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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU 

3 Chwefror 2021 

TEITL: Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol (PDSRh): Adroddiad 
Cynnydd a Chamau Nesaf 

AWDUR: Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol 

1. Pwrpas yr Adroddiad 

1.1. Rhoi diweddariad byr i'r Aelodau ar y gwaith sy'n mynd rhagddo i sefydlu 

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru (PDSRh). 

2. Penderfyniad(au) a Geisir 

2.1. Nodi'r cynnydd hyd yma, a rhoi sylwadau ar y camau nesaf a ragwelir. 

3. Cefndir 

3.1. Mae'r adran hon yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a gyflawnwyd hyd at ddyddiad yr 

adroddiad. Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru wedi derbyn cymeradwyaeth gan 

Weinidogion Llywodraeth Cymru i ddatblygu PDSRh Canolbarth Cymru. Oherwydd 

effeithiau Covid 19 a datblygu Bargen Twf ar gyfer y rhanbarth (gan gynnwys 

llofnodi Pennawdau Telerau ym mis Rhagfyr 2020 gyda Llywodraethau Cymru a 

Phrydain), mae'n anochel bod y cynnydd gyda sefydlu PDSRh wedi'i ohirio. 

3.2. Er gwaethaf y galwadau a osodwyd ar y ddau Awdurdod gan y Pandemig, gwnaed 

cynnydd ar rai meysydd allweddol: - 

 Cytunwyd ar Gylch Gorchwyl rhwng y ddau Awdurdod sy'n adlewyrchu 

canllawiau Llywodraeth Cymru. 

 Mae'r Cytundeb Rhyng-awdurdod wedi'i ddiwygio a'i gytuno gan y ddau Gabinet 

i gynnwys trefniadau ar gyfer gweinyddu'r PDSRh rhanbarthol. 

 Mae'r ddau Awdurdod wedi nodi Cynllun Prosiect a galluogi adnoddau 

ychwanegol er mwyn symud ymlaen i sefydlu PDSRh yn amodol ar gytundeb a 

dyraniad adnoddau gyda Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaethau allweddol 

megis penodi Rheolwr PDSRh, a chreu Bwrdd PDSRh yn cael eu symud 

ymlaen ar unwaith wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau eu bod yn derbyn y 

cynllun / amserlen ddiwygiedig. 

 Mae Disgrifiad Swydd a Manyleb Person wedi'i gynhyrchu a'i Werthuso yn 

barod ar gyfer recriwtio Rheolwr PDSRh. 

 Cysylltwyd â PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru i sicrhau trosglwyddiad 

esmwyth o'r trefniadau presennol i sefydlu PDSRh newydd Canolbarth Cymru. 
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 Mae trefniadau'n cael eu gwneud i ddad-gyfuno data a gwybodaeth ranbarthol 

Canolbarth Cymru o PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru er mwyn llywio 

datblygiad Cynllun Cyflenwi PDSRh Canolbarth Cymru. 

4. Ffordd Ymlaen 

4.1. Cyn i ymrwymiadau gael eu gwneud tuag at recriwtio Rheolwr PDSRh, a swyddi 

cymorth priodol, ochr yn ochr â phenodi Bwrdd Cysgodol i oruchwylio datblygiad 

dros y 12 mis nesaf, mae angen rhoi adnoddau ar waith i fagu hyder a sicrhau 

hyfywedd tymor hir. 

4.2. I'r perwyl hwn, mae cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru wedi ei drefnu i gytuno ar y 

camau nesaf, amseriadau a dyraniad adnoddau y tu hwnt i'r £ 30,000 cychwynnol a 

ddyrannwyd ac a ddefnyddiwyd eisoes. 

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 

 Dim 


