y cytunir arni yng nghyfarfod nesaf 

y Bwrdd. 

 

 

                                                           
1 Note: FDA may have been outlined previously as Full/Final Deal Agreement. The correct terminology is Final 
Deal Agreement. 
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3. Rhesymau am y Penderfyniad 

3.1. Ym mis Mai 2020, cytunodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ar y Weledigaeth 

ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru - strategaeth glir a osododd y sylfaen ar gyfer 

datblygu'r economi ranbarthol, ac a ffurfiodd fap ffordd cynnar ar gyfer trafod 

datblygiad Bargen Twf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth y DU a Chymru. . 

Buddsoddodd y rhanbarth, ei randdeiliaid sector preifat a phartneriaid cyflenwi 

allweddol amser ac ymdrech sylweddol wrth osod y blaenoriaethau twf 

strategol, yr amcanion buddsoddi a'r paramedrau eang ar gyfer y Fargen 

bosibl. 

3.2. Ym mis Rhagfyr 2020, cytunodd Bwrdd Canolbarth Cymru ar y Penaethiaid 

Telerau ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru â Llywodraethau’r DU a 

Chymru - ac ymrwymodd yr holl bartneriaid i symud y Fargen i Gytundeb y 

Fargen Derfynol ar y cyfle cyntaf. Mae mandad y Bwrdd a’r sector preifat wedi 

bod yn glir i symud datblygiad y Fargen yn gyflym a cheisio cytundeb o fewn 

blwyddyn galendr 2021. 

3.3. Trwy gydol 2021, mae partneriaid rhanbarthol wedi gweithio ar ddatblygu mwy 

o fanylion a sefydlu trefniadau i gefnogi cyflwyno'r Fargen yn llwyddiannus: 

 Sefydlu gallu a gallu rhanbarthol i reoli'r Fargen Twf, trwy sefydlu Swyddfa 

Rheoli Portffolio (PoMO)2. 

 Sefydlu Trefniadau Llywodraethu i gefnogi datblygiad y Fargen. 

 Hyrwyddo Trefniadau Llywodraethu i gefnogi cyflwyno'r Fargen. 

 Hyrwyddo datblygiad yr Achos Busnes Portffolio a chwmpasu cynigion 

rhaglenni a phrosiectau cynnar i'w hystyried gan y Bwrdd. 

 Ymgysylltiad strategol parhaus â rhanddeiliaid rhanbarthol ar draws pob 

sector trwy strwythurau llywodraethu sefydledig a chlir - gan sicrhau 

deialog a mewnbwn rheolaidd i sefydlu'r blaenoriaethau strategol a'r 

fframwaith ar gyfer y Fargen sy'n dod i'r amlwg. 

 Ymgysylltiad rheolaidd rhwng swyddogion yn y rhanbarth â gweision sifil 

Llywodraeth y DU a Chymru. 

3.4. Mae'r Bwrdd (a Chabinetau'r Awdurdod Lleol) wedi derbyn adroddiadau 

rheolaidd ar ddatblygiad y Fargen, ac wedi darparu llywio a phenderfyniadau 

ar y materion uchod ar bwyntiau penderfynu allweddol: 

  

                                                           
2 The term PMO may have referred to Programme Management Office or Portfolio Management Office in 
previous reporting. The correct terminology, as per best practice and Government guidance, should be 
Portfolio Management Office (abbreviated as PoMO). 
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Carreg Filltir Pwrpas Lle ystyriwyd 

Cytundeb 
Rhyng-
Awdurdod 1 

Sefydlu'r trefniadau llywodraethu cynnar i 
ddatblygu'r Fargen Twf 

Cabinetau 
Awdurdod Lleol 

Gweledigaeth 
ar gyfer Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

Dogfen strategaeth - man cychwyn i drafod 
cyd-destun a map ffordd ar gyfer datblygu'r 
Fargen Twf yn ffurfiol 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad), 
ESG (cyngor 
strategol) 

Pennau 
Termau 

Cytundeb gwleidyddol - yn amlinellu 
cwmpas eang ac amlen ariannu'r fargen, y 
trefniadau llywodraethu a sicrhau, a'r 
ymrwymiadau ar y cyd y cytunwyd arnynt 
gan bob plaid i gyflwyno'r Fargen. 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad), 
ESG (cyngor 
strategol) 

Cytundeb 
Rhyng-
Awdurdod 2 

Cwmpas diwygiedig i gwmpasu trefniadau 
llywodraethu hyd at FDA, a chynnwys 
diwygiadau i gynnwys y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

Bwrdd TCC (llywio), 

Cabinetau 
Awdurdod Lleol 
(penderfyniad) 

Achos Busnes 
Portffolio 
Strategol 
(v0.3) 

Gosod sylfaen y Portffolio, y rhestr hir a'r 
mandad ffurfiol ar gyfer datblygiad pellach. 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad), 
ESG (cyngor 
strategol) 

Adnoddau 
(PoMO) 

Datblygu model adnoddau ar gyfer y PoMO 
– trwy Blaenoriaeth 5 ESF. 

Bwrdd TCC (llywio), 
Cabinetau 
Awdurdod Lleol 
(penderfyniad a 
chytundeb ffurfiol ar 
Bl 5 ESF) 

I'w cytuno / Cerrig Milltir sy'n weddill …. 

Achos Busnes 
Portffolio (v1) 

Drafft i'w gyflwyno i Govt. i danategu FDA - 
bydd iteriadau pellach yn cael eu datblygu / 
ystyried gan y Bwrdd cyn gwneud 
penderfyniadau allweddol, fel y nodir isod. 

ESG (cyngor 
strategol ar 
opsiynau rhestr hir 
achosion strategol 
+ economaidd yn 
unig yn SPBC v0.3) 

 
Bwrdd TCC 
(penderfyniad i 
gyflwyno drafft i'w 
adolygu) 
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Cytundeb 
Rhyng-
Awdurdod 3 

Gosod trefniadau ar gyfer gweithredu'r 
Fargen. 

Bwrdd TCC (llywio), 

Cabinetau 
Awdurdod Lleol 
(penderfyniad / 
cymeradwyaeth) 

Adolygiad 
Swyddog 
Cyfrifyddu 
(AOR) 

Adolygiad dan arweiniad y llywodraeth o'r 
Achos Busnes Portffolio a dogfennaeth 
ategol. 

Adolygiad ffurfiol a fydd yn rhoi adroddiad 
sicrwydd i'r rhanbarth / Llywodraeth - gydag 
argymhellion. 

Comisiynwyd ac 
ystyriwyd gan 
Fwrdd Gweithredu 
Marchnadoedd 
Dinas a Thwf 
Cymru (ar sail 
gwybodaeth a 
gyflwynwyd gan 
Fwrdd TCC) 

Achos Busnes 
Portffolio (v2) 

Drafft yn dilyn AOR ac argymhellion - 
manylion wedi'u datblygu ymhellach ar yr 
elfennau rhagorol a nodwyd. 

Wedi'i gwblhau i danategu / alinio â 
dogfennaeth FDA. 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad) 

Cytundeb 
Bargen 
Terfynol (FDA) 

Cytundeb annibynnol, rhwymol gyfreithiol, 
(“Cytundeb Telerau Cyffredin”) i'w wneud 
rhwng partïon y fargen a fydd yn cynnwys 
nifer o ddarpariaethau generig y bwriedir 
iddynt fod yn berthnasol ac y dylid eu dilyn 
gan bob partner delio mewn perthynas â'r 
fframwaith bargen gyffredinol. Er enghraifft, 
cyfrinachedd, datrys anghydfodau ac ati 
(h.y. bydd y cytundeb hwn yn gytundeb 
trosfwaol ac ni fydd yn benodol i unrhyw 
brosiect neu raglen benodol). 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad - o 
fewn cwmpas y 
darpariaethau a 
nodir yn IAA2) 

Achosion 
Busnes 
Rhaglen a 
Phrosiect 

Yn dilyn proses a fapiwyd gan y PoMO, ac 
a gymeradwywyd gan y Bwrdd - o ran y 
llinell amser a'r broses ar gyfer Achosion 
Busnes Rhaglen a Phrosiect i'w hadolygu 
a'u cymeradwyo. 

Bwrdd TCC 
(penderfyniad), 
llywodraethu 
rhanbarthol (cyngor 
strategol) 

Llythyr Cynnig 
Grant 
(Blynyddol) 

Gweinidogion LlC ac UKG sy'n gwneud 
penderfyniadau ynghylch rhyddhau cyllid 
blynyddol i'r Bargeinion. Mae'r 
penderfyniadau hyn yn cael eu llywio gan 
argymhellion a wneir gan WCGIB3. 

Er gwaethaf y bydd monitro / gwerthuso 
cynnydd pob C&GD yn weithgaredd 

Bwrdd TCC (yn 
cytuno ar adroddiad 
blynyddol - ac yna 
mae cyllid yn cael 
ei adolygu / cytuno 
arno gan WCGIB) 

                                                           
3 Welsh City and Growth Deals Implementation Board (Joint UK and Welsh Government Board) 
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parhaus, mae angen adolygiad blynyddol o 
gynnydd cyn rhyddhau cyllid blynyddol. 
Bydd hyn ar ffurf asesiad o ystod o 
ddogfennaeth a chyflwyniad i WCGIB gan 
bob Partner Cyflenwi Rhanbarthol C&GD. 

3.5. Mae swyddogion yr Awdurdodau Lleol a'r Swyddfa Rheoli Portffolio sydd 

newydd eu sefydlu wedi datblygu'r ddogfennaeth sy'n ofynnol gan y ddwy 

Lywodraeth i ystyried cyrraedd Cytundeb y Fargen Derfynol. Nodir cynnwys y 

dogfennau hyn ac ystyriaethau allweddol yn yr adroddiad hwn. 

4. Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol 

4.1. Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cael ei ddatblygu yn unol â chanllawiau 

Llywodraeth y DU a Chymru i ddilyn dull rheoli portffolio. Mae dull rheoli 

portffolio ac achosion busnes ategol yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod set o 

raglenni, prosiectau a gweithgareddau cysylltiedig yn cael eu cyflwyno'n 

llwyddiannus. 

4.2. Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn Bortffolio o gynigion buddsoddi posibl 

ar ffurf Rhaglenni a Phrosiectau i'w cyflawni dros y 10-154 mlynedd nesaf, sy'n 

gyfanswm gwariant cyfalaf bras rhwng £ 280m a £ 400m. 

4.3. Mae'r Fargen Twf yn gatalydd allweddol i drawsnewid yr economi ranbarthol 

fel rhan o gymysgedd cyllido ehangach, a bydd yn cyfrannu at gyflawni'r wyth 

blaenoriaeth twf strategol ar gyfer y rhanbarth a fynegir yn y Weledigaeth ar 

gyfer Tyfu Canolbarth Cymru. 5 

4.4. Mae ganddo aliniad strategol cryf ar lefelau ehangach Cymru a’r DU, gan 

gynnwys gyda Rhaglen Llywodraethu Llywodraeth Cymru a Chenhadaeth 

Gwydnwch ac Ailadeiladu Economaidd, a Chynllun Twf Llywodraeth y DU ar 

gyfer Twf (Adeiladu’n Ôl yn Well) a Strategaeth Arloesi. 

4.5. Ar hyn o bryd mae'r Portffolio yn cynnwys set ar y rhestr fer o 2 Raglen a 9 

Prosiect a fydd yn cael eu hystyried i'w datblygu ymhellach - fel rhan o'r broses 

datblygu Achos Busnes fel y nodir yn yr Achos Busnes Portffolio. Bydd Bwrdd 

TCC yn ystyried manylion yr achosion busnes cychwynnol hyn maes o law - a 

bydd yn rheoli'r Fargen Twf fel Portffolio. 

4.6. Amcanion Buddsoddi Dangosol: Mae gan y set gyfredol o gynigion y 

potensial i gyflawni'r canlyniadau dangosol canlynol ar gyfer Canolbarth Cymru 

yn ystod tymor y Fargen Twf - yn amodol ar gynllunio a datblygu busnes 

pellach: 

 Cyfanswm buddsoddiad cyfalaf o £ 280-400 miliwn 6  

 1,100 i 1,400 o swyddi cyfwerth ag amser llawn ychwanegol 

                                                           
4 See section 4.8 of the report for explanation on timeline. 
5 Namely: Agriculture, Food & Drink; Applied Research & Innovation; Strengthened Tourism Offer; Energy; 
Supporting Enterprise; Digital; Transport; and Skills & Employment. 
6  Note: nominal prices, undiscounted  
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 £ 570-700 miliwn mewn Gwerth Ychwanegol Gros ychwanegol net.7 

4.7. Cyllid: mae cyfanswm y biblinell yn gofyn o'r set gyfredol o raglenni a 

phrosiectau ar y rhestr fer dros £ 175m - ac yn dangos neges gref i'r 

Llywodraeth y gall y Fargen Twf yng Nghanolbarth Cymru ddarparu ar gyfer 

gwariant sylweddol. Mae'r ymrwymiad cyfredol gan y ddwy Lywodraeth gyda'i 

gilydd yn £ 110m. Felly mae'r dyraniadau cyllid yn y Portffolio wedi'u nodi'n 

ddangosol ar lefel thematig / rhaglen ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw gyllid yn 

cael ei glustnodi / dyrannu i brosiectau ar hyn o bryd - mae hyn oherwydd 

nad yw Bwrdd TCC a'i lywodraethu rhanbarthol wedi cytuno ar y prosiectau 

nac wedi gweld y manylion, gan nad yw'r achosion busnes wedi'u datblygu i 

ddigon manwl eto. Mae'r Achos Busnes Portffolio yn ddogfen fyw, a fydd yn 

destun adolygiad rheolaidd gan y PoMO, y Grŵp Rheoli a Bwrdd TCC. Daw 

penderfyniadau gan Fwrdd TCC ar gyllid ar gyfer rhaglen / prosiectau ar ôl 

cytuno ar y Portffolio i ddechrau, ac wedi hynny mae Bwrdd TCC yn gwahodd 

datblygu achosion busnes ymhellach i'w hadolygu a'u penderfynu. Felly mae'r 

proffil cyflenwi ar gyfer Rhaglenni a Phrosiectau yn yr iteriad cyfredol o'r Achos 

Busnes Portffolio yn ddangosol - ac yn seiliedig ar broffiliau tybiedig i roi 

arwydd. Bydd y rhagdybiaethau hyn yn cael eu diweddaru i adlewyrchu costau 

ac amserlenni go iawn unwaith y bydd cynllunio rhaglenni a phrosiectau manwl 

wedi cychwyn. 

4.8. Llinell Amser y Fargen: Nododd y Penaethiaid Telerau y cytunwyd arnynt ym 

mis Rhagfyr 2020 fuddsoddiad cyfun o gyllid cyfalaf o £ 110m dros gyfnod o 

15 mlynedd. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi fel rhan o Spending Review 

2020 broffil cyllid cyflymach dros gyfnod o 10 mlynedd. Nid yw Llywodraeth 

Cymru wedi cyfleu ei safbwynt yn ffurfiol hyd yma. Mae'r Achos Busnes 

Portffolio yn ei ddrafft cyfredol wedi proffilio senario ar gyfer cyllido dros 10 

mlynedd, a phroffil rhanedig 10 mlynedd / 15 mlynedd oddi wrth y 

Llywodraethau priodol. Y sefyllfa a ffefrir yn y rhanbarth yw cael dull cyson o 

ariannu ar gyfer proffil cyllido o 10 mlynedd - gydag eglurder ynghylch 

amserlenni gwireddu buddion prosiectau mawr (a all fod yn hwy na 10 

mlynedd), fel y nodir yn yr Achos Busnes Portffolio. 

4.9. Sylwch: mae'r ffigurau a'r cynigion buddsoddi ar y cam drafft ar hyn o bryd - 

ac maent yn rhoi syniad o gostau a buddion ariannol ac economaidd y Fargen 

Twf ar hyn o bryd. Bydd iteriadau pellach o'r Achos Busnes Portffolio yn cael 

eu datblygu a'u hystyried gan Fwrdd TCC - gydag achosion busnes ategol i'r 

Rhaglenni a'r Prosiectau unigol gael eu hystyried yn eu tro i'w hadolygu a'u 

cymeradwyo ymhellach ar bwyntiau penderfynu allweddol. 

4.10. Ymgysylltu â'r Sector Breifat: mae Bwrdd TCC wedi ymgysylltu'n gyson â'r 

sector preifat mewn sawl ffordd. O weithgorau rhanbarthol, gweithdai, 

trafodaethau a digwyddiadau anffurfiol a ffurfiol - a sefydlu grŵp cynghori 

ffurfiol yn y sector preifat ar ffurf y Grŵp Strategaeth Economaidd (ESG) fel 

rhan o'i strwythur llywodraethu rhanbarthol. Cynhaliwyd digwyddiad 

llwyddiannus y llynedd gyda Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD), ochr yn ochr â'r 

                                                           
7  Note that this is the cumulative total increase in GVA over the period (nominal prices, undiscounted) 
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cytundeb Penaethiaid Telerau sydd ar ddod - gyda'r bwriad o gynnal 

digwyddiadau pellach yn y dyfodol. Mae graddau'r ymgysylltiad uniongyrchol 

â datblygu'r Weledigaeth a'r Portffolio Strategol cynnar yn cael ei nodi yn y 

ddogfennaeth berthnasol; gyda'r ESG hefyd wedi cyfarfod chwe gwaith ers ei 

sefydlu ym mis Gorffennaf 2019. 

4.11. Mae'r ESG wedi cael golwg a mewnbwn i'r Weledigaeth a blaenoriaethau 

strategol a chynnwys y Portffolio Strategol a'r rhestr hir o opsiynau, ond nid 

ydynt wedi darparu mewnbwn ar fanylion cynigion y rhaglen / prosiect. 

Gofynnwyd am gyngor allanol ar rôl swyddogaeth yr ESG yng ngoleuni 

cynigion rhaglen / prosiect sy'n dod i'r amlwg - darperir yr adroddiad hwn o dan 

orchudd ar wahân yn agenda heddiw. 

4.12. Nodir pwysigrwydd a rôl barhaus y sector preifat i ddarparu cyngor strategol a 

her briodol i'r Fargen Twf yn y Portffolio; ac yn ddarostyngedig i ganfyddiadau'r 

adolygiad allanol - bydd yn llywio'r trefniadau ar gyfer cam cyflawni'r Fargen. 

4.13. Bydd y cyfle i gael mewnbwn a chyngor ehangach ar fanylion y Fargen yn dod 

i'r amlwg wrth i'r achos Busnes Portffolio gael ei ddatblygu ymhellach, gyda 

manylion y Rhaglen a'r Prosiect yn cael eu comisiynu a'u gwahodd ar gyfnodau 

sefydledig trwy gydol y datblygiad sy'n weddill a chyflawni'r Fargen wedi hynny. 

Bydd y PoMO yn darparu gallu i'r rhanbarth ymgymryd ag ymgysylltu a 

chyfathrebu â rhanddeiliaid ledled y rhanbarth - i sicrhau bod ymwybyddiaeth 

ranbarthol lawn o'r Fargen a sicrhau mewnbwn parhaus cryf i'w datblygu a'i 

chyflawni. 

4.14. Llywodraethu: Mae trefniadau ar wahân yn cael eu gwneud i sefydlu'r 

darpariaethau cyfreithiol ar gyfer cam cyflawni'r Fargen. Mae'r rhain yn cael eu 

dal fel rhan o ddatblygiad Cytundeb Rhyng-Awdurdod 3 (IAA3) - ymdrinnir â'r 

rhain o dan blaen-adroddiad ar wahân mewn cyfarfod yn y dyfodol. 

5. Achos Busnes Portffolio 

5.1. Mae’r Achos Busnes Portffolio wedi ei ddatblygu gan y Swyddfa Rheoli 

Portffolio (PoMO) gyda chefnogaeth gan Hatch Ltd a swyddogion o Gynghorau 

Sir Powys a Ceredigion. 

5.2. Pwrpas yr Achos Busnes Portffolio yw darparu trosolwg o gwmpas, 

swyddogaeth a threfniadau Portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru - ar sail 

set gychwynnol o gynigion Rhaglen a Phrosiect. Bydd angen datblygu ac 

ystyried y manylion ymhellach ar bwyntiau penderfynu allweddol. 

5.3. Yr Achos Busnes Portffolio fel y'i drafftiwyd ar hyn o bryd yw'r iteriad 

diweddaraf - gydag elfennau hysbys o fanylion i'w datblygu o hyd. Mae hyn 

oherwydd nad yw manylion lefel y rhaglen a'r prosiect wedi'u datblygu eto. 

Felly mae'r Portffolio ar hyn o bryd yn sefydlu egwyddorion ac amcanion eang 

y Fargen - gydag amcangyfrif o ystod o fuddion a chostau. 

5.4. Mae statws y Rhaglenni a'r Prosiectau ar y rhestr fer yn opsiynau cychwynnol 

sy'n cael eu hystyried, cyn adolygiad ffurfiol a phenderfyniad gan Fwrdd TCC. 

Nid yw cytuno ar yr Achos Busnes Portffolio heddiw yn gwarantu cyllid ar gyfer 

y set gychwynnol hon o raglenni / prosiectau. Mae'n nodi bod yr opsiynau hyn 
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i gael eu datblygu ymhellach ar gost / risg y cynigwyr - ac y bydd Bwrdd TCC 

yn adolygu manylion y cynigion fel rhan o'u datblygiad achos busnes. 

5.5. Disgwylir i'r Bwrdd adolygu'r Portffolio yn rheolaidd. Os na fydd cynigion ar y 

rhestr fer yn datblygu i foddhad y Bwrdd (ee am resymau fel dim gallu / gallu i 

ddatblygu, materion amserlen, gwyro oddi wrth y nodau a nodwyd, methiant 

mewn arian cyfatebol ac ati) - yna bydd y Bwrdd yn gallu ailystyried ac argymell 

camau i fynd i'r afael â'r Portffolio a'i ail-flaenoriaethu. Bydd y broses hon yn 

cael ei harwain gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) trwy adrodd ar 

gynnydd rheolaidd i Fwrdd TCC a'i is-grwpiau sefydledig i ymgynghori am 

gyngor strategol (e.e. ESG / RSP). 

5.6. Mae'r Achos Busnes Portffolio yn ddogfen fyw ac ailadroddol - bydd angen ei 

hadolygu'n rheolaidd. Rhagwelir y bydd angen diweddaru'r Achos Busnes 

Portffolio ymhellach ar ôl Adolygiad y Swyddog Cyfrifyddu, er mwyn 

gweithredu neu gynllunio ar gyfer gwireddu ei argymhellion - i gyd-fynd â'r 

FDA. 

5.7. Rhagwelir y bydd yr Achos Busnes Portffolio yn cael ei ddiweddaru bob 

blwyddyn ar ôl Cytundeb y Fargen Derfynol - i gyd-fynd â'r trefniadau adrodd 

ac ariannu blynyddol a nodir gan Gyd-Lywodraeth y DU a Chymru WCGIB. 

Efallai y bydd yn cael ei ddiweddaru'n amlach i ddechrau gan y PoMO, wrth i 

fanylion gael eu datblygu. 

5.8. Megis dechrau mae holl ddogfennaeth y Rhaglen a chynigion y Prosiect - cyn 

i'r Bwrdd a'i strwythurau llywodraethu rhanbarthol eu hystyried yn llawn. Bydd 

yr achosion busnes hyn yn cael eu hystyried ymhellach yn fanwl gan y Bwrdd 

a'i grwpiau llywodraethu rhanbarthol allweddol. 

5.9. Mae'r Achos Busnes Portffolio yn dilyn strwythur y Model Achos Gwell ac 

egwyddorion Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM. Mae'r PoMO wedi ymgynghori â 

Llywodraeth y DU a Chymru trwy gydol datblygiad yr achos busnes - ac wedi 

cael cyngor trwy gydol y broses gan Joe Flanagan, awdur y Llyfr Gwyrdd ac 

arweiniad i Drysorlys Ei Mawrhydi ar ddatblygu achosion busnes. O ganlyniad, 

mae datblygiad Bargen Twf Canolbarth Cymru yn gyson â Chanllaw Trysorlys 

EM sy'n dod i'r amlwg ar ddatblygu'r Achos Busnes Portffolio Strategol. 

5.10. Mae'r Achos Busnes Portffolio yn cynnwys pum achos: 

 Achos Strategol: y rhesymeg dros fuddsoddiadau'r Fargen Twf, eu 

hamcanion ac yn cyd-fynd â pholisi ehangach 

 Achos Economaidd: y gwerth am arian a ddarperir gan y Fargen Twf 

 Achos Masnachol: y dull cytundebol a chaffael i'w gymryd 

 Achos Ariannol: proffil costau a chyllid y Fargen Twf 

 Achos Rheoli: y dull o reoli'r Fargen Twf 

5.11. Mae'r Achos Busnes Portffolio ar gael yn Atodiad 1. 
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5.12. Ategir yr Achos Busnes Portffolio gan set o ddogfennaeth sy'n rhoi mwy o 

fanylion am y ddau gynnig rhaglen gynnar, a'r broses sicrhau a chymeradwyo 

ddrafft ar gyfer y Portffolio: 

Dogfen Ategol Disgrifiad Statws Atodiad 

Crynodeb Rhaglen 
Amlinellol - Digital 

Amlinelliad o'r cynigion drafft sy'n 
cael eu datblygu ar gyfer y rhaglen 
ddigidol. I'w ystyried yn ffurfiol yn y 
fersiwn nesaf o Fwrdd TCC. 

V1 Drafft 2 

Crynodeb Rhaglen 
Amlinellol – Sites and 
Premises 

Amlinelliad o'r cynigion drafft sy'n 
cael eu datblygu ar gyfer y rhaglen tir 
ac eiddo. I'w ystyried yn ffurfiol yn y 
fersiwn nesaf o Fwrdd TCC. 

V1 Drafft 3 

Astudiaeth Ymchwil 
ac Arloesedd (cefndir 
strategol) 

Crynodeb o’r astudiaeth ymchwil ac 
arloesedd gomisiynwyd – yn rhoi cyd-
destun strategol i’r thema. 

V1 
terfynol 

4 

Cynllun Sicrwydd a 
Chymeradwyaeth 
Integredig (IAAP) 

Yn cael ei ddiffinio fel cynllunio, 
cydgysylltu a darparu 
gweithgareddau sicrwydd a 
phwyntiau cymeradwyo trwy gydol 
cylch bywyd ‘polisi i gyflawni’, yn 
gymesur â lefelau cost a risg y 
prosiect. 

Mewn 
datblygiad 

Ddim wedi 
ei atodi 

6. BTCC – Rhaglenni dan Ystyriaeth 

6.1. Mae dwy raglen ffurfiol yn cael eu cynnwys i'w hystyried yn y Portffolio yn y lle 

cyntaf: 

Digidol 

 Nod Strategol: Manteisio ar y cyfleoedd economaidd y gellir eu datgloi 

trwy fuddsoddi mewn seilwaith a sgiliau digidol, er mwyn mynd i'r afael â 

diffygion mewn cysylltedd digidol, gyrru'r defnydd o dechnolegau newydd 

ymhlith busnesau'r rhanbarth ac i wella'r gwasanaethau sy'n bodoli eisoes. 

 Mathau o Ymyrraeth: Amrywiaeth amrywiol o leoliadau seilwaith sefydlog 

a diwifr, wedi'u canmol â llwyfannau arloesol, cymorth busnes a 

diwygiadau polisi sy'n darparu neu'n hwyluso mwy o fuddsoddiad, yn 

ysgogi galw, ac yn cyflymu adeiladu ac ecsbloetio digidol ledled rhanbarth 

Canolbarth Cymru.  

Tir ac Eiddo 

 Nodau Strategol: Meithrin yr amgylchedd ar gyfer economi gref, 

gydnerth ac amrywiol yng Nghanol Cymru sy'n galluogi mentrau i 

ddechrau, tyfu a ffynnu gyda'r gefnogaeth a'r seilwaith cywir. 
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 Mathau o Ymyrraeth: Galluogi twf busnes trwy fuddsoddi / datblygu 

menter wedi'i dargedu ar gyfer safleoedd ac adeiladau. 

6.2. Mae'r ddau faes wedi esblygu'n gynigion rhaglen gynnar yn dilyn gwaith sy'n 

mynd rhagddo yn y rhanbarth sydd wedi'i nodi fel blaenoriaethau strategol, ac 

ymhellach i waith manwl yn cael ei wneud ar ran bwrdd TCC gan swyddogion 

a rhanddeiliaid rhanbarthol. 

6.3. Er nad yw'r Bwrdd wedi derbyn y cynigion rhaglen yn ffurfiol hyd yma - mae'r 

gwaith cwmpasu ar lefel rhaglen wedi bod ar y gweill cyn datblygu'r Portffolio 

- ac fe'u cychwynnwyd yn gynnar yn y gwaith datblygu. Bydd Bwrdd TCC yn 

gallu ystyried y Briffiau Rhaglen a gwybodaeth fanwl bellach mewn cyfarfod yn 

y dyfodol i bennu cwmpas ac amcanion y ddwy Raglen, i ystyried a mandadu 

eu datblygiad pellach. 

7. BTCC – Prosiectau dan Ystyriaeth 

7.1. Ni ddarperir unrhyw fanylion am gynigion prosiect ar y cam hwn o'r broses i 

gefnogi'r Portffolio. Mae cynigion amlinellol cynnar wedi cael eu hystyried a'u 

bwydo i'r broses dan arweiniad Joe Flanagan (cynghorydd ar ran y 

Llywodraeth ar Achosion Busnes) gyda chefnogaeth gan PoMO, Hatch Ltd a 

swyddogion o Gynghorau Powys a Ceredigion. Mae hyn yn ffurfio'r asesiad 

technegol fel rhan o'r strwythur gweithdy sy'n ofynnol fel rhan o'r canllaw Achos 

Busnes Gwell. 

7.2. Mae manylion y broses asesu, y prosiectau a ystyriwyd - a'r canlyniad wedi'u 

nodi yn Achos Economaidd yr Achos Busnes Portffolio (adran 2.2 o'r Achos 

Economaidd). 

7.3. Mae'r berthynas rhwng Strategaeth, Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau wedi'i 

nodi'n gyson i'r Bwrdd a'i lywodraethu. Mae'r ddelwedd ganlynol wedi'i 

haddasu o ganllawiau'r Llywodraeth8: 

                                                           
8 Guide to developing the programme business case | GOV.WALES 

https://gov.wales/guide-developing-programme-business-case
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7.4. Mae portffolio yn gasgliad. Y portffolio strategol yw casglu rhaglenni, 

prosiectau a gweithgareddau eraill y mae'r sefydliad yn gofyn amdanynt i 

gyflawni ei genhadaeth, gweledigaeth, nodau ac amcanion strategol dros y 

tymor byr, canolig a hir. 

7.5. Mae'r rhaglenni o fewn y portffolios strategol hyn, yn eu tro, yn cychwyn, yn 

alinio ac yn monitro'r prosiectau a'r gweithgareddau sy'n ofynnol i gyflawni'r 

allbynnau angenrheidiol. 

7.6. Gall prosiectau fodoli o fewn Rhaglen, neu'n uniongyrchol o fewn y Portffolio. 

7.7. Dim ond ar gyfer cyfres fwy o fesurau wedi'u cynllunio, digwyddiadau 

cysylltiedig a gweithgareddau cydgysylltiedig y mae rhaglenni'n cael eu 

datblygu er mwyn cyflawni nodau tymor hir sefydliad. Cyfres o brosiectau rhydd 

sy'n gysylltiedig â themâu - nid yw'n rhaglen. 

7.8. Mae angen proses alinio barhaus i sicrhau bod y rhaglenni a'r prosiectau yn y 

portffolio strategol yn parhau i fod yn gysylltiedig ag amcanion strategol, 

oherwydd hyd yn oed wrth i strategaethau gyflawni newidiadau a gwelliannau 
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i weithrediadau busnes, efallai y bydd angen iddynt ymateb i newidiadau 

mewnol ac allanol ac i ddarparu ar gyfer mentrau a pholisïau newydd. 

7.9. Mae hyn yn tanlinellu'r dull Portffolio - a pham y gweithredir y Fargen Twf trwy'r 

dull hwn. Bydd gan Fwrdd TCC ddewisiadau heriol i'w gwneud ynglŷn â 

chyfuno a darparu eu rhaglenni a'u prosiectau galluogi, y mae'n rhaid eu 

cwmpasu a'u cynllunio'n iawn, a chyfiawnhau cost o'r cychwyn cyntaf. 

7.10. Dyna pam mae Rhaglenni a Phrosiectau ar hyn o bryd yn gynigion cynnar - yn 

cael eu hasesu yn erbyn Ffactorau Llwyddiant Critigol ac Nodau / Amcanion y 

Portffolio fel rhan o'r cam Darganfod. Mae'n darparu fframwaith ar gyfer y 

PoMO a Bwrdd TCC ar gyfer “meddwl strwythuredig” a sicrwydd bod y 

rhaglenni a'r prosiectau yn y portffolio strategol: 

 Darparu ffit strategol ac yn cael eu cefnogi gan achos cymhellol dros 

newid. 

 Yn sicrhau'r gwerth cyhoeddus mwyaf posibl i gymdeithas trwy ddewis y 

cyfuniad gorau posibl o raglenni a phrosiectau a gweithgareddau 

cysylltiedig. 

 Yn fasnachol hyfyw ac yn ddeniadol i'r ochr gyflenwi. 

 Yn fforddiadwy ac yn ariannu dros amser. 

 Gellir ei gyflwyno'n llwyddiannus gan y sefydliad a'i bartneriaid. 

7.11. Bydd y Portffolio Bargen Twf, a'i Raglenni a'i Brosiectau cyfansoddol yn cael 

eu cyflawni dros oes o 10-15 mlynedd. Felly mae'r Achos Busnes Portffolio yn 

offeryn ar gyfer gwneud cynnydd strwythuredig ar sail adolygiad rheolaidd a 

gwneud penderfyniadau. 
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8. BTCC – Rhestr Fer Portffolio (Rhaglenni a Prosiectau o dan ystyriaeth) 

8.1. Gydag Adran 7 mewn golwg, mae'r rhestr fer gyfredol ar gyfer y Portffolio yn 

cynnwys yr opsiynau Rhaglen a Phrosiect canlynol: 

Strategic 
Growth 
Priority 

Project / 
Programme 

Summary Business 
Case 
Maturity 
Index 

Applied 
Research & 
Innovation 

Innovation 
Park 

Lead by Aberystwyth University, the 
Innovation Park will enable industry and 
academia to build on the work of 
AberInnovation, with the aim of identifying, 
developing and demonstrating the enabling 
processes and technologies necessary to 
secure, broaden and maximise the value 
gained for the region. The £30 million project 
is seeking to deliver circa 10,000m2 of fully 
serviced office space, shared facilities and 
R&D space.  

SOC 
(initial) 

National 
Spectrum 
Centre 

Lead by Aberystwyth University, the National 
Spectrum Centre seeks to establish a key 
asset operated through a hub and spoke 
model that will benefit from the region’s 
varied environments (coastal, uplands, rural 
etc) and bring high quality jobs and increased 
growth to the region. The SOC seeks 
approval to invest an estimated £17 million in 
Phase 2 of the National Spectrum Centre 
development.  

SOC 
(initial) 

Mid Wales 
Advanced 
Manufacturing 
Campus 

Identified through a recent SQW Applied 
Research and Innovation Report, this project 
was a recommended intervention to deliver 
an Innovation/Advanced Manufacturing 
Campus for Mid Wales, with the aim of 
improving the supply of skills into industry 
and provide a hub for collaboration/R&I 
activity. A project lead is yet to be identified. 
Total capital costs are unknown.  

Concept 

Agriculture, 
Food & Drink 

Food 
Manufacturing 
Innovation 
Centre 

Lead by Food Centre Wales (part of 
Ceredigion County Council), the Food 
Manufacturing Innovation Centre is a £4.4 
million project to deliver a state of the art food 
manufacturing innovation centre at Horeb, 
Llandysul, Ceredigion. The project would 
provide a facility to enable companies to take 
the next steps from small scale, research-
based product testing and analysis to 
scaling-up of the production to enable full 
market and commercial viability testing. 

SOC 
(initial) 

Canolfan Tir 
Glas / 
University of 
Gastronomy 

Trinity St David’s University is seeking to 
establish a Centre for Rural Enterprise 
(Canolfan Tir Glas), an entity that will 
promote the local food industry, 
sustainability, resilience and rural 
entrepreneurship. The Centre will aim to play 
its part in strengthening the economic 
infrastructure of the wider agri-food economy 
in Mid Wales from the centre and its outreach 
work, particularly by focusing on skills and 

SOC 
(initial) 
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Strategic 
Growth 
Priority 

Project / 
Programme 

Summary Business 
Case 
Maturity 
Index 

career development in the hospitality sector 
and other rural diversification sectors. Total 
capital costs are estimated to be £8 million. 

Strengthened 
Tourism 
Offer 

Cynefin – The 
Green Heart 
of Wales 

Lead by the Centre for Alternative 
Technology, seeks to create a powerful and 
immersive learning experience, bringing 
huge practical benefits to the delivery of 
Skills for the future in renewable energy, 
sustainable construction and retrofit, food, 
land use and sustainable tourism. The 
tourism element of the project comprises of: 
An Arrival and Welcome Hub, Green Street, 
Elemental and Site Accommodation. Total 
capital costs are estimated to be £24.2 
million. 

SOC 
(initial) 

Dwr Cymru 
Elan Valley 

Lead by Dwr Cymru, the Elan Valley Lakes 
Project seeks to achieve economic growth 
and sustainability through adding appropriate 
high experience level adventure, sport and 
nature activities and improve provision of 
overnight accommodation. It is hoped this will 
increase visitor spend and enhance income 
streams. Total capital costs are estimated to 
be £12.7 million. 

SOC 
(initial) 

Montgomery 
Canal Wales - 
Restoration to 
Navigation 

Lead by the Canal and River Trust / Glandwr 
Cymru, the restoration of the Montgomery 
Canal in Wales seeks to facilitate linkage to 
the wider 2000-mile Canal network, and 
boater access through Powys to beyond 
Welshpool. So enhancing opportunities for a 
range of non-boater visitor activities, all with 
associated spend and opportunities for 
tourism and leisure businesses. Total capital 
costs are estimated to be £24.4 million.  

SOC 
(initial) 

Ceredigion 
Harbours 

Lead Ceredigion County Council, Ceredigion 
Harbours is an outline proposal for two major 
marina/harbour developments (Aberystwyth 
and Aberaeron). In both instances, the 
assets are to remain publicly-owned and will 
combine currently planned investment in sea 
defences/costal flooding, adding further 
economic value through the reconfiguration 
and development of the assets to generate 
new economic opportunities in retail, leisure 
and tourism. In Aberystwyth, the proposals 
also incorporate strengthened faculties to 
support the fisheries sector. Total capital 
costs are estimated to be between £20 and 
£30 million.  

Concept  

Digital Strategic 
Employment 
Site 
Connectivity. 

Lead jointly by Ceredigion County Council 
and Powys County Council, this project 
seeks to accelerate the provision of 
connectivity services to strategic 
employment sites within the Mid Wales 
region, and in doing so provide better 
services to businesses to facilitate greater 

Programme 
Business 
Case 
(initial) 
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Strategic 
Growth 
Priority 

Project / 
Programme 

Summary Business 
Case 
Maturity 
Index 

economic growth. Total capital costs are 
estimated to be £3.6 million.  

Supporting 
Enterprise 

Mid Wales 
Sites and 
Premises. 

Lead jointly by Ceredigion County Council 
and Powys County Council, this intervention 
will deliver a strategic programme of 
prioritised, direct public sector investment in 
employment sites and premises and related 
infrastructure across Mid Wales to help meet 
current need and stimulate future economic 
growth in the region. This would be delivered 
through a Mid Wales Property Infrastructure 
Investment Fund.  The proposal would be 
complemented by the development of 
broader financial incentives to help stimulate 
private sector investment in employment 
sites and premises, and targeted 
investments in strategic employment sites.  

Programme 
Business 
Case 
(initial) 

 

8.2. Pan ddaw at y rhestr fer - a'r hyn y mae'n ei olygu yn ymarferol, mae'n bwysig 

bod yn glir ar nifer o egwyddorion allweddol: 

 Yr opsiynau ar y rhestr fer yw'r opsiynau gorau sydd ar gael ar hyn o bryd. 

Mae'r Achos Busnes Portffolio yn nodi bod gennym nifer o opsiynau ar y 

rhestr hir ar gyfer y Portffolio - nid yw'r holl opsiynau'n barod / heb ddod 

ymlaen eto. Mae sgiliau yn un enghraifft allweddol lle nad oes prosiectau 

ar hyn o bryd - fodd bynnag, mae'n debygol iawn y bydd cynigion cyfalaf 

yn dechrau ymddangos yn dilyn gwaith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 

 Nid yw'r rhestr fer byth wedi'i gosod mewn carreg. Y camau nesaf yw i'r 

Bwrdd ystyried manylion cynnar y Rhaglenni a gynigir, ac yna'r Prosiectau 

yn eu tro yn erbyn nodau ac amcanion strategol y Fargen Twf - fel y'u 

diffinnir yn yr Achos Busnes Portffolio. 

 Felly nid yw penderfyniad heddiw yn rhwymo Bwrdd TCC i'r rhestr fer yn 

barhaol. Lluniwyd y rhestr fer gyfredol i ddangos yr opsiynau cryfaf cyfredol 

ar gyfer cyflwyno'r Fargen - sydd bellach angen datblygiad manwl pellach. 

 Ni chytunir na gwarantir cyllid i unrhyw un o'r prosiectau ar hyn o bryd. 

Sicrheir cyllid ar gyfer y Portffolio yn ei gyfanrwydd. Dim ond ar ôl i Fwrdd 

TCC ystyried eu hachosion busnes y daw penderfyniad ar gyllid ar gyfer 

rhaglenni / prosiectau, ac yna ei gyflwyno i'r Llywodraeth i'w gymeradwyo. 

 Unwaith y bydd Bwrdd TCC wedi cymeradwyo'r Achosion Busnes Rhaglen 

/ Prosiect, cyfrifoldeb a risg y sefydliadau arfaethedig yn unig yw datblygu 

manylion eu cynlluniau i ddilyn ymlaen â'u cynigion cychwynnol. Mae rôl y 

PoMO wedi'i nodi'n glir yn y ddogfennaeth - fel cydgysylltu a rheoli'r Fargen 

yn unig. Cyfrifoldeb y sefydliad arweiniol / noddi yw darparu adnoddau ar 

gyfer datblygu / cyflwyno'r prosiect. 
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 Mae cynigion a gafodd eu hystyried yn ddiweddar, ond na wnaethant y 

rhestr fer, wedi'u rhoi ar y rhestr hir. Mae hyn yn golygu eu bod yn dal i 

ddadlau am gyfle yn y dyfodol trwy adolygiadau yn y dyfodol. Mae'r 

cyfrifoldeb ar y sefydliadau sy'n cynnig ystyried yr adborth technegol 

manwl ac ystyried datblygu eu cynigion ymhellach fel cynnig rhestr 

ddatblygu (pipeline) posibl y gellid ei ystyried yn y dyfodol. 

9. Casgliad a Chamau Nesaf 

9.1. I gloi, mae gwaith swyddogion rhanbarthol a’r PoMO sydd newydd ei sefydlu, 

gyda chefnogaeth Hatch, Joe Flanagan a swyddogion o’r ddwy Lywodraeth 

wedi arwain at fframwaith cadarn y gall Bargen Twf Canolbarth Cymru 

ddechrau symud ei ffocws o ddatblygiad i gyflawni. 

9.2. Er bod manylion sylweddol i'w datblygu o hyd ar y Rhaglenni a'r Prosiectau - 

mae'r Achos Busnes Portffolio yn gosod y fframwaith cyflawni, gyda sicrwydd 

ac adolygiadau dilynol gan y Llywodraeth yn darparu cyfarwyddyd ac 

arweiniad clir i'r PoMO a Bwrdd TCC ar y materion allweddol i'w datrys i wneud 

cynnydd. 

9.3. Y llinell amser ganlynol yw rhaglen waith gyfredol y PoMO a swyddogion 

rhanbarthol i gyflawni FDA: 

 21ain Medi: Bwrdd TCC yn Cymeradwyo Achos Busnes Portffolio (v1) i'w 

gyflwyno i'r Llywodraeth. 

 1af Hydref: Cyflwyno dogfennaeth yn ffurfiol ar gyfer Llywodraethau'r DU / 

Cymru 

 4th Hydref – 11th Tachwedd: Adolygiad Swyddog Cyfrifyddu 

 11th Tachwedd – 23 Tachwedd: Adolygu a chymeradwyo argymhellion 

AOR (Llywodraeth DU / Cymru) 

 Tachwedd-Rhagfyr: Drafftio Cytundeb Bargen Derfynol 

 Rhagfyr: digwyddiad arwyddo (i’w gadarnhau) 

 10th Rhagfyr: Bwrdd TCC i ystyried canfyddiadau AOR, a dogfen FDA. 

10.  Goblygiadau Cyfreithiol 

10.1. Mae'r adroddiad hwn yn esbonio'r broses a'r ddogfennaeth ofynnol sy'n 

ofynnol i gefnogi'r Cytundeb Bargen Derfynol, sef yr Achos Busnes Portffolio. 

10.2. Mae Achos Rheoli'r Achos Busnes Portffolio yn nodi ac yn cyfeirio at y 

trefniadau llywodraethu presennol sydd ar waith, trwy gytundebau cyfreithiol 

sefydledig (IAA1 ac IAA2). 

10.3. Fodd bynnag, mae'r Achos Busnes Portffolio hefyd yn cyfeirio at drefniadau 

llywodraethu newydd - a fydd yn cael ei ddal a'i gytuno yn y cytundeb cyfreithiol 

sydd ar ddod (IAA3). 

10.4. Darperir y sail gyfreithiol ar gyfer cymeradwyo'r Achos Busnes Portffolio i'w 

gyflwyno i'w ystyried gan y ddwy Lywodraeth yn y Cytundeb Rhyng-Awdurdod 
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(IAA2) cyfredol. Mae IAA2 yn darparu i Fwrdd TCC wneud argymhelliad i'w 

gymeradwyo gan Gabinetau'r ddau Awdurdod. 

10.5. Bydd adroddiadau yn y dyfodol yn cael eu cyflwyno i Fwrdd TCC i ystyried y 

ddogfennaeth ganlynol: 

 Bydd Cytundeb Rhyng-Awdurdod 3 (IAA3) yn cael ei ddwyn i gyfarfod 

arbennig o Fwrdd TCC ym mis Hydref / Tachwedd i ystyried, ac os yw'n 

briodol, argymell cymeradwyo Cabinetau pob Awdurdod. 

 Bydd Cytundeb Bargen Terfynol yn cael ei ddwyn i gyfarfod yng 

nghynlluniau i ystyried, ac os yw'n briodol, argymell cymeradwyo 

Cabinetau pob Awdurdod. 

11. Goblygiadau Adnoddau Dynol 

11.1. Nid oes unrhyw oblygiadau AD yn codi o'r adroddiad hwn. Mae strwythur 

staffio'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) wedi'i gytuno a'i sefydlu o'r blaen. 

12. Goblygiadau Ariannol 

12.1. Mae'r Achos Busnes Portffolio yn nodi'r prif ffigurau ar gyfer gwariant cyfalaf y 

mae'r ddau Awdurdod Lleol yn eu ceisio gan Lywodraeth y DU a Chymru trwy 

Fargen Twf Canolbarth Cymru, sy'n dod i gyfanswm grant cyfalaf o £ 110m. 

12.2. Ar hyn o bryd nid yw proffil gwariant a manylion ariannol llawn y rhaglenni a'r 

prosiectau cyfansoddol yn y Portffolio yn hysbys. 

12.3. Felly mae'r Achos Busnes Portffolio wedi gwneud ystod o ragdybiaethau ac 

amcangyfrifon ar hyn o bryd - a fydd yn gofyn am waith pellach sylweddol o 

gyllid i wariant wedi'i gynllunio'n well yn erbyn proffil y grant, y disgwylir iddo 

fod yn wastad dros 10-15 mlynedd. 

12.4. Mae swyddogion o Lywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd ei gyfraniad i’r 

Fargen yn £ 55m dros gyfnod o 10 mlynedd - ymhellach i’r cyhoeddiad yn 

Adolygiad Gwariant 2020. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau / cyfleu 

ei bwriadau - felly rydym yn ystyried dau senario o grant cyfalaf. Un am £ 55m 

dros 10 mlynedd i gyd-fynd â chyfraniad UKG, a'r llall yn £55m dros y cyfnod 

gwreiddiol o 15 mlynedd. 

12.5. Refeniw - mae adnoddau ar gyfer y PoMO ar waith tan Orffennaf 2023 trwy 

gyllid ESF. Darperir y rhain trwy gytundebau grant ar wahân a CLG (SLA) 

rhwng y partïon perthnasol. Nid yw'r gyllideb refeniw ar gyfer y Bwrdd a 

chyfraniadau partner blynyddol wedi'i phennu eto - ond bydd yn cael ei 

hystyried ar wahân. 

13. Atodiadau 

13.1. Mae'r atodiadau canlynol yn berthnasol i'r adroddiad hwn: 

 Atodiad 1: Achos Busnes Portffolio (v1) 

 Atodiad 2: Crynodeb Rhaglen Amlinellol - Digidol (v 1 drafft) 

 Atodiad 3: Crynodeb Rhaglen Amlinellol – Tir ac Eiddo (v1 drafft) 

 Atodiad 4: Astudiaeth Ymchwil ac Arloesedd (v1 terfynol) 


