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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
26ain o Fai 2021
TEITL: Bargen Twf Canolbarth Cymru – cynllunio ac adnodd ar gyfer sicrhau
cytundeb lawn y fargen dwf
AWDUR: Carwyn Jones-Evans a Paul Griffiths
1. Pwrpas yr Adroddiad
1.1. I roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau Tyfu Canolbarth Cymru ar y cynnydd yn
natblygiad ffurfiol Bargen Twf Canolbarth Cymru.
1.2. Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd i'r dull a amlinellwyd, er mwyn sicrhau bod y cam
datblygu'n cael ei gwblhau'n amserol er boddhad y ddwy Lywodraeth a
chymeradwyaeth y rhanbarth - i sicrhau Cytundeb y Fargen Lawn o fewn y flwyddyn
galendr.
2. Penderfyniad(au) a Geisir
2.1. I nodi’r cynnydd mewn datblygu’r Fargen Dwf hyd yma.
2.2. I gefnogi’r ffordd ymlaen a’r argymhelliad wneir i gomisiynu capasiti allanol dros dro i
orffen datblygiad y dogfennau sydd eu hangen i gal Cytundeb Lawn y Fargen (Full
Deal Agreement).
3. Cyflwyniad
3.1. Bydd yr aelodau'n ymwybodol, ar ôl cytuno'n llwyddiannus ar Benaethiaid Telerau ar
ddiwedd 2020, bod gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu'r
ddogfennaeth, y prosesau a'r manylion angenrheidiol sy'n ofynnol i sicrhau'r garreg
filltir nesaf (Cytundeb Bargen Lawn).
3.2. Mae'r trosolwg eang o'r cerrig milltir allweddol yn natblygiad y Fargen Twf fel a
ganlyn:
Carreg
Filltir
Pennau
Termau

Rhagofynion*

Dogfennau Allweddol*









Cytundeb
Lawn y
Fargen



Strwythurau
Llywodraethu Sefydledig
Cynnig clir ar gyfer
Bargen (cadarnhau cyddestun, mandad a
chwmpas y fargen
bosibl).
Sefydlu strwythur ac
amlinelliad ar gyfer
Portffolio’r Fargen
Strwythurau
Llywodraethu Esblygol
(ar gyfer y cam cyflawni)







Statws

Cyflawnwyd
Cytundeb RhyngRhagfyr 2020
Awdurdod
Gweledigaeth ar
gyfer Tyfu Canolbarth
Cymru
Cytundeb Pennau
Termau

IAA diwygiedig
Achos Busnes
Portffolio Llawn *

Parhaus - targed
yn ôl rhanbarth o
gyflawni o fewn
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Capasiti (PMO)
Portffolio Bargen Twf
(arfaethedig)
Sicrwydd - dogfennau ac
adolygiadau allweddol
wedi'u cynnal (er
boddhad y ddwy
Lywodraeth)

(gyda digon o
fanylion i'r
Llywodraeth feddu ar
ddealltwriaeth glir o'r
Rhaglenni /
Prosiectau posibl a
gyflwynir - gyda
metrigau cadarn o
ran allbynnau ac
arian).

2021 blwyddyn
galendr.
SYLWCH:
Amseriadau yn
amodol ar fynd
i'r afael â
chyfyngiadau
capasiti (pwrpas
yr adroddiad
hwn).

Dogfennaeth i danategu
FDA *:
 Protocol Cyfathrebu
 Cynllun M&E
 Strategaeth
Gwireddu Budddaliadau
 IAAP
 Strategaeth Rheoli
Newid
 Asesiad Cymhareb
Cost Budd-daliadau
 Cynllun Ariannol
 Strategaeth Gaffael
 Cynllun Gweithredu
Sicrwydd *:
 Adolygiad Dilysu
Prosiect (PVR)
 Adolygiad Swyddog
Cyfrifyddu (AOR)
I’w gadarnhau

Llythyr(on)
I’w gadarnhau
Ar ôl Cytundeb y
Cynnig
Fargen Lawn
Grant
* Mae gwybodaeth / arweiniad ar y lefel fanwl ddisgwyliedig o gynnwys, amseriadau
a disgwyliadau yn destun trafodaeth barhaus gyda'r ddwy Lywodraeth. Mae’r tabl
hwn yn ffurfio dealltwriaeth gyfredol y rhanbarthau o ofynion ar adeg ysgrifennu’r
adroddiad hwn.
3.3. Bydd yr aelodau'n ymwybodol o'r adroddiad blaenorol bod yr amser y mae
Bargeinion Twf yn symud o Benaethiaid Telerau i Gytundeb Bargen Lawn yn 12 mis
ar gyfartaledd - ond yn amrywiol. Ar adeg arwyddo, nid oes yr un ddwy Fargen ar yr
un cam yn eu hesblygiad - ac mae'r ddwy Lywodraeth wedi bod yn gefnogol trwy
Fargen Twf Canolbarth Cymru wrth ddilyn amserlen realistig a chyraeddadwy yng
nghyd-destun ein Portffolio sy'n dod i'r amlwg.
3.4. Mae'r mandad gwleidyddol a'r ymgyrch gan Fwrdd TCC (Cyd-bwyllgor) wedi bod yn
gyson glir: - gweithio tuag at gyflawni Cytundeb Bargen Lawn yn ystod y flwyddyn
galendr (2021). Adleisiwyd hyn yn gryf hefyd o'r sector preifat (Grŵp Strategaeth
Economaidd), i symud o ddatblygiad i gyflawni yn yr amserlen realistig fyrraf i
sicrhau bod y Fargen Twf yn sicrhau buddion diriaethol i'r rhanbarth.
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3.5. O Ebrill ’21 ymlaen, mae swyddogion o’r rhanbarth wedi dechrau cwrdd â’r gweision
sifil yn y ddwy Lywodraeth bob pythefnos i sicrhau deialog reolaidd ar gynnydd, ac i
barhau i egluro’r disgwyliadau a’r manylion sy’n ofynnol. Mae'r ddwy Lywodraeth yn
glir yn eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i ddwyn y Fargen Twf i rym - ar gyflymder
realistig a chyraeddadwy.
3.6. Mae'r sgyrsiau hyn wedi bod yn adeiladol ac yn ddefnyddiol wrth ddatblygu
dealltwriaeth yn y tîm swyddogion o'r gofynion ar gyfer cyflawni FDA. Fodd bynnag,
erys rhywfaint o ansicrwydd a goddrychedd ynghylch manylion y gofyniad, ac ar yr
amserlenni posibl.
3.7. Mae hyn yn bennaf oherwydd nad oes templed / cyfarwyddyd ysgrifenedig i'w ddilyn
- mwy o blotio cwrs yn rhywle rhwng y dull Portffolio a gynghorir (sy'n dal i fod yn
ffurfiannol i raddau helaeth o ran unrhyw ganllawiau clir), a'r hyn a gyflawnodd
Gogledd Cymru yn ddiweddar (a oedd yn a dan arweiniad rhaglen a phrosiect, gyda
ffurfio Portffolio ochr yn ochr).
3.8. Mae pob Bargen yn wahanol, ac mae'r cyfrifoldeb i raddau helaeth ar y rhanbarth i
ddatblygu dogfennaeth allweddol, ochr yn ochr â datblygu trefniadau llywodraethu,
sicrwydd ac archwilio cadarn i safon sy'n foddhaol i'r ddwy Lywodraeth.
3.9. Mae’n bwysig nodi bod gweision sifil y ddwy Lywodraeth wedi bod yn hynod
gymwynasgar ac yn ymgysylltu drwyddi draw. Fodd bynnag, mae'n amlwg na ellir
disgwyl yn realistig am adborth ffurfiol ar y ddogfennaeth a'r trefniadau a sefydlwyd
wrth gyflwyno'r cynnig yn ffurfiol i Lywodraethau.
3.10. Felly mae cydbwysedd i daro rhwng sicrhau datblygiad rhesymegol ac ailadroddol y
Fargen trwy ymgysylltu'n agos â'r ddwy Lywodraeth a symud yn raddol o'r Portffolio
i'r Rhaglen i'r Prosiect, yn erbyn sicrhau nad yw'r amserlen yn cael ei chloi mewn
dolen ymgysylltu barhaus - â dim sbardun na signal ffurfiol i'w gyflwyno i
Lywodraethau.
3.11. Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu’r Portffolio yn y modd a ddisgwylir gan y
Llywodraeth - fodd bynnag, mae cyfyngiadau gallu a gallu yn y rhanbarth hefyd wedi
dod yn amlwg iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda’r ddau dîm lleol
Awdurdodau Lleol yn jyglo eu hymateb parhaus i Covid a chymorth busnes, cyllid
newydd. cyfleoedd a disgwyliadau cynyddol yn lleol.
3.12. Felly mae'r adroddiad hwn yn nodi'n fanwl, y sefyllfa a'r cynnydd a gyflawnwyd hyd
yma, y gwaith sy'n weddill i'w wneud - ac argymhelliad i'r Bwrdd ei ystyried.
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4. Cynnydd hyd yma
4.1. Mae'r adran hon yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y diweddariad diwethaf i Fwrdd TCC ar 11eg Mawrth.

THEMA

Diweddariad sefyllfa

Tasg/Carreg Filltir Nesaf

Llywodraethu
(Datblygu)





Estyniad / esblygiad IAA i gwmpasu'r cam datblygu sy'n
weddill.

Llywodraethu
(Gweithredu)



IAA ar waith, gyda'r Cydbwyllgor, y Grŵp
Strategaeth Economaidd a'r Grŵp Rheoli
Swyddogion wedi sefydlu
• Mae angen ystyried IAA2 o ddifrif (heb
ddechrau)



Penderfynu ar ofynion IAA2 ac ystyried yn erbyn
deddfwriaeth sy'n dod i'r amlwg (CJCs) - yn nodi llwybr a
chynllun trosglwyddo.

Cyllid



Sicrhawyd cyfraniadau cyllideb ALl ar gyfer
refeniw 2021/22 (£ 100k yr un).



Mae angen nodi a datrys trefniadau cyflenwi delio a
goblygiadau adnoddau.

Rheoli



Mae offer a dogfennau allweddol ar gyfer y
PMO yn cael eu datblygu (cofrestrau risg a
thracwyr carreg filltir)



Datblygu offer / prosesau ymhellach (unwaith y bydd PMO
yn ei le)

Sicrwydd




Ymgymerwyd â'r PVR cychwynnol
IAAP cynnar wedi'i ddrafftio



Nodi anghenion Sicrwydd gan y ddwy Lywodraeth cyn FDA
(PVR, AOR) - yn aneglur ar hyn o bryd.

Cyfathrebu




Protocol Cyfathrebu ar waith
Cynllun gweithredu ar waith, gyda'r is-grŵp
cyfathrebu wedi'i sefydlu



Protocol a chynllun gweithredu i'w adolygu gan Fwrdd TCC
cyn FDA - ac yna ar ôl FDA

Adnoddau



Swyddog Arweiniol Strategol ar secondiad
dros dro ochr yn ochr â'r Prif Gynghorydd.
Adnodd swyddogion ar draws timau
Awdurdod Lleol ar ffurf ffrydiau gwaith.
Pensaernïaeth PMO wedi'i chytuno gan y
Grŵp Rheoli, ac yn cael ei recriwtio (5 rôl i
ddechrau).
Y gallu i ddatblygu Achosion Busnes
Portffolio / Rhaglen sydd eu hangen ar frys.



Bydd trosglwyddo o swyddogion arweiniol presennol i PMO
yn parhau nes bydd PMO wedi'i sefydlu (bydd y trefniadau
presennol yn parhau nes sefydlu'r PMO).
Recriwtio PMO ar y gweill (Mai-Gorffennaf 2021)
Datrys prinder capasiti ar unwaith i ddod â datblygiad
Portffolio ar gyfer FDA i ben, gydag achosion
cysylltiedig ar lefel Rhaglen. (Adran 5 yr adroddiad hwn).
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Datblygiad
Portffolio y
Fargen Dwf



Capasiti datblygu prosiect yn gyfyngedig ar
draws cyrff arfaethedig.





Achos Busnes Portffolio Strategol ar waith
(cytunwyd arno gan Fwrdd TCC 11/03/21).
Cwmpasu / Datblygu Rhaglenni ar y gweill
(gweler isod)
Darganfyddiad prosiect ar y gweill - sefydlu
mwy o wybodaeth am gynigion prosiect
posib. Mae'r llif gwaith yn arwain gweithio
gyda phrosiectau arfaethedig i geisio eu
datblygiad i'r cam SOC.

Lefel Portffolio (tasgau lefel uwch):
 Datblygu Achos Economaidd:
o Adolygiad Rhestr Hir
o Datblygu a Mireinio Rhestr Fer
o Ymgysylltu ESG perthnasol a phenderfyniadau'r
Bwrdd
 Cwblhau Achosion Rheoli, Ariannol a Masnachol.
 Ailedrych ar yr Achos Strategol - diweddaru llinellau sylfaen /
gwybodaeth economaidd a metrigau pennawd (allbynnau /
amcanion buddsoddi).




Sicrhau gallu digonol ar gyfer datblygu prosiect i gam
amlinellol i lywio achosion Portffolio / Rhaglen, yn ôl yr
angen (mewn sefydliadau arweiniol / partner).

Lefel Rhaglen:
 Cwblhau gweithgaredd cwmpasu / cwmpasu rhaglenni
cyfredol ar y gweill.
 Datblygu achosion busnes perthnasol ar lefel rhaglen i
ddigon o fanylion i lywio'r Portffolio.
Lefel-prosiect:
 Nodi opsiynau (rhestr hir gychwynnol wedi'i datblygu) a
gwahodd yn agored am fynegiadau pellach o ddiddordeb.
 Cwmpasu opsiynau (gwahodd manylion ac archwilio
opsiynau diriaethol / hyfyw).
 Adolygiad rhestr hir - cymerwch gyngor gan y Bwrdd ac ESG
ar ffurfio rhestr fer a fydd yn ffurfio'r Portffolio cychwynnol i'w
ystyried gan y ddwy Lywodraeth.
 Ar gyfer FDA - sicrhau datblygiad gwybodaeth prosiect i'r
cam amlinellol.
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4.2. Mae'r tabl canlynol yn rhoi diweddariad ar bob llif gwaith ar gyfer pob un o'r 8 blaenoriaeth thematig strategol a nodir yn y Weledigaeth
ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru a'r Portffolio Bargen Twf cynnar:

FFRWD
GWAITH

Diweddariad Sefyllfa

Tasg/Carreg Filltir Nesaf

Amaethyddiaeth,
Bwyd a Diod



Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu
(gan gynigwyr prosiectau).
Cynigion prosiect yn cymryd amser i
ddatblygu (ystyriaeth capasiti ac amser gan
arweinwyr).



Gweledigaeth ar gyfer Ymchwil a Arloesi
Cymhwysol (dichonoldeb rhaglenni) ar y
gweill.
Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu
(gan gynigwyr prosiectau).
Rhaglen Ddigidol - yn cael ei chwmpasu,
gyda datblygiad cam 1 SOC bron wedi'i
gwblhau.
Ymgysylltiad sylweddol a siapio rhaglenni,
gyda phrosiectau posibl yn cael eu nodi.







Recriwtio Rheolwr Rhaglen (ar y gweill).
Cwblhau Cam 1 y gwaith Digidol (Mai 2020)
Ewch ymlaen gyda Cham 2 a sicrhau bod y manylion yn
barod ar gyfer yr iteriad nesaf o ddatblygiad Portffolio.

Cytunwyd a mabwysiadwyd y Strategaeth
Ynni Ranbarthol.
Cylch Gorchwyl Drafft ar gyfer y Grŵp
Cynghori Ynni ar waith.
Astudiaeth Hydrogen wedi'i Gomisiynu (ar y
gweill).
Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu
(gan gynigwyr prosiectau).
Angen cydnabyddedig am ystyriaeth
ehangach o anghenion sectoraidd mewn



Astudiaeth Hydrogen - bydd yn cael ei gynnal nawr tan fis
Medi 2021.
Grŵp Cynghori - yn cael ei sefydlu dros yr Haf.
Gall prosiectau posib ddeillio o'r gwaith parhaus / grŵp llywio
- ond bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus.



Ymchwil ac
Arloesi
Gymhwysol




Digidol




Ynni





Cynnig
Twristiaeth
Gryfach













Parhau i weithio gyda chynigion prosiect sy'n dod i'r amlwg sicrhau bod cynigion yn cael eu datblygu ar y dudalen. Mae
angen i gynigwyr arweiniol sicrhau gallu / blaenoriaeth
ddigonol yn eu sefydliad i sicrhau bod datblygiad yn cael ei
ddwyn ymlaen.
Adolygu prosiectau arfaethedig yn erbyn y Portffolio sy'n dod
i'r amlwg - ac adolygu ffurfiant rhestr hir / rhestr fer.
Cwblhau'r Weledigaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi
Cymhwysol (Mehefin 2020)
Adolygu prosiectau amlinellol yn erbyn y Dichonoldeb, a
gosod cynllun i ymgysylltu a chytuno ar y prosiectau posib.

Ymgysylltu / gwaith ar y gweill i ystyried cwmpas unrhyw
ddarn o waith dichonoldeb / sector posibl.
Parhau i weithio gyda chynigion prosiect sy'n dod i'r amlwg sicrhau bod cynigion yn cael eu datblygu ar y dudalen. Mae
angen i gynigwyr arweiniol sicrhau gallu / blaenoriaeth
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perthynas ag adferiad cofalent a datblygu'r
sector.

Sgiliau a
Chyflogaeth






Cefnogi Menter




• Recriwtio Rheolwr PSRH.
Sefydlu Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol,
Recriwtiwyd y Cadeirydd (cyfarfod 1af
12/05/21).
Ni nodwyd / cynigiwyd unrhyw brosiectau
cyfalaf hyd yma.
Ni sefydlwyd unrhyw swyddog arweiniol /
adnodd i ystyried anghenion cyfalaf posibl.




Cwblhawyd asesiad 3 cham.
Amlinelliad ar gyfer rhaglen bosibl wedi'i
drafftio - prosiectau / safleoedd cychwynnol
ac ariannu'r potensial a nodwyd, ond mae
angen gwaith pellach.









Trafnidiaeth





Dim llwybr presennol ar gyfer ariannu

prosiectau trafnidiaeth o fewn yr amlen
ariannu gyfredol (Bargen Twf) - fodd bynnag,
mae gwaith yn parhau trwy'r mecanweithiau 
rhanbarthol presennol (TraCC) i gynnal
ymwybyddiaeth.
Bydd cydweithredu trawsffiniol ar y gweill ar
astudiaeth cysylltedd rheilffyrdd “Asesiad,
Asesiad Cysylltedd Canolbarth Cymru a
Swydd Gaer - Gorllewin Canolbarth Lloegr” yn nodi opsiynau gwasanaeth ar ôl HS i
Birmingham a Crewe.

ddigonol yn eu sefydliad i sicrhau bod datblygiad yn cael ei
ddwyn ymlaen.
Adolygu prosiectau arfaethedig yn erbyn y Portffolio sy'n dod
i'r amlwg - ac adolygu ffurfiant rhestr hir / rhestr fer.
Bydd gwaith yn parhau i sefydlu PSRH a datblygu cynllun.
Bydd hyn yn arwain at well dealltwriaeth o asesu anghenion ac anghenion cyfalaf posibl.
Ar hyn o bryd, mae'n annhebygol y bydd cynigion cyfalaf yn
cael eu cyflwyno ar gyfer Twf yn y tymor byr - fodd bynnag,
mae blaenoriaeth yn parhau i fod o fewn cwmpas y Portffolio,
pe bai opsiynau'n dod ymlaen, neu pe bai cyllid pellach ar
gael.
Recriwtio Rheolwr Rhaglen yn y PMO (ar y gweill).
Ymgysylltu â thîm Eiddo LlC - a gwerthuso canfyddiadau /
datblygu cynllun gweithredu cychwynnol (ar y gweill).
Adolygu prosiectau amlinellol yn erbyn y Dichonoldeb a
sicrhau bod y manylion yn barod ar gyfer yr iteriad nesaf o
ddatblygiad Portffolio.
Sefydlu bwrdd / strwythur rhaglen i ffurfio a bwrw ymlaen â
gweithgaredd.
Cwblhau'r astudiaeth cysylltedd rheilffyrdd - bydd yn helpu i
lywio opsiynau ar gyfer Canolbarth Cymru ar lwybrau
trawsffiniol.
Yn annhebygol y bydd cynigion cyfalaf yn cael eu cyflwyno ar
gyfer Bargen Twf yn y tymor byr - fodd bynnag, mae
blaenoriaeth yn parhau i fod o fewn cwmpas y Portffolio, pe
bai opsiynau'n dod ymlaen, neu pe bai cyllid pellach ar gael.
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4.3. Prosiectau: fel y nodwyd mewn diweddariadau blaenorol i Fwrdd TCC - mae
prosiectau'n cael eu harchwilio a'u cwmpasu'n anffurfiol yn unig ar hyn o bryd.
4.4. Mae'r broses a nodwyd gan y Llywodraeth yn ailadroddol yn datblygu'r Strategaeth,
y Portffolio a'r Rhaglenni - cyn symud ymlaen i benderfynu a chytuno ar ein
prosiectau.
4.5. Yr hyn yr ydym yn ei gynnal ar hyn o bryd yw sgyrsiau gyda chynigwyr y prosiect ym
mhob achos, ac annog datblygu eu cynigion i lefel o fanylion a all helpu'r Bwrdd ac
ESG i ddechrau gwneud penderfyniadau gwybodus yn erbyn y Portffolio sy'n dod i'r
amlwg - ar benderfynu ar y gymysgedd o brosiectau. bydd hynny'n cael ei gynnig i'w
ystyried yn y lle cyntaf gan Lywodraethau yn yr Hydref.
4.6. Mae swyddogion wedi cynnal sgyrsiau gyda'r cynigion a gyflwynwyd ar y rhestr hir,
ac maent yn difyrru sgyrsiau gydag opsiynau ychwanegol yn cael eu cynnig.
4.7. Ymgymerir â'r dull hwn yn fwriadol, gan mai'r cynigydd sy'n gyfrifol am ddatblygu
manylion y cynnig - nid y rhanbarth. Mae llwyddiant wrth gyflawni prosiectau yn
uniongyrchol gysylltiedig â gallu a gallu'r sefydliad sy'n cynnig - ac mae'r dull
cyfredol hwn yn ffordd dda o bennu'r gallu sefydliadol i gyflawni'r cynlluniau hyn.
Mae'r cymhorthion proses model busnes pum achos yn hyn o beth, gan fod angen i'r
cynigwyr allu datblygu eu cynigion i gam amlinellol strategol - i nodi'r hyn y maent yn
bwriadu ei wneud, sut y maent yn ystyried ei ariannu a'i gyflawni. Dyma'r math o
wybodaeth y bydd ei hangen ar swyddogion i wneud argymhellion i'r Bwrdd.
4.8. Mae'r rhestr gyfredol o brosiectau sy'n cael eu harchwilio ar hyn o bryd fel a ganlyn:
NODER: mae'n bwysig nodi mai rhestr ddatblygiadol yw hon - ac nid yw'n ffurfio
barn na phenderfyniad swyddog ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â'r prosiectau hyn
i'w hystyried ai peidio. Bwrdd y TCC sy'n penderfynu yn y pen draw, ac ar geisio
cyngor a her briodol gan yr ESG. Mae angen i'r prosiectau i gyd allu dangos eu bod
yn cyd-fynd â'r strategaeth ranbarthol, a'r Achos Busnes Portffolio cynnar - ac
aliniad clir a'r angen am gyllid y Fargen Twf. Nid cronfa grant gyffredinol yw Bargen
Dwf - ond yn hytrach cyfrwng buddsoddi ar gyfer seilwaith economaidd.
Cefnogi Menter:


Ceisio sefydlu rhaglen strategol o fuddsoddiad cyhoeddus uniongyrchol i
sicrhau bod eiddo a seilwaith cyflogaeth hanfodol yn cael ei ddarparu i ateb y
galw cyfredol a symbylu'r dyfodol a mesurau cyflenwol i ysgogi buddsoddiad
gan y sector preifat. Mae opsiynau safle strategol yn cael eu hystyried, ochr
yn ochr â mecanwaith cyflenwi posib (cronfa neu ymyrraeth uniongyrchol
mewn safleoedd unigol).

Digidol
 Opsiynau'n cael eu cwmpasu ar draws 3 phecyn gwahanol - wrth ddatblygu,
ymgysylltu ag opsiynau sydd ar y gweill yn Haf 2021:
o

Adeiladu: Prosiectau sy'n adeiladu seilwaith newydd yn
uniongyrchol, gan gynnwys cloddio dwythellau, gosod ffibr, adeiladu
neu ail-bwrpasu mastiau, a chreu neu ailddefnyddio asedau eraill

o

Galluogi (Proses, Polisïau ac Ymgysylltu): Mae'r prosiectau hyn yn
canolbwyntio ar roi'r mecanweithiau sydd eu hangen ar waith i
gyflymu adeiladu Seilwaith Digidol, er enghraifft, lleddfu materion
ochr gyflenwi trwy ddileu neu leihau rhwystrau lleoli nodweddiadol; a
mynd i’r afael â materion ochr y galw trwy fynd ati i godi
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ymwybyddiaeth dinasyddion o wasanaethau ac annog newidiadau yn
ymddygiad defnyddwyr, i ysgogi galw, er enghraifft trwy annog a
helpu dinasyddion neu fusnesau i ymgeisio am grantiau neu
gynlluniau talebau.
o

Sgiliau: sicrhau bod gan Ganol Cymru fynediad at y wybodaeth a'r
arbenigedd penodol sydd eu hangen i dyfu ein hôl troed Seilwaith
Digidol. Nodyn: bydd yn ystyriaeth allweddol i'r Bartneriaeth Sgiliau
Rhanbarthol sy'n dod i'r amlwg.

Twristiaeth
 Canolfan Technoleg Amgen - Cynefin
 Harbyrau Ceredigion
Ymchwil ac Arloesedd Gymhwysol:
 Canolfan Sbectrwm Genedlaethol
 Parc Arloesi
 Clwstwr Gweithgynhyrchu Uwch (cysyniad wrth ddatblygu, o bosibl yn
gysylltiedig â'r adolygiad Safleoedd ac Eiddo)
Amaethyddiaeth, Bwyd a Diod
 Canolfan Profiad Manwerthu Bwyd
 Prifysgol Gastronomeg
 Canolfan Arloesi Gweithgynhyrchu Bwyd
Sefydliadau sy'n trafod ar hyn o bryd gyda thimau Awdurdod Lleol ynghylch cynigion
posib:
 Ymddiriedolaeth Camlesi Maldwyn
 Dwr Cymru
 Gŵyl Dyn Gwyrdd
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 Coleg y Mynyddoedd Du
 Riversimple
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru
4.9. Ar y pwynt hwn, mae'n bwysig nodi mai dyma swm y cynigion sydd wedi dod ymlaen
i'w hystyried gan yr Awdurdodau Lleol - a'r partneriaid allanol yn y rhanbarth. Mae'r
timau swyddogion yn y ddwy Awdurdod Lleol yn barod i gael sgwrs gydag unrhyw
randdeiliad sydd â diddordeb - fel y nodwyd mewn datganiadau i'r wasg yn
ddiweddar ac ar y wefan.
4.10. Mae'r holl opsiynau hyn yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod - ac os nad yw'n
briodol ar gyfer cyllid y Fargen Twf, bydd swyddogion yn gweithio i bennu'r llwybr
gorau ar gyfer cyllid.
4.11. Bydd y dichonoldeb parhaus yn helpu i lunio ein cyd-ddealltwriaeth o'r anghenion a'r
cyfleoedd ym mhob maes ffocws - a bydd yn helpu i ddarparu gwybodaeth am
ffitrwydd prosiectau posibl sy'n cael eu hystyried. Efallai'n wir bod bylchau yn y
cynigion fel y maent - oherwydd efallai na fydd gallu yn bodoli yn y sector cyhoeddus
/ preifat (neu hyd yn oed y trydydd sector) i ddod â datrysiadau / cynigion ymlaen.
4.12. Ar gyfer yr Hydref, mae swyddogion sy'n gweithio ar fanylion y Fargen yn hyderus y
bydd digon o gynigion mewn sefyllfa i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni ac yn
sicrhau'r cyllid.
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4.13. Bydd y Bwrdd yn gallu ystyried yr opsiynau prosiect sydd ar gael - a gwneud
penderfyniadau gwybodus ar gwmpas a ffocws y Portffolio Bargen Twf yng nghyddestun yr opsiynau tymor canolig byr sydd ar gael - a nodi llyw strategol ar gyfer
datblygu cynigion mewn cydweithrediad ar gyfer y tymor canolig-hir i fynd i'r afael
â'n hanghenion rhanbarthol. Gall hyn gynnwys rhoi gallu a gallu pellach i
awdurdodau lleol / partneriaid allanol, er mwyn datblygu cynigion cryf ym
mlynyddoedd y Fargen Twf yn y dyfodol.
4.14. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau capasiti tymor byr sylweddol yn bodoli o fewn
timau’r Awdurdod Lleol sy’n gweithio ar ddatblygu’r Fargen Twf er mwyn cyflawni
Cytundeb y Fargen Lawn erbyn diwedd 2021.
5. MATER – CYFYNGIADAU CAPASITI YN Y TYMOR BYR
5.1. Mae datblygu'r Fargen Twf hyd yma wedi dibynnu i raddau helaeth ar swyddogion o
bob rhan o'r ddau dîm Awdurdod Lleol, gan weithio ochr yn ochr â Llywodraethau a
phartneriaid allweddol yn y rhanbarth.
5.2. Mae penodi arweinydd strategol, ochr yn ochr â chynghorydd profiadol, wedi mynd
rhywfaint o'r ffordd i lywio a llunio'r llwyth gwaith ar draws y ddau dîm, ac mae wedi
sicrhau sefydlu a recriwtio Swyddfa Rheoli Portffolio.
5.3. Mae trefniadau trosglwyddo ar y gweill i sefydlu'r PMO, gyda'r trefniadau presennol
o swyddog arweiniol a chynghorydd yn parhau nes bydd y PMO wedi'i sefydlu ac ar
y gweill.
5.4. Yn ôl Penaethiaid Telerau, mae'r llwyth gwaith wedi cynyddu'n sylweddol - wrth i
fanylion y gofynion ddod yn hysbys gan y ddwy Lywodraeth, ac mae manylion
cyflwyniadau diweddar Bargeinion tebyg yng Ngogledd Cymru a datblygu'r Gororau
wedi dod yn hysbys.
5.5. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar nifer o feysydd i geisio symud y Fargen Twf yn ei
blaen - fodd bynnag, mae pwysau cystadleuol (Covid i ddechrau, yna ffrydiau cyllido
newydd) ar draws y ddau dîm lleol yn cael effaith gynyddol a pharhaus ar allu'r
rhanbarth i gyflawni ei uchelgais ei hun. o gyflawni Cytundeb Bargen Lawn o fewn y
flwyddyn galendr.
5.6. Mae'n amlwg bod angen gwneud y gwaith ar lefel leol i ddatblygu manylion
Rhaglenni a Phrosiectau, ond mae angen adnoddau a sgiliau sylweddol mewn tîm
canolog i dynnu'r holl wybodaeth sydd ar gael at ei gilydd, asesu a helpu i adeiladu'r
Achosion Portffolio a Rhaglenni i a safon a fydd er boddhad y ddwy Lywodraeth.
5.7. Mae'r dull hyd yma wedi bod yn un o ddatblygiad ailadroddol ac ymgysylltiad â'r
ddwy Lywodraeth - fodd bynnag, mae hyn yn peryglu parhau am gyfnod amhenodol
- oni bai y gall y rhanbarth ddarparu chwistrelliad sylweddol o adnoddau i reoli
prosiect, a phecynnu'r cais i'w gyflwyno i gyflawni FDA o fewn yr hyn a ddymunir.
amserlen.
5.8. Mae gan y swyddogion sydd wedi gweithio ar y cais hyd yma flaenoriaethau
cynyddol, cystadleuol yn lleol yn yr Awdurdodau Lleol - ac mae amser ac adnoddau
yn denau ar lawr gwlad.
5.9. Bydd recriwtio’r PMO yn golygu na fydd y tîm yn ei le tan fis Gorffennaf o leiaf, ac ni
fydd yn ddatrysiad effeithiol i’r broblem capasiti tymor byr.
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6. ARGYMHELLIAD - CAFFAEL CAPASITI YCHWANEGOL
6.1. Daeth Bargeinion Eraill (Gogledd Cymru a'r Gororau) ar draws mater gallu a gallu
tebyg o ran paratoi / pecynnu eu Bargen i'w chyflwyno i'r ddwy Lywodraeth.
6.2. Rydym felly yn ceisio cefnogaeth y Bwrdd i gomisiynu capasiti allanol ar frys i helpu i
reoli rhaglenni'r gwaith sy'n weddill i FDA, datblygu ymhellach yr Achos Busnes
Portffolio ac Achosion Busnes Rhaglen cysylltiedig.
6.3. Bydd yn hanfodol ein bod yn gallu dod â thîm profiadol i mewn, sydd â phrofiad
uniongyrchol berthnasol o gyflawni gweithiau tebyg mewn Bargeinion eraill.
6.4. Rhagwelwn y bydd gwerth y gwaith oddeutu £ 80,000.
6.5. Ar gyfer 2021/22 - rhagwelir y bydd gan y Bwrdd gyllideb refeniw ddiffiniedig sy'n
cynnwys cyfraniadau blynyddol gan y ddau Awdurdod Lleol - bydd hyn yn galluogi'r
tîm presennol, a'r PMO sy'n dod i mewn i allu adnoddau'r rhaglen waith esblygol yn
ddigonol.
6.6. Gan nad yw'r Bwrdd wedi cadarnhau ei gyllideb ar gyfer 2021/22 eto - cynigir y dylid
bwrw ymlaen â'r gwaith hwn o dan awdurdod dirprwyedig y Prif Weithredwyr i
awdurdodi cyfraniadau uniongyrchol i ariannu'r gwaith hwn.
7. Goblygiadau Cyfreithiol
7.1. Nid oes goblygiadau cyfreithiol yn codi o’r adroddiad hwn.
8. Goblygiadau Adnoddau Dynol
8.1. Nid oes goblygiadau AD yn codi o’r adroddiad hwn.
9. Goblygiadau Ariannol
9.1. Mae'r ddau Brif Weithredwr wedi nodi o'r blaen fod cyllideb ar gael gan y ddau
Awdurdod Lleol i ariannu'r gwaith ychwanegol hwn.
10. Atodiadau


Dim
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