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Gwneir y CYTUNDEB HWN ar 2017 

RHWNG 

(1) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT o Swyddfeydd y Cyngor, Y 
Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy, Gwent, NP23 6XB ("Cyngor Blaenau Gwent"); 

(2) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR o Swyddfeydd y Cyngor, 
Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB ("Cyngor Pen-y-Bont ar Ogwr"); 

(3) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI o Dŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad 
Mynach, Hengoed, CF82 7PG ("Cyngor Caerffili"); 

(4) CYNGOR SIR DINAS A SIR CAEDYDD o Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, 
CF10 4UW ( "Cyngor Dinas Caerdydd"); 

(5) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL o'r Ganolfan Ddinesig, Stryd 
y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN ("Cyngor Merthyr Tudful"); 

(6) CYNGOR SIR FYNWY o Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("Cyngor Sir 
Fynwy"); 

(7) CYNGOR DINAS CASNEWYDDo'r Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR 
("Cyngor Casnewydd");  

(8) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF o Y Pafiliynau, Parc Hen 
Lofa'r Cambrian,  Cwm Clydach, Tonypandy,  CF40 2XX ("Cyngor Rhondda Cynon 
Taf"); 

(9)  CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN o'r Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, 
NP4 6YB ("Cyngor Torfaen"); a 

(10) CHYNGOR BRO MORGANNWG o'r Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 
4RU ("Bro Morgannwg"), 

(cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel "y Cynghorau" ac yn unigol fel "Cyngor") 

CEFNDIR 

(A) Mae'r cynghorau wedi cytuno i weithio gyda'i gilydd a llunio'r Cytundeb hwn i ffurfioli 
eu swyddogaethau a chyfrifoldebau er mwyn cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn 
perthynas â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Er mwyn osgoi 
amheuaeth, mae Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru'n cael ei ariannu a'i gaffael yn 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru y tu allan i'r Cytundeb hwn ac nid yw'r 
Cynghorau yn cymryd unrhyw oblygiadau na rhwymedigaethau o gwbl mewn 
perthynas â Chynllun Metro De-ddwyrain Cymru.  

(B) Mae'r Cynghorau wedi cytuno i greu Cyd-bwyllgor gyda threfniant llywodraethu cadarn 
fydd yn gyfrifol am arolygu a chydlynu cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesig. Bydd y Cyd-bwyllgor, ymhlith materion eraill, yn gyfrifol 
am sefydlu a rheoli Cronfa(Cronfeydd) Fuddsoddi (Buddsoddi) Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd ac yn darparu prosiectau allweddol, ym mhob achos, fel a bennir 
gan y Cyd-bwyllgor o dro i dro.  

(C) Mae'r Cynghorau wedi cytuno i benodi Cyngor Dinas Caerdydd i weithredu fel y Corff 
Atebol ar gyfer ac ar ran y Cynghorau ac i gyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol â'r Cytundeb hwn.  

(D) Mae'r Cynghorau'n dymuno ymrwymo i'r Cytundeb hwn a chyflenwi'r Fargen Ddinesig 
yn unol â'r pwerau a roddwyd iddynt gan Adrannau 101, 102, 111 a 113 o'r Ddeddf 
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Llywodraeth Leol 1972, Adran 1 o'r Ddeddf Awdurdod Lleol (Nwyddau a 
Gwasanaethau) 1970, Adran 25 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, Adran 2, 
19 a 20 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, Adran 9 o Fesur Llywodraeth Leol Cymru 
2009 a phob grym galluogi arall a roddir yn awr i'r Cynghorau. 

1. DIFFINIADAU A DEHONGLI 

1.1 Yn y Cytundeb hwn a'r Cronicliadau, oni bai bod y cyd-destun yn gofyn fel arall, bydd 
gan y termau canlynol yr ystyr a roddir iddynt isod:- 

"Corff Atebol" yn golygu'r Cyngor a benodwyd o dan Gymal 4 (Corff 
Atebol) a fydd yn gyfrifol am dderbyn a gwario cyllid 
am ac ar ran y Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen 
Ddinesig yn unol â'r amod cyllido perthynol i hynny a'i 
ddyletswyddau wedi'u hamlinellu o dan Gymal 5 
(Dyletswyddau'r Corff Atebol) 

"Cyfnod Cyfrifo" yn golygu'r cyfnodau hynny a amlinellir yn Atodiad 6 
(Cyfnodau Cyfrifo) y gellir eu diwygio o dro i dro yn 
unol â thelerau'r Cytundeb hwn 

"Amlen Fforddiadwyedd" yn golygu cyfanswm y costau a'r buddsoddiad gan 
bob Cyngor yn unol â'u cyfran o Gyfraniad y 
Cynghorau o dan y Cytundeb hwn dros y cyfnod 
gwerthuso 25 mlynedd (pump ar hugain), na fydd yn 
mynd y tu hwnt i gyfanswm o £210,800,000 (dau gant 
a deg miliwn wyth can mil o bunnoedd) a bydd yn 
cynnwys, heb gyfyngiad, pob llog, chwyddiant a chost 
llywodraeth y DU i gario a chaiff ei ddiweddaru a'i 
adlewyrchu o fewn telerau Cynllun Busnes y JWA (fel 
rhan o'i gymeradwyaeth gan y Cynghorau) i gynnwys, 
ymhlith materion eraill, broffil gwario blynyddol pob 
Cyngor 

"Cyllideb Flynyddol" yn golygu cyllideb flynyddol y Corff Atebol wedi'i 
chymeradwyo wedi'i chynnal i ac ar ran y Cynghorau 
ac fel yr amlinellir yng Nghymal 12.4 (Cyllideb 
Flynyddol) mewn perthynas â thaliad unrhyw Gostau 
Cyd-bwyllgor yn unol â'r Cytundeb hwn 

"Cynllun Busnes Blynyddol" yn golygu pob cynllun busnes y cyfeirir ato yng 
Nghymal 7.3 (Cynlluniau Busnes Blynyddol) mewn 
perthynas â'r gwariant blynyddol am brosiect(au) 
wedi'u cymeradwyo i'w gweithredu yn y Cyfnod Cyfrifo 
hwnnw mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig (a dull a 
ffurf y fath weithredu), gan y gellid paratoi, amrywio 
neu ddiweddaru'r blaenorol o dro i dro yn unol â 
darpariaethau'r Cytundeb hwn 

"Fframwaith Sicrwydd" yn golygu systemau, prosesau a phrotocolau'r 
Cynghorau i asesu llywodraethu, rheoli risg a 
phrosesau rheoli'r Cynghorau i gyflawni eu 
goblygiadau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig a 
atodir yn Atodiad 8 (Fframwaith Sicrwydd) y Cytundeb 
hwn   

"Diwrnod Busnes" yn golygu unrhyw ddiwrnod ac eithrio dydd Sadwrn 
neu ddydd Sul neu wyliau cyhoeddus neu fanc yn 
Lloegr a/neu Gymru 
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" Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd" 

yn cynnwys deg ardal weinyddol Cyngor Blaenau 
Gwent, Cyngor Pen-y-Bont ar Ogwr, Cyngor Caerffili, 
Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Merthyr Tudful, 
Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Casnewydd, Cyngor 
Rhondda Cynon Taf, Cyngor Torfaen a Chyngor Bro 
Morgannwg 

"Cronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd" 

Yn golygu'r gronfa neu'r cronfeydd i'w sefydlu gan y 
Cynghorau o dro i dro yn unol â thelerau'r Cytundeb 
hwn yn unol ag amcanion y Fargen Ddinesig  

"CDEL" yn golygu terfyn gwariant cyfalaf adrannol 

"CEDR" yn golygu'r Ganolfan Datrys Anghydfod 

"Y Fargen Ddinesig" yn golygu'r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU a'r Cynghorau dyddiedig 15 Mawrth 
2016 ac wedi'i atodi yn Atodiad 7 (Bargen Ddinesig) i'r 
Cytundeb hwn 

"Dyddiad Cychwyn" yn golygu dyddiad y Cytundeb hwn 

"Dyddiad y Bydd Rhaid 
Cyflawni Amodau" 

yn golygu fel a ddiffinnir yng Nghymal 2.3 (Amod yn 
Dilyn) 

"Gwybodaeth Gyfrinachol" pob gallu a gwybodaeth arall boed yn fasnachol, 
ariannol, technegol neu'n berthynol fel arall i'r busnes, 
materion neu ddulliau o bob neu unrhyw Gyngor, sydd 
wedi'i gynnwys yn neu'n ddirnadwy mewn unrhyw 
fodd bynnag (gan gynnwys meddalwedd, data, 
darluniau, ffilmiau, dogfennau a chyfryngau 
darllenadwy ar gyfrifiadur heb gyfyngiad) boed wedi'i 
farcio neu'i ddynodi'n gyfrinachol neu berchnogol neu 
sy'n cael ei ddatgelu'n llafar neu wrth ei arddangos ac 
sy'n cael ei ddisgrifio ar adeg datgelu'n gyfrinachol 
neu'n amlwg felly o'i gynnwys neu gyd-destun datgelu 

"Cyfraniad Cyngor" yn golygu'r cyllid a ddarperir gan y Cynghorau fel yr 
amlinellir yng Nghymal 12.5.1(b) (Cyfraniad Cyngor) 

"Cyfnod Penderfynu" yn golygu'r cyfnod o ugain (20) Niwrnod Busnes o 
ddyddiad yr Adroddiad Rhwymedigaeth neu'r fath 
gyfnod arall y cytunir arno'n unfrydol gan yr holl 
Gynghorau 

"DPA" yn golygu'r Ddeddf Diogelu Data 1998 

"Adolygiad Porth" yn golygu'r archwiliad bob pum (5) mlynedd o raglenni 
a phrosiectau gan HMT i asesu cynnydd a 
thebygolrwydd y Cynghorau'n cyflenwi'r Fargen 
Ddinesig yn llwyddiannus (ac eithrio Cynllun Metro 
De-ddwyrain Cymru) 

"HMT" yn golygu Trysorlys ei Mawrhydi, adran weinidogol 
Llywodraeth y DU 

"Cyfraniad HMT" yn golygu'r cyllid a ddarperir gan HMT fel yr amlinellir 
yng Nghymal 12.5.2 (Cyfraniad HMT ) 
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"Amodau Cyllido HMT" yn golygu fel y diffinnir yng Nghymal 12.5.2 (Cyfraniad 
HMT) 

"Cynllun Gweithredu" yn golygu'r cynllun gweithredu a gytunwyd sy'n 
amlinellu, ymhlith pethau eraill, y broses i gytuno a 
blaenoriaethu prosiectau i'w caffael yn unol â'r Fargen 
Ddinesig ac fel yr atodir yn Atodiad 9 (Cynllun 
Gweithredu) i'r Cytundeb hwn 

"Eiddo Deallusol" pob ac unrhyw batent, marciau masnachu, enwau 
masnachu, hawlfraint, hawliau moesol, hawliau mewn 
dyluniad, hawliau mewn basau data, gallu a phob 
hawl eiddo deallusol neu arall boed wedi'u cofrestru 
neu beidio neu'n gallu cael eu cofrestru a boed yn byw 
yn y Deyrnas Unedig neu unrhyw ran arall o'r byd 
ynghyd â phob neu unrhyw ewyllys da perthynol 
iddynt a'r hawl i geisio'u cofrestru 

"Costau Mewnol" yn golygu fel y diffinnir ym mharagraff 1.1 o Atodiad 4 
(Penawdau Gwariant) (ac na fyddant, er mwyn osgoi 
amheuaeth, yn cynnwys unrhyw gostau refeniw na 
buddsoddiad cyfalaf perthynol i weithrediad unrhyw 
brosiect yn unol â Chynllun Busnes Blynyddol) ac yn 
eithrio Costau Cyd-bwyllgor 

"Deunydd IP" yr Eiddo Deallusol yn y Deunydd 
 

"Cyd-bwyllgor" yn golygu'r cyd-bwyllgor a sefydlir gan y Cynghorau 
yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) o'r Cytundeb hwn 

"Costau Cyd-bwyllgor" yn golygu fel y diffinnir ym mharagraff 1.2 o 
Atodiad 4 (Penawdau Gwariant) (ac na fyddant, er 
mwyn osgoi amheuaeth, yn cynnwys unrhyw 
gostau refeniw na buddsoddiad cyfalaf perthynol i 
weithrediad unrhyw brosiect yn unol â Chynllun 
Busnes Blynyddol) ac yn eithrio unrhyw Gostau 
Mewnol (heblaw am Gostau Mewnol y Corff Atebol 
a fydd yn cael eu cyfrifo fel Costau Cyd-bwyllgor) 
 

"Cyfarfod Cyd-bwyllgor" yn golygu cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor a alwyd yn briodol 
yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) 

"Cynllun Busnes JWA" yn golygu'r strategaeth sy'n diffinio'r amcanion 
rhanbarthol gan gynnwys y rhaglen lefel uchel i 
gytuno arni fel "Mater Cadwedig i'r Cynghorau" a fydd 
yn cynnwys, ymhlith materion eraill, (i) y rhaglen 
fuddsoddi fynegol ar gyfer y "Themâu Rhaglen" (mae 
Themâu Rhaglen fel y cyfryw yn cael eu diffinio o dan 
y Cynllun Gweithredu) ac unrhyw brosiectau strategol 
cytunedig ynghyd â'r proffil gwario mynegol ar gyfer y 
gronfa wario ehangach (sy'n cynnwys Cyfraniad HMT 
a Chyfraniad y Cyngor yn y cyfanswm o £495,000,000 
(pedwar cant naw deg pum miliwn) mewn perthynas â 
hynny a'r (ii) materion a amlinellir yng Nghymal 7.1.4 
(Cynllun Busnes JWA), er mwyn cyflawni 
goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen 
Ddinesig  



 

80872181.2\dd04 8 

"Adroddiad 
Rhwymedigaeth" 

yn golygu adroddiad a baratowyd gan y Corff Atebol 
(neu Gyngor arall tebyg a enwebyd o dan Gymal 15.3 
(Tynnu'n ôl)) gan weithredu'n rhesymol yn nodi 
ymrwymiadau ariannol ac adnoddau'r Cyngor 
perthnasol o dan Gymal 15 (Tynnu'n ôl) neu 16 
(Ganlyniadau Terfynu) gan gynnwys yr eitemau a 
amlinellir yn Atodiad 6 (Adroddiad Rhwymedigaeth) 

"Awdurdod Lleol" prif gyngor (fel y diffinnir yn Adran 270 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972) neu unrhyw gorff o lywodraeth 
yng Nghymru a sefydlwyd fel olynydd i brif gyngor 
 

"Cyfnod Cloi i Mewn" yn golygu'r cyfnod yn dod i ben ar yr hwyraf o: 
 
(a) bum (5) mlynedd o'r Dyddiad Cychwyn; a 
 
(b) chwblhau Adolygiad Porth pum mlynedd 

cyntaf (5) HMT 
 

"Deunydd" pob data, testun, graffigau, delweddau a deunyddiau 
eraill neu ddogfennau a grëwyd, a ddefnyddiwyd neu 
a gyflenwyd gan Gyngor mewn cysylltiad â'r Cytundeb 
hwn oni bai cyn y defnydd neu gyflenwad cyntaf, 
mae'r Cyngor yn hysbysu'r Cynghorau eraill nad yw'r 
data, testun a gyflenwyd yn cael ei gwmpasu gan y 
diffiniad hwn 
 

"Data Personol" yn golygu'r data personol fel y diffinnir yn y DPA 

"Bwrdd y Rhaglen" yn golygu fel y diffinnir yng Nghymal 11.1.1 (Bwrdd y 
Rhaglen a Chyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol) 

"Themâu'r Rhaglen"  fydd â'r ystyr a roddir iddo o dan y Cynllun 
Gweithredu  

"Sail Gymesur" yn golygu'r gyfran berthnasol i bob Cyngor wrth 
gyfeirio at eu cyfraniad canran unigol fel yr amlinellir 
yng Nghymal 12.5.3 (Cyfraniad Cynghorau) 

"RDEL" yn golygu terfynau gwariant adnoddau adrannol  

"Cyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol" 

yn golygu'r unigolyn a benodir o dro i dro gan y Cyd-
bwyllgor i gynrychioli buddiannau'r holl Gynghorau 
ynghylch eu gofynion gweithredol ar gyfer y Fargen 
Ddinesig ac a elwir yn "Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol" a fydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd y 
Cyd-bwyllgor ac o fewn cwmpas y dirprwyo a 
amlinellir yn Atodiad 1 (Polisi Dirprwyaethau) (ar yr 
amod bod unrhyw drefniadau dros dro ar gyfer 
recriwtio a/neu gyflogi'r fath Gyfarwyddwr Rhaglen 
Ranbarthol a gytunwyd cyn dyddiad y Cytundeb hwn 
yn parhau hyd y fath amser y bydd y Corff Atebol yn 
gallu gwneud y fath benodiad) 
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"Cynllun Metro De-ddwyrain 
Cymru" 

yn golygu:- 

(a)  cyflenwi Rhaglen Drydaneiddio Rheilffyrdd y 
Cymoedd; a'r 

(b)  Cynllun Metro ehangach, 

y ddau ohonynt yn cael eu diffinio'n benodol yn Adran 
4 (Metro De-ddwyrain Cymru) y Fargen Ddinesig 

"Adolygiad Gwariant" yn golygu cyhoeddi Cyllideb Gwanwyn 2017 gan HMT 
a drefnwyd ar gyfer dydd Mercher 8 Mawrth 2017 

"Costau Cyfieithu" yn golygu'r costau a gafwyd gan y Corff Atebol wrth 
gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth gymwys 
berthynol i'w oblygiadau o dan y Cytundeb hwn 

1.2 Dehongli 

Yn y Cytundeb hwn, ac eithrio lle mae'r cyd-destun yn gofyn fel arall:- 

1.2.1 mae'r unigol yn cynnwys y lluosog ac i'r gwrthwyneb; 

1.2.2 mae cyfeiriad at unrhyw gymal, is-gymal, paragraff, Atodlen, cronicliad neu 
atodiad, ac eithrio lle mynegir y gwrthwyneb, yn gyfeiriad at y fath gymal, is-
gymal, paragraff, atodlen, croniciliad neu atodiad o ac i'r Cytundeb hwn; 

1.2.3 bydd unrhyw gyfeiriad at y Cytundeb hwn neu at unrhyw ddogfen arall yn 
cynnwys unrhyw amrywiad, ddiwygiad neu ychwanegiad at y fath ddogfen a 
ganiateir; 

1.2.4 bydd unrhyw gyfeiriad at ddeddfwriaeth yn cael ei ddehongli fel cyfeiriad at 
unrhyw ddeddfwriaeth fel y'i diwygiwyd, disodlwyd, cadarnhawyd neu 
ailddeddfwyd; 

1.2.5 bydd cyfeiriad at sefydliad cyhoeddus (gan gynnwys, er mwyn osgoi 
amheuaeth, unrhyw Gyngor) yn cael ei ystyried i gynnwys cyfeiriad at 
unrhyw olynydd i'r fath sefydliad cyhoeddus neu unrhyw sefydliad neu endid 
sydd wedi mabwysiadu naill ai swyddogaethau neu gyfrifoldebau'r fath 
sefydliad cyhoeddus neu'r ddau ohonynt; 

1.2.6 mae cyfeiriad at unigolyn yn cynnwys cwmnïau, partneriaethau a 
chorfforaethau a'u holynwyr a'u haseiniaid neu drosglwyddedigion a 
ganiatawyd; 

1.2.7 nid yw'r atodlen, cymal, is-gymal a (lle y'u darparwyd) penawdau paragraffau 
a chapsiynau yng nghorff y Cytundeb hwn yn ffurfio rhan o'r Cytundeb hwn 
ac ni ystyrir hynny yn ei adeiladu na'i ddehongli; 

1.2.8 bydd geiriau'n rhagflaenu "cynnwys", "mae'n cynnwys", "gan gynnwys" ac 
"wedi cynnwys" yn cael eu dehongli heb gyfyngiad gan y geiriau sy'n dilyn y 
geiriau hynny; a 

1.2.9 bydd unrhyw gyfeiriad at deitl swyddog neu unrhyw un o'r Cynghorau'n 
cynnwys unrhyw unigolyn sydd â'r fath swydd o dro i dro gan yr un neu 
unrhyw deitl newydd wedi hynny neu'r fath swyddog arall o'r Cyngor 
perthnasol fel y gall y Cyngor o dro i dro benodi i weithredu dyletswyddau'r 
swyddog y cyfeirir ato. 

1.3 Atodlenni 
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Mae'r Atodlenni i'r Cytundeb hwn yn ffurfio rhan o'r Cytundeb hwn a phe bai unrhyw 
wrthdaro rhwng corff y Cytundeb a'r Atodlenni yna corff yr Cytundeb fydd gryfach’ 

2. CYCHWYN, PARHAU A THERFYNU 

2.1 Hyd yCytundeb 

Bydd y Cytundeb yn parhau mewn grym llawn ac effaith o'r Dyddiad Cychwyn hyd y 
cynharaf o'r dyddiadau canlynol:- 

2.1.1 nid yw'r amod dilynol a amlinellir yng Nghymal 2.3 (Amod Dilynol) yn cael ei 
fodloni neu'i hepgor fel arall yn ysgrifenedig gan y Cynghorau fel "Mater Cyd-
bwyllgor" gyda chytundeb blaenorol y Corff Atebol (mewn ymgynghoriad â'r 
Cynghorau eraill) cyn y Dyddiad y Bydd Rhaid Cyflawni Amodau; 

2.1.2 mae'r holl Gynghorau'n cytuno ei derfynu; neu 

2.1.3 nid oes ond un (1) Cyngor ar ôl sydd heb dynnu yn ôl o'r Cytundeb hwn yn 
unol â Chymal 15 (Tynnu yn ôl). 

2.2 Terfyniad 

Heb ragfarn i unrhyw hawliau neu rwymedïau eraill, gall y Cytundeb hwn gael ei 
derfynu mewn perthynas ag unrhyw Gyngor ("Methdalwr") gan y Cynghorau eraill 
("Cynghorau nad ydynt yn Methdalu") yn gweithredu'n unfrydol wrth roi rhybudd 
ysgrifenedig i'r Methdalwr yn weithredol wrth ei dderbyn lle mae'r Methdalwr yn torri 
unrhyw ddarpariaethau o'r Cytundeb hwn yn faterol ac mewn achos toriad y mae 
modd ei wella mae'n methu â'i wella o fewn deg ar hugain (30) Diwrnod Busnes (neu'r 
fath gyfnod arall fel y cytunwyd gan y Cynghorau nad ydynt yn Methdalu) o gael eu 
hysbysu o bob toriad yn ysgrifenedig gan y Cynghorau nd ydynt yn Methdalu a bod 
gofyn am wella'r un peth. 

2.3 Amod Dilynol 

Bydd y Cynghorau'n ystyried ac os y bernir yn briodol yn cymeradwyo telerau unrhyw 
amodau cyllido Llywodraeth Cymru perthynol i Gyfraniad HMT fel "Mater Cyd-
bwyllgor" o fewn chwe (6) mis o'r Dyddiad Cychwyn neu erbyn y fath ddyddiad arall fel 
y cytunwyd gan y Cynghorau (gydag unrhyw estyniad o'r fath i gael ei gymeradwyo fel 
"Mater Cyd-bwyllgor") gyda chytundeb blaenorol y Corff Atebol (mewn ymgynghoriad 
â'r Cynghorau eraill) i delerau unrhyw amodau cyllido o'r fath gan Lywodraeth Cymru 
("Dyddiad y Bydd Rhaid Cyflawni Amodau Longstop"). 

2.4 Buddsodiadau Prosiect Cychwynnol 

Mae'r Partïon yn cytuno ac yn cydnabod bod, yn ddibynnol ar yr amod dilynol a 
amlinellir yng Nghymal 2.3 yn cael ei fodloni, yna er gwaetha'r gofyniad i'r Cynghorau 
gytuno a mabwysiadu Cynllun Busnes y JWA, bydd y Cyd-bwyllgor yn weithredol o 
ddyddiad y Cytundeb hwn yn awdurdodedig i ymrwymo hyd at £50,000,000 (pum deg 
miliwn o bunnoedd) o Gyfraniad HMT yn ystod y cyfnod 12 mis sy'n dilyn dyddiad y 
Cytundeb hwn (neu'r fath gyfnod ychwanegol fel y cytunir gan y Cynghorau fel Mater 
Cyd-bwyllgor) dros ac ar ran y Cynghorau ar brosiectau a gymeradwywyd yn unol â 
thelerau'r Fframwaith Sicrwydd a'r Cynllun Busnes Blynyddol. 

3. EGWYDDORION AC AMCANION ALLWEDDOL 

3.1 Mae'r Cynghorau'n bwriadu i'r Cytundeb hwn fod yn gyfreithiol-rwym. 

3.2 Mae'r Cynghorau'n cytuno y byddant yn gweithio gyda'i gilydd i weithredu 
goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol â'r Cytundeb 
hwn. 
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3.3 Heb ragfarn i delerau'r Cytundeb hwn, mae'r Cynghorau'n cytuno y byddant yn cynnal 
eu perthynas yn unol â'r egwyddorion ac amcanion a amlinellir isod a byddant yn 
cytuno ar y nifer a chwmpas y prosiectau i'w datblygu er mwyn darparu budd 
rhanbarthol cyffredinol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

3.4 Amcanion 

Heb ragfarn i delerau'r Cytundeb hwn, mae'r Cynghorau'n cytuno y byddant yn cynnal 
eu perthynas yn unol â'r amcanion canlynol:- 

3.4.1 Cysylltu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ei chymunedau, busnesau, 
swyddi, cyfleusterau a gwasanaethau; 

3.4.2 Buddsoddi mewn arloesedd a'r rhwydwaith digidol, creu a meithrin 
busnesau newydd uchel eu twt, cynyddu buddsoddiad mewn ymchwil a 
datblygu, a darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau nawr ac yn y 
dyfodol; 

3.4.3 Datblygu gweithlu medrus a mynd i'r afael â diweithdra, gwella cydlynu 
sgiliau a chefnogaeth cyflogi, cynyddu'r nifer o bobl sy'n symud i mewn i 
waith, cynyddu'r nifer o bobl sy'n ymgymryd â phrentisiaeth neu ddarpariaeth 
sgiliau perthnasol arall, a rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i bobl; 

3.4.4 Cefnogi menter a thwf busnesau, gwella cydlynu trefniadau cefnogi 
busnesau lleol a chenedlaethol, adnabod rhwystrau rhag twf, cefnogi 
blaenoriaethau gofodol a sectorol a thargedu cyfleoedd sy'n codi i sbarduno 
perfformiad economaidd; 

3.4.5 Datblygu ac adfywio tai, darparu dull strategol at dai, adfywio, a thwf 
economaidd i greu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hygyrch, hawdd byw 
ynddi, ‘bywyd a gwaith yn gyfunol’ ac wedi'i chysylltu'n dda; a 

3.4.6 Datblygu mwy o lywodraethu rhanbarth-prifddinas ledled Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, gan archwilio opsiynau i'r dyfodol i symud at 
lywodraethu sydd hyd yn oed yn gryfach ac yn fwy effeithiol. 

3.5 Egwyddorion 

Heb ragfarn i delerau'r Cytundeb hwn, mae'r Cynghorau'n cytuno y byddant yn cynnal 
eu perthynas yn unol â'r egwyddorion canlynol:- 

3.5.1 Bod yn Agored ac Ymddiriedaeth 

Mewn perthynas â'r Cytundeb hwn bydd y Cynghorau'n aqored ac yn 
ymddiriedus yn eu hymwneud â'i gilydd, yn sicrhau bod gwybodaeth a 
dadansoddiad ar gael i'w gilydd, yn trafod a datblygu syniadau'n agored ac 
yn cyfrannu'n llawn at yr holl agweddau i wneud y gweithio ar y cyd yn 
llwyddiannus.  Tra'n parchu angen ei gilydd am gyfrinachedd masnachol, 
bydd y Cynghorau'n croesawu ymrwymiad at eglurder yn eiddgar yn eu 
gweithredoedd ac yn enwedig yr angen i gydymffurfio â mynediad statudol at 
ofynion gwybodaeth gan gynnwys y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 
2004 a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a chodau ymarfer cefnogol.  
Bydd y Cynghorau'n ymwybodol o'r angen am a pharch at faterion o 
gyfrinachedd masnachol a sensitifrwydd potensial; 

3.5.2 Ymrwymiad a Phenderfyniad 

Bydd y Cynghorau'n llwyr ymrwymedig i weithio gyda'i gilydd, yn ceisio 
cymell gweithwyr yn llawn ac yn mynd i'r afael â'r heriau o gyflenwi'r Fargen 
Ddinesig gyda brwdfrydedd a bod yn benderfynol y byddant yn llwyddo; 
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3.5.3 Sgiliau a Chreadigrwydd 

Mae'r Cynghorau'n cydnabod bod pob un yn dod â sgiliau a gwybodaeth 
sy'n helpu'i gilydd y byddant yn eu cymhwyso'n greadigol i gyflawni 
amcanion, parhad, datrys anawsterau'r Cynghorau a datblygu'r berthynas o 
weithio ar y cyd a'r personél sy'n gweithio o'i mewn.  Cydnabyddir y bydd 
hyn yn cynnwys gwerthfawrogi a mabwysiadu gwerthoedd cyffredin; 

3.5.4 Perthnasau Effeithiol 

Bydd swyddogaethau a chyfrifoldebau pob Cyngor yn glir gyda 
pherthnasau'n cael eu datblygu ar y lefel briodol o fewn pob sefydliad gyda 
mynediad uniongyrchol a hawdd at gynrychiolwyr ei gilydd; 

3.5.5 Datblygol ac Ymgymhwysol 

Mae'r Cynghorau'n cydnabod eu bod yn cymryd rhan yn yr hyn a allai fod yn 
berthynas fusnes tymor hir y mae angen ei datblygu a'i haddasu a bydd yn 
defnyddio ymdrechion rhesymol i ddatblygu a chynnal proses effeithiol ar y 
cyd i sicrhau bod y berthynas yn datblygu'n briodol ac yn unol â'r 
egwyddorion a'r amcanion hyn; 

3.5.6 Enw Da a Safle 

Mae'r Cynghorau'n cytuno, mewn perthynas â'r Cytundeb hwn a'r Fargen 
Ddinesig yn gyffredinol, y byddant yn ystyried yn ddifrifol safle ac enw da ei 
gilydd, ac yn gweithredu gyda pharch at godau ymddygiad cyflogwr ac aelod 
pob Cyngor ac na fyddant yn gwneud na'n methu â gwneud unrhyw beth a 
allai roi enw drwg i safle neu enw da unrhyw Gyngor arall neu ddenu 
cyhoeddusrwydd drwg i unrhyw Gyngor aralll; 

3.5.7 Rhesymoldeb Gwneud Penderfyniadau 

Mae'r Cynghorau'n cytuno bod yr holl benderfyniadau a wneir mewn 
perthynas â'r Cytundeb hwn a'r Fargen Ddinesig yn gyffredinol yn cael eu 
gwneud ganddynt yn gweithredu'n rhesymol ac yn ddidwyll; 

3.5.8 Caniatâd Angenrheidiol 

Mae pob Cyngor gan hynny'n cynrychioli i'r Cynghorau eraill ei fod wedi cael 
pob caniatâd angenrheidiol sy'n ddigonol i sicrhau dirprwyaeth 
swyddogaethau a chyfrifoldebau a ddarparwyd gan y Cytundeb hwn; ac 

3.5.9 Ymrwymiadau Aelodau a Swyddogion  

Bydd pob Cyngor yn defnyddio'i ymdrechion rhesymol i sicrhau bod eu 
haelodau a'u swyddogion priodol sy'n ymwneud â'r Fargen Ddinesig yn 
gweithredu er budd gorau'r Fargen Ddinesig bob amser, a gweithredu gyda 
pharch at godau ymddygiad cyflogwr ac aelod pob Cyngor, yn dyrannu 
digon o adnoddau i gyflawni'r Fargen Ddinesig ac yn ymateb mewn dull 
amserol i holl geisiadau perthnasol gan y Cynghorau ersaill. 

4. CYNGOR DINAS CAERDYDD FEL Y CORFF ATEBOL  

4.1 Mae'r Cynghorau (yn gweithredu'n lluosog) wedi cytuno, yn weithredol o'r Dyddiad 
Cychwyn, y bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn gweithredu fel y Corff Atebol yn gyfrifol 
am weithredu goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol 
â'r Cytundeb hwn ac ar ran y Cynghorau a Chyngor Dinas Caerdydd yn cytuno i 
weithredu yn rhinwedd y rôl honno'n amodol ar ac yn unol â thelerau ac amodau'r 
Cytundeb hwn. 
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4.2 Os yw'r Corff Atebol yn methdalu a bod y Cytundeb yn cael ei derfynu mewn 
perthynas â hynny yn unol â Chymal 2.2 (Cychwyn, Parhau a Therfynu) neu fod y 
Corff Atebol yn tynnu'n ôl yn unol â Chymal 15 (Tynnu'n Ôl), yna penodir y Corff 
Atebol a amnewidir gan y Cyd-bwyllgor ac ni fydd gan y Corff Atebol sy'n tynnu'n ôl 
neu, os yn gymwys, y Corff Atebol sy'n methdalu hawl i bleidleisio mewn perthynas ag 
unrhyw benodiad o'r fath. 

4.3 Lle bo Corff Atebol a amnewidir yn cael ei benodi yn unol â Chymal 4.2 uchod, bydd 
unrhyw gyfeiriad at Gyngor Dinas Caerdydd (yn rhinwedd ei rôl fel y Corff Atebol 
cychwynnol) yn cael ei ddarllen gyda chyfeiriad at y Corff Atebol a amnewidir. 

4.4 Bydd y Corff Atebol yn gweithredu fel y Corff Atebol ac yn derbyn:- 

(i) unrhyw Gyfraniad HMT gan Lywodraeth Cymru i ac ar ran y Cynghorau; 
(ii) Cyfraniad y Cyngor; ac 
(iii) unrhyw gyllid arall a allai gael ei dderbyn o dro i dro yn benodol mewn perthynas 
â'r Fargen Ddinesig ac sydd o fudd i bob Cyngor, 
 
a bydd yn cadw a rheoli'r fath Gyfraniad HMT, Cyfraniad Cyngor a'r fath gyllid arall yn 
unol â thelerau'r Cytundeb hwn.  

5. DYLETSWYDDAU'R CORFF ATEBOL 

5.1 Tra bydd y Cytundeb hwn yn parhau, bydd y Corff Atebol yn: 

5.1.1 gweithredu'n ddiwyd ac yn ddidwyll yn ei holl ymdriniaethau â'r Cynghorau 
eraill a bydd yn defnyddio'i ymdrechion rhesymol i weithredu goblygiadau'r 
Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol â'r Cytundeb hwn a 
phob deddfwriaeth gymwys gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i- 

(a) Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015; 

(b) Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011; a 

(c) Safonau'r Iaith Gymraeg; 

5.1.2 gweithredu fel y prif ryngwyneb (ar ei ran ei hun a'r Cynghorau eraill) gyda 
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol 
Ewropeaidd ac unrhyw gorff arall angenrheidiol i weithredu goblygiadau'r 
Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig;  

5.1.3 gweithredu fel y Corff Atebol i gadw unrhyw gyllid a dderbynnir yn 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU (os o gwbl), y 
Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd (os o gwbl), y Cynghorau a/neu 
unrhyw ffynonellau eraill (os o gwbl) mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac 
i ddefnyddio a rhyddhau'r fath gyllid fel y cytunwyd yn unol â thelerau'r fath 
gyllido a'r Cytundeb hwn; 

5.1.4 heb gymryd cyfrifoldeb am ddarparu unrhyw brosiect penodol i'r Fargen 
Ddinesig ac o fewn cyfyngiad y cyllid a ddarparwyd ar ei gyfer (fel rhan o 
Gostau'r Cyd-bwyllgor), yn darparu'r gwasanaethau cefnogi sydd eu hangen 
i hwyluso gwaith y Cyd-bwyllgor (a'i is-bwyllgorau a grwpiau a sefydlwyd yn 
unol â chymalau 10.18 a 10.19 a Swyddfa Rheoli'r Rhaglen y cyfeirir ati yn y 
Framwaith Sicrwydd), gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, 
wasanaethau ariannol, adnoddau dynol, cyfreithiol, TGCh, ystadau, rheoli 
gwybodaeth, archwilio mewnol a chaffael. 
 
Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fydd darpariaethau'r cymal 5.1.4 hwn yn 
gweithredu i lyffetheirio'r Corff Atebol rhag ymrwymo i drefniadau gydag 
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unrhyw Gyngor arall i ddarparu'r gwasanaethau a grybwyllwyd cyn hyn ar ei 
ran.  

5.1.5 heb gymryd cyfrifoldeb am gyflenwi unrhyw brosiect penodol y Fargen 
Ddinesig, darparu ar gyfer prif swyddog ariannol y Corff Atebol ("Swyddog 
S151") a'r swyddog monitro (neu eu dirprwyon a enwebwyd) i weithredu, yn 
eu tro, fel y swyddog adran 151 a'r swyddog monitro i'r Cyd-bwyllgor; a 

5.1.6 heb gyfyngiad i'w swyddogaethau o dan ddarpariaeth weithredol y cymal 5.1 
hwn, yn gyfrifol am, ond heb fod yn gyfyngedig i weinyddu materion ariannol 
y Cyd-bwyllgor (a'i is-bwyllgorau a grwpiau a sefydlwyd yn unol â chymalau 
10.18 a 10.19), gan gynnwys cyfrifo ar gyfer Treth ar Werth, cadw cofnodion 
ariannol, sicrhau bod cyfrifon blynyddol y Cyd-bwyllgor yn cael eu paratoi yn 
unol â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifo Awdurdod Lleol a gwneud trefniadau ar gyfer 
archwiliad allanol y Cyd-bwyllgor.  

 

6. DYLETSWYDDAU'R CYNGHORAU ERAILL 

6.1 Tra bydd y Cytundeb hwn yn parhau, bydd y Cynghorau eraill yn gweithredu'n 
ddiwyd ac yn ddidwyll yn eu holl ymwneud â'r Corff Atebol a byddant yn defnyddio 
eu hymdrechion rhesymol eu hunain i helpu'r Corff Atebol i weithredu goblygiadau'r 
Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac yn unol â'r Cytundeb hwn a 
phob deddfwriaeth gymwys.  

6.2 Cydnabyddir a chytunir bod goblygiadau a rhwymedigaethau pob Cyngor yn rhwymo 
unrhyw awdurdod olynol pan fydd unrhyw ad-drefnu llywodraeth leol. 

7. CYNLLUNIAU BUSNES A MONITRO CYNNYDD 

7.1 Cynllun Busnes JWA 

7.1.1 Bydd y Cyd-bwyllgor, heb fod yn hwyrach na deuddeg (12) mis wedi'r 
Dyddiad Cychwyn, yn paratoi (neu'n caffael paratoi), yn cwblhau (gan 
weithredu er budd gorau'r Cyd-bwyllgor) ac yn cymeradwyo i'w gytuno a'i 
fabwysiadu gan y Cynghorau Gynllun Busnes drafft JWA a fydd yn 
cydymffurfio â darpariaethau Cymal 7.1.4 isod.  Y bwriad yw creu Cynllun 
Busnes JWA pum (5) mlynedd cyffredinol a fydd, ymhlith materion eraill, yn 
amlinellu amcanion a blaenoriaethau'r Cynghorau ar gyfer cyflawni'r Fargen 
Ddinesig sy'n cael eu diweddaru'n flynyddol. 

7.1.2 Bydd y penderfyniad i gymeradwyo a mabwysiadu Cynllun Busnes y JWA yn 
"Fater Neilltuedig i'r Cynghorau". 

7.1.3 Bydd y Cynghorau'n defnyddio'u hymdrechion rhesymol eu hunain i geisio 
cytuno ar y fath Gynllun Busnes drafft JWA (gan wneud unrhyw ddiwygiadau 
y gallent gytuno'n unfrydol arnynt) a'i fabwysiadu fel Cynllun Busnes ffurfiol y 
JWA o fewn 60 (trigain) Niwrnod Busnes o'r dyddiad y cafodd ei 
ddosbarthu'n gyntaf i'r Cynghorau neu'r fath ddyddiad a gytunir rhwng y 
Cynghorau.  

7.1.4 Bydd Cynllun Busnes y JWA, ymhlith materion eraill, yn mynd i'r afael â'r 
canlynol: 

(a) yr Amlen Fforddiadwyedd a ddiweddarwyd; 

(b) y fethodoleg i gytuno ar natur, cwmpas a blaenoriaethu prosiectau 
i'w datblygu er budd cyffredinol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (yn 
unol â thelerau'r Cynllun Gweithredu); 
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(c) y fethodoleg a chyfrifoldeb am unrhyw archwiliadau allanol mewn 
perthynas âr Cytundeb hwn; 

(d) y fethodoleg a chyfrifoldeb am unrhyw fonitro perfformiad ynghyd 
ag unrhyw ddangosyddion perfformiad i alluogi'r Cyd-bwyllgor i 
fesur cynnydd yn erbyn Cynllun Busnes y JWA; ac 

(e) unrhyw refeniw ac adroddiadau monitro cyfalaf i'w paratoi ar gyfer 
y Cyd-bwyllgor ac amlder y fath adroddiadau. 

7.2  Cynllun Busnes JWA wedi'i ddiweddaru 

7.2.1 Bydd y Cyd-bwyllgor, heb fod yn gynharach na thri (3) mis a heb fod yn 
hwyrach nag un (1) mis cyn diwedd y Cyfnod Cyfrifo perthnasol, yn paratoi 
(neu'n caffael paratoi), yn cwblhau, cytuno (gan weithredu er budd gorau'r 
Cyd-bwyllgor) a chymeradwyo i'w fabwysiadu i'r Cyd-bwyllgor Gynllun 
Busnes drafft JWA wedi'i ddiweddaru am y pum mlynedd dilynol a fydd yn 
cydymffurfio â darpariaethau Cymal 7.1.4 uchod. 

7.2.2 Bydd y penderfyniad i gymeradwyo a mabwysiadu unrhyw Gynllun Busnes 
JWA wedi'i ddiweddaru yn "Fater Cyd-bwyllgor" ac eithrio i'r graddau fod 
unrhyw ddiweddariad o'r fath yn gyfystyr â newid materol i Gynllun Busnes 
cyfredol y JWA ac, yn y fath achos, bydd y penderfyniad i gymeradwyo a 
mabwysiadu'r fath Gynllun Busnes JWA yn "Fater Neilltuedig i'r Cynghorau". 

7.2.3 Bydd y Cyd-bwyllgor neu'r Cynghorau (fel y bo'n gymwys) yn defnyddio'u 
hymdrechion rhesymol i geisio cytuno ar y fath Gynllun Busnes drafft JWA 
(gan wneud unrhyw ddiwygiadau y gallent gytuno arnynt trwy fwyafrif) a'i 
fabwysiadu fel Cynllun Busnes ffurfiol y JWA o fewn 60 (trigain) Niwrnod 
Busnes o'r dyddiad y caiff ei ddosbarthu'n gyntaf i'r Cyd-bwyllgor neu'r fath 
ddyddiad arall a gytunir gan y Cynghorau. 

7.2.4 Bydd Cynllun Busnes y JWA wedi'i ddiweddaru yn unol â Chymal 7.2.3 
(gyda'r fath ddiwygiadau i hynny y gellid cytuno arnynt gan y Cyd-bwyllgor 
neu fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau" (fel y bo'n gymwys)) yn cymryd lle 
Cynllun Busnes cyfredol y JWA ar y pryd fel Cynllun Busnes ffurfiol y JWA ar 
yr hwyraf o: 

(a) ddyddiad dod i ben Cynllun Busnes cyfredol y JWA ar y pryd; a 

(b) dyddiad y'i cymeradwyir gan y Cyd-bwyllgor yn unol â Chymal 10 
(Cyd-bwyllgor) neu, fel y bo'n gymwys, y dyddiad y cymeradwyir 
Cynllun Busnes wedi'i ddiweddaru'r JWA gan y Cynghorau fel 
"Mater Neilltuedig i'r Cynghorau"). 

7.2.5 Yn amodol ar Gymal 7.5, tan y fath adeg y bydd yn cael ei ddisodli yn unol â 
Chymal 7.2.3, bydd Cynllun Busnes y JWA a gafodd ei fabwysiadu'n fwyaf 
diweddar fel Cynllun Busnes ffurfiol y JWA yn parhau i fod yn Gynllun 
Busnes ffurfiol cyfrwymol y JWA. 

7.2.6  Lle nad yw Cynllun Busnes drafft y JWA a ddosbarthwyd o dan Gymal 7.2.1 
wedi ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor na'r Cynghorau (fel y bo'n gymwys) 
erbyn y dyddiad chwe (6) mis calendr yn dilyn y dyddiad y caiff ei 
ddosbarthu'n gyntaf i'r Cyd-bwyllgor, bernir y bydd y mater yn Fater a 
Chymal Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys 10.13 (Cyd-bwyllgor) yn gymwys neu 

lle mae'r fath gymeradwyaeth i'w rhoi fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau", 
bernir na fydd Cynllun Busnes y JWA wedi ei gymeradwyo yn dilyn y fath 
gyfnod chwe (6) mis calendr.  
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7.3  "Cynllun Busnes Blynyddol" 

7.3.1 Mae'r Cyd-bwyllgor yn disgwyl cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesig trwy nifer o brosiectau a pharthed pob Cyfnod 
Cyfrifo bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn caffael paratoi, a (heb 
fod yn hwyrach na 90 (deg a phedwar ugain) Niwrnod Busnes cyn dechrau 
rhagweledig y Cyfnod Cyfrifo perthnasol) chaffael dosbarthu i'r Cyd-bwyllgor 
Gynllun Busnes Blynyddol drafft mewn perthynas â'r gwariant blynyddol am 
brosiect(au) wedi'i gymeradwyo(cyemradwyo) i'w weithredu(gweithredu) yn y 
Cyfnod Cyfrifo hwnnw mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig.  

7.3.2 O fewn 30 (deg ar hugain) Niwrnod Busnes o ddyddiad dosbarthu'r Cynllun 
Busnes Blynyddol drafft mewn perthynas â Chyfnod Cyfrifo gelwir Cyfarfod 
Cyd-bwyllgor yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) i ystyried ac (os yw'r Cyd-
bwyllgor yn cytuno â hynny) cymeradwyo'r Cynllun Busnes Blynyddol. 

7.3.3 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn galw Cyfarfod Cyd-bwyllgor yn 
unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) i drafod addasrwydd parhaus Cynllun 
Busnes Blynyddol ac unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i hynny ar neu'n 
agos at y dyddiad 30 (deg ar hugain) Niwrnod Busnes cyn y dyddiad 
cychwyn a ragwelir ar gyfer y Cyfnod Cyfrifo perthnasol.  Mae'n rhaid i'r fath 
ddiwygiadau gael eu cymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor yn unol â 
Chymal 7.3.2 fel eu bod yn dod i rym. 

7.3.4 Lle nad yw'r Cynllun Busnes Blynyddol a ddosbarthwyd o dan Gymal 7.3.1 
wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor erbyn y dyddiad chwe (6) mis 
calendr wedi iddo gael ei ddosbarthu'n gyntaf i'r Cyd-bwyllgor, bernir bod y 
mater yn Fater Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys a bydd Cymal 10.13 (Cyd-
bwyllgor) yn gymwys.  

7.4 Monitro Cynnydd 

7.4.1 Adolygir cynnydd yn erbyn pob Cynllun Busnes JWA a Chynllun Busnes 
Blynyddol yn gyson yn y Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor. 

7.4.2 Os, mewn unrhyw Gyfarfod Cyd-bwyllgor, y bydd unrhyw aelodau etholedig 
neu ddirprwy (fel y bo'n gymwys) yn eu barn rhesymol, yn credu bod y 
CYnghorau wedi methu'n faterol i gydymffurfio â Chynllun Busnes JWA 
perthnasol a/neu Gynllun Busnes Blynyddol, bydd y Cyd-bwyllgor yn trafod 
camau gweithredu priodol i gywiro'r methiant perthnasol ar unwaith a/neu 
liniaru effeithiau'r fath fethiant mor belled â phosibl.  

7.4.3 Yn amodol ar Gymal 7.4.3, bydd unrhyw amrywiadau i Gynllun Busnes y 

JWA neu Gynllun Busnes Blynyddol yn effeithiol gyda chymeradwyaeth y 
Cyd-bwyllgor yn unig yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor). 

7.5 Ymgorffori Cynlluniau Busnes Blynyddol i Gynllun Busnes y JWA 

Wedi cymeradwyo Cynllun Busnes Blynyddol yn unol â'r Cymal 7hwn, neu Gynllun 
Busnes Blynyddol wedi'i gymeradwyo yn cael ei amrywio neu'i ddiweddaru'n ddilys yn 
unol â'r Cymal 7hwn, bernir i Gynllun Busnes y JWA fod wedi ei ddiwygio ar ac yn 
weithredol o'r un dyddiad cyn belled â bod y fath ddiwygiadau i Gynllun Busnes y JWA 
yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod Cynllun Busnes y JWA yn gwbl gyson, ac nad 
yw'n gwrthdaro, â'r Cynllun Busnes Blynyddol.  Bernir y bydd cynnwys y Cynllun 
Busnes Blynyddol wedi ei gyfuno i Gynllun Busnes y JWA yn awtomatig o dro i dro yn 
unol â'r Cymal 7.4.3hwn. 

8. CRONFA FUDDSODDI (CRONFEYDD BUDDSODDI) EHANGACH PRIFDDINAS-
RANBARTH CAERDYDD  
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8.1 Mae'r Cynghorau'n cytuno mai un o'r prosiectau cychwynnol allweddol i'w ddatblygu 
mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yw sefydlu a rheoli Cronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

8.2 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn caffael paratoi Cyllun Busnes Blynyddol 
ar gyfer datblygu Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn 
unol â Chymal 7 (Cynlluniau Busnes a Monitro Cynnydd), i bennu, ymhlith materion 
eraill, y canlynol:- 

8.2.1 strwythur gyfreithiol Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ac a fydd yn cynnwys un gronfa neu gyfres ohonynt; 

8.2.2 y meini prawf buddsoddi a'r polisi buddsoddi; 

8.2.3 y strwythur llywodraethu ar gyfer y bwrdd buddsoddi; 

8.2.4 y dull o adrodd perfformiad a'r cydadwaith â'r Adolygiad Porth; a'r 

8.2.5 weithdrefn i benodi rheolwr cronfa. 

9. GWNEUD PENDERFYNIADAU 

9.1 O ran yr angen am benderfyniadau a gweithredoedd eraill i'w cymryd a'i gweithredu yn 
ystod tymor y Cytundeb hwn, mae'r Cynghorau wedi nodi'r tri chategori canlynol gyda'i 
gilydd gyda'r modd y cânt eu hystyried:- 

9.1.1 "Mater Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol" - mater y disgwylir y bydd 
Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn gallu gwneud penderfyniad amdano a 
chanddo'r grym i rwymo'r Cyd-bwyllgor wrth wneud hynny; 

9.1.2 "Mater Cyd-bwyllgor" – mater y disgwylir y bydd yr aelod etholedig (neu 
ddirprwy priodol) a benodwyd o bob Cyngor yn unol â Chymal 10.4 (Cyd-
bwyllgor) yn gallu gwneud penderfyniad arno a'r grym ganddynt i rwymo'r 
Cynghorau a gynrychiolant wrth wneud hynny;  

9.1.3 "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau" – mater y bydd yn rhaid ei gyfeirio at bob 
Cyngor ar gyfer ac, er mwyn osgoi amheuaeth, ni fyddai'r mater hynny sy'n 
gofyn am benderfyniad yn cael ei ddatrys gan yr aelodau etholedig a 
benodwyd i'r Cyd-bwyllgor heb benderfyniad unfrydol wedi'i gytuno gan yr 
holl Gynghorau,  

ac ym mhob achos, mae'r fath faterion yn cael eu nodi yn Atodiad 1 (Polisi 
Dirprwyaethau). 

10. CYD-BWYLLGOR 

10.1 Bydd y Cynghorau'n ffurfio'r cyd-bwyllgor ("Cyd-bwyllgor") i ddiben goruchwylio a 
chydlynu cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac i 
weithredu'r swyddogaethau a amlinellir yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl yCyd-bwyllgor) 
a chaiff y Cyd-bwyllgor ei adnabod fel "Cyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd", 
"Cyd-gabinet" neu "Gabinet Rhanbarthol" (fel y bo'r angen gan y cyd-destun).  

10.2 Gall y Cyd-bwyllgor weithredu'r fath swyddogaethau eraill fel y penderfyna'r 
Cynghorau o dro i dro a chymeradwyo fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau". 

10.3 Ni fydd grym gan y Cyd-bwyllgor i gymeradwyo unrhyw "Fater Neilltuedig i'r 
Cynghorau" yn unol â Chymal 9.1.3 ("Mater Neilltuedig i'r Cynghorau"). 
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10.4 Bydd pob Cyngor yn penodi un (1) aelod etholedig i'r Cyd-bwyllgor.  Bydd Cadeirydd y 
Cyd-bwyllgor yn aelod etholedig yn cynrychioli Cyngor a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor a 
bydd yn cylchdroi ymhlith y Cynghorau pob blwyddyn. 

10.5 Bydd hawl gan bob Cyngor o dro i dro i benodi dirprwy fel ei gynrychiolydd ond bydd y 
fath ddirprwy (ym mhob achos) ond â hawl i siarad a phleidleisio mewn cyfarfodydd y 
Cyd-bwyllgor yn absenoldeb ei gynrychiolydd neu ei chynrychiolydd cyfatebol. 

10.6 Bydd hawl gan bob Cyngor i wahodd trydydd parti priodol i arsylwi Cyfarfodydd y Cyd-
bwyllgor a bydd gan y fath drydydd parti hawl i gymryd rhan yn y fath Gyfarfodydd 
Cyd-bwyllgor yn unol â disgresiwn Cadeirydd y Cyd-bwyllgor.  Ni fydd gan y fath 
arsylwyr bleidlais. 

10.7 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn mynychu cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor ond 
ni fydd ganddo'r hawl i bleidleisio ar unrhyw faterion Cyd-bwyllgor. 

10.8 Gall pob Cyngor, yn unol â'u disgresiwn, newid eu cynrychiolwyr (a'u dirprwyon yn eu 
tro) a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor, ar yr amod bod:- 

10.8.1 ar bob adeg, ganddynt gynrychiolwyr a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor yn unol â'r 
swyddogaethau a gafodd eu nodi yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl Cyd-
bwyllgor); ac 

10.8.2 na fydd gan unrhyw amnewid o'r fath statws nac awdurdod llai na'r hyn a 
amlinellir yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl Cyd-bwyllgor) oni bai y cytunir fel 
arall gan y Cynghorau. 

10.9 Bydd y Cyd-bwyllgor yn cyfarfod o leiaf yn chwarterol yn ystod yr ail Gyfnod Cyfrifo ac 
wedi hynny fel a phan y bo gofyn yn unol â'r amserlen ar gyfer y Fargen Ddinesig ac, 
mewn unrhyw achos, ar adegau priodol ac ar rybudd rhesymol (i'w ddosbarthu trwy 
Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol) i weithredu Materion y Cyd-bwyllgor y cyfeirir 
atynt yn Atodiad 1 (Polisi Dirprwyaethau) ac wrth weithredu'r fath weithgareddau. 

10.10 Gall unrhyw gynrychiolydd wrth wneud cais ysgrifenedig at Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol ofyn yr ystyrir mater yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor. Bydd 
Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn sicrhau bod pob agenda a gwybodaeth 
berthnasol mewn perthynas â chyfarfod Cyd-bwyllgor yn cael eu dosbarthu mewn dull 
amserol ac mewn unrhyw achos yn unol â gofynion deddfwriaethol. Gall unrhyw 
gynrychiolydd, lle y bo ef neu hi o'r farn bod angen ystyried mater ar frys, ofyn i'r 
cadeirydd ar ddechrau cyfarfod Cyd-bwyllgor i'r fath eitem bwysig ei hychwanegu at yr 
agenda, ond mai mater i'r Cadeirydd fydd penderfynu ei chynnwys.  

10.11 Y cworwm angenrheidiol ar gyfer cyfarfod Cyd-bwyllgor fydd aelod etholedig neu 
ddirprwy priodol a benodwyd yn unol â Chymal 10.5 (Cyd-bwyllgor) o o leiaf saith (7) 
o'r Cynghorau ar yr adeg berthnasol. 

10.12 Mewn cyfarfodydd o'r Cyd-bwyllgor bydd gan bob aelod etholedig neu ddirprwy priodol 
a benodwyd yn unol â Chymal 10.5 (Cyd-bwyllgor) uchod o bob Cyngor un bleidlais. 
Rhoddir pleidlais fwrw i'r Cadeirydd ar yr amod bod y Cynghorau'n cytuno ac yn 
cydnabod bob tro na fydd y Cadeirydd o dan unrhyw amgylciadau yn defnyddio'r fath 
bleidlais fwrw.  Gwneir penderfyniadau mewn cyfarfodydd o'r Cyd-bwyllgor trwy 
bleidlais fwyafrif mewn cyfarfod â chworwm.  Ni fydd gan Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol bleidlais. 

10.13 Os, mewn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor, nad yw mater yn cael ei benderfynu yn unol â 
Chymal 10.12 uchod, bydd y mater hwnnw ("Mater Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys") 

yn cael ei ohirio i'w ystyried yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor a fydd yn cael ei 
gynnull o fewn deng (10) Niwrnod Gwaith o'r cyfarfod hwnnw. Os yn y cyfarfod Cyd-
bwyllgor a ailgynulliwyd nad yw Mater y Cyd-bwyllgor heb ei Ddatrys yn cael ei 
benderfynu, bydd y Mater y Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys yn dod yn "Fater Neilltuedig 
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i'r Cynghorau" a chaiff ei drosgwyddo i'w ystyried gan bob Cyngor.  Bydd pob Cyngor 
yn defnyddio'i ymdrechion rhesymol i alw cyfarfod Cyngor llawn o'i gynghorwyr cyn 
gynted ag sy'n rhesymol ymarferol ac ym mhob achos o fewn chwe (6) wythnos o 
Gyfarfod y Cyd-bwyllgor.  Lle bo Mater Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys yn cael ei gyfeirio 
at bob Cyngor fel "Mater Neilltuedig i bob Cyngor" ac nid yw'n cael ei gymeradwyo 
gan bob Cyngor, ni fydd cytundeb ar y Mater Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys ac ni chaiff 
ei weithredu gan y Cyd-bwyllgor. 

10.14 Bydd pob Cyngor yn darparu pob gwybodaeth y gofynnwyd yn rhesymol amdani ar 
gais gan y Cyd-bwyllgor i Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol a bydd yn cydymffurfio 
ag unrhyw benderfyniadau gan y Cyd-bwyllgor i ofyn am y fath wybodaeth. 

10.15 Bydd pob Cyngor yn ymgynghori â'r Cynghorau eraill i sicrhau cynnydd dyfalbarhaus y 
materion dydd i ddydd perthynol i gyflawni goblygiadau'r Cyngor mewn perthynas â'r 
Fargen Ddinesig.  

10.16 Lle mae Cyngor yn dymuno darparu unrhyw wybodaeth a/neu gyflwyno rhybudd neu 
alwad i'r Cyd-bwyllgor, dylid ei gyflwyno i Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn unol 
â Chymal 23.3 (Hysbysiadau). Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn cadw 
cofnod o bob gwybodaeth, hysbysiadau a galwadau a dderbyniwyd a bydd yn 
diweddaru pob cynrychiolydd yn brydlon. 

10.17 Mae'r Cynghorau'n cytuno ac yn cydnabod y bydd y Cyd-bwyllgor yn mabwysiadu 
rheolau sefydlog contract cyfredol, rheolau gweithdrefn ariannol, codau ymddygiad a 
pholisïau a gweithdrefnau cymwys eraill y Corff Atebobl i ac ar ran y Cynghorau wrth 
gyflawni eu goblygiadau o dan y Cytundeb hwn a bod prif swyddog ariannol y Corff 
Atebol (‘Swyddog S151’) a'r Swyddog Monitro (neu eu dirprwyon a enwebwyd), yn eu 
tro, yn gweithredu fel swyddog adran 151 a swyddog monitro i'r Cyd-bwyllgor.  

10.18 Gall y Cyd-bwyllgor Ddirprwyo 

10.18.1 Gall y Cyd-bwyllgor ddirprwyo unrhyw un o'r pwerau a roddwyd iddynt o dan 
y Cytundeb hwn: 

(a) i'r fath unigolyn, is-bwyllgor neu grŵp; 

(b) i'r fath radd; 

(c) mewn perthynas â'r fath faterion; ac 

(d) ar y fath delerau ac amodau, 

fel y credant sy'n addas o dro i dro. 

10.18.2 Gall y Cyd-bwyllgor ganiatáu bod y fath ddirprwyo'n awdurdodi dirprwyo 
pellach o bwerau'r Cyd-bwyllgor yn awtomatig gan unrhyw unigolyn y'i 
dirprwyir iddynt cyhyd â bod y Cyd-bwyllgor yn datgan hyn yn benodol o 
fewn y fath awdurdod dirprwyo. 

10.18.3 Gall y Cyd-bwyllgor wrthdroi unrhyw ddirprwyaeth yn gyfan neu'n rhannol, 
neu ddiwygio'i thelerau ac amodau ar unrhyw adeg. 

10.19 Is-bwyllgorau 

10.19.1 Bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu'r is-bwyllgorau neu grwpiau canlynol cyn 
gynted ag sy'n rhesymol ymarferol:  

(a) Y Swyddfa Rheoli Rhaglen; 

(b) Bwrdd y Rhaglen; 
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(c) Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol; 

(d) Sefydliad Busnes Rhanbarthol; 

(e) Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol; a 

(f) Phartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol. 

10.19.2 Bydd y Cynghorau'n gweithio gyda'i gilydd i greu a chytuno cylch gorchwyl, 
i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ar gyfer Cyd-bwyllgor Archwilio a Chyd-
bwyllgor Craffu a sut y bydd y rhain yn derbyn eu hadnoddau a'u cyllid. 

10.19.3 Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau y bydd yr is-bwyllgorau neu'r 
grwpiau y cyfeirir atynt yng Nghymalau, 10.18 10.19.1 a 10.19.2: 

(a) yn ymgymryd â nifer o swyddogaethau gan gynnwys ond heb fod 
yn gyfyngedig i wasanaethau archwilio, craffu a/neu ymgynghori yn 
unol â'u cylch gorchwyl; ac 

(b) na fydd ganddynt unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau 
dirprwyol (oni bai y dyfarnwyd yn benodol fel arall gan y Cyd-
bwyllgor).  

10.19.4 Mae'n rhaid i is-bwyllgorau neu grwpiau y mae'r Cyd-bwyllgor yn dirprwyo 
unrhyw bŵer iddynt ddilyn gweithdrefnau sy'n seiliedig cyn belled â'u bod yn 
gymwys ar y darpariaethau hynny o'r Cytundeb hwn sy'nrheoli gwneud 
penderfyniadau gan y Cyd-bwyllgor. 

10.19.5 Bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu aelodaeth, rheolau gweithdrefn neu gylch 
gorchwyl i bob neu unrhyw is-bwyllgor neu grwpiau o'r fath i, ymhlith 
materion eraill, egluro eu swyddogaeth ei hunain a chwmpas y dirprwyo a 
gymeradwyir gan y Cyd-bwyllgor. 

10.19.6 Gall y Cyd-bwyllgor greu is-bwyllgorau ac is-grwpiau ychwanegol fel y gwêl 
yn addas o dro i dro. 

11. BWRDD Y RHAGLEN A CHYFARWYDDWR Y RHAGLEN RANBARTHOL 

11.1 Cyfansoddiad ac Awdurdod Bwrdd y Rhaglen 

11.1.1 Bydd y Cynghorau'n ffurfio bwrdd y rhaglen ("Bwrdd y Rhaglen") i ddiben 
gweithredu'r Fargen Ddinesig a rheoli goblygiadau'r Cynghorau o ddydd i 
ddydd mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac i weithredu'r swyddogaethau 
a amlinellir yn Atodiad 2, Rhan 2 (Cylch Gorchwyl Bwrdd y Rhaglen). 

11.1.2 Ni fydd gan Fwrdd y Rhaglen unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau yn 
unol â'r Cytundeb hwn.  

11.1.3 Bydd pob Cynngor yn penodi un cynrychiolydd uwch-swyddog (a allai 
gynnwys y prif weithredwr neu swyddog tebyg) i Fwrdd y Rhaglen a'r fath 
gynrychiolwyr eraill y gallai'r Cyd-bwyllgor benderfynu o dro i dro. Y 
cadeirydd fydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol neu gynrychiolwyr tebyg 
eraill fel y penderfyna'r Cyd-bwyllgor o dro i dro. 

11.1.4 Bydd gan bob Cyngor yr hawl o dro i dro i benodi dirprwy i'w uwch-swyddog 
a'r fath ddirprwy (ym mhob achos) a'r hawl i fynychu cyfarfodydd o Fwrdd y 
Rhaglenyn lle ei uwch-swyddog. 

11.1.5 Bydd y Cynghorau, yn ol eu disgresiwn, yn newid eu cynrychiolwyr (a'u 
dirprwyon yn eu tro) a benodwyd i Fwrdd y Rhaglen cyhyd â bod y fath 
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newid ar yr un sail a'r unigolyn a benodwyd yn wreiddiol ac ymhellach na 
chaiff unrhyw uwch swyddog o Fwrdd y Rhaglen ei symud neu'i amnewid 
gan unrhyw Gyngor heb i'r Cyngor hwnnw roi rhybudd ysgrifenedig o flaen 
llaw mor fuan ag sy'n rhesymol ymarferol ac mewn unrhyw achos o fewn 
deng (10) Niwrnod Busnes o'i fwriad i symud neu newid y cynrychiolydd 
hwnnw. 

11.1.6 Bydd Bwrdd y Rhaglen yn cyfarfod os a phryd y mae gofyn yn unol â'r 
amserlen ar gyfer y Fargen Ddinesig ac, mewn unrhyw achos, ar adegau 
priodol ac ar rybudd rhesymol (i'w gyhoeddi trwy Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol). 

11.2 Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol 

11.2.1 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn mynychu cyfarfodydd y Cyd-
bwyllgor ond ni fydd ganddo'r hawl i bleidleisio ar unrhyw Faterion Cyd-
bwyllgor. 

11.2.2 Bydd gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol bwerau gwneud penderfyniad 
wedi'u dirprwyo iddo'n bersonol (ac nid i Fwrdd y Rhaglen) yn unol â Chymal 
1 (Polisi Dirprwyaethau). 

11.2.3 Lle bo Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn defnyddio unrhyw bwerau 
gwneud penderfyniad, bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn 
ymgynghori'n gyntaf gyda Chadeirydd y Cyd-bwyllgor ac arweinydd portffolio 
perthnasol y Cyd-bwyllgor. 

12. YMRWYMIAD Y CYNGHORAU A CHYFRANIADAU 

12.1 Cyffredinol 

Yn ddarostyngedig i Gymal 15.11.3 (Tynnu'n Ôl), mae'r Cynghorau'n cytuno ac yn 
ymgymryd y byddant yn ymrwymo i'r Fargen Ddinesig yn unol â thelerau'r Cytundeb 
hwn ac i beidio â chomisiynu a/neu ymgymryd ag unrhyw gaffael a/neu brosiect sy'n 
ceisio neu a fyddai'n caffael cyflawni'r cyfan neu unrhyw ran o'r Fargen Ddinesig y tu 
allan i delerau'r Cytundeb hwn. 

12.2 Costau Mewnol 

12.2.1 Yn ddarostyngedig i Gymalau 12.2.2 a 12.2.3 (Costau Mewnol), caiff y 
Costau Mewnol a gafwyd gan bob Cyngor eu dwyn gan y Cyngor sy'n 
darparu'r adnodd mewnol hwnnw. 

12.2.2 Mae'r Cynghorau trwy hyn yn cytuno os yw un o'r Cynghorau'n credu ei fod 
yn debygol o gynhyrchu Costau Mewnol anghymesur cyfeirir y mater hwnnw 
at y Cyd-bwyllgor i benderfynu a fydd y fath gostau'n anghymesur ac a 
ddylid gwneud unrhyw gyfraniadau at y gost hon gan y Cynghorau eraill. 

12.2.3 Mae'r Partion yn cytuno a chydnabod bod Costau Mewnol a gynhyrchir gan 
y Corff Atebol mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn cael eu cyfrifo fel 
Costau Cyd-bwyllgor a chânt eu dyrannu ymhlith y Cynghorau yn unol â 
Chymal 12.3.1 (Costau'r Cyd-bwyllgor). 

12.3 Costau'r Cyd-bwyllgor 

12.3.1 Bydd unrhyw gostau Cyd-bwyllgor a gynhyrchir gan y Cyd-bwyllgor yn cael 
eu rhannu ar Sail Gymesur rhwng y Cynghorau yn unol â'r Cytundeb hwn. 

12.3.2 Bydd gofyn i bob Cyngor baratoi cyfrifon gan gynnwys manylion unrhyw 
Gostau a gynhyrchir gan y Cyd-bwyllgor yn unol ag Atodiad 4 (Penawdau 
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Gwariant) ("y Cyfrifon") parthed pob Cyfnod Cyfrifo ac ar gyfer rhai tebyg 
pellach a/neu gyfnodau cyfrifo eraill fel y penderfyna'r Cyd-bwyllgor ac sy'n 
cael eu hymgorffori i Atodiad 5 (Cyfnodau Cyfrifo). Er mwyn osgoi 
amheuaeth, ni fydd y fath Gyfrifon yn cynnwys unrhyw gostau refeniw nac 
anghenion buddsoddi cyfalaf mewn perthynas â gweithredu unrhyw brosiect 
yn unol â Chynllun Busnes Blynyddol a bydd yn berthynol yn unig i gostau 
gweithredol a rheolaethol y Cyd-bwyllgor. 

12.3.3 Bydd pob Cyngor:-   

(a) yn y Cyfrifon yn cofnodi'n wir a chyflawn bob taliad perthnasol a 
wnaed ganddo yn ystod y Cyfnod Cyfrifo blaenorol; 

(b) o fewn un (1) mis o ddiwedd pob Cyfnod Cyfrifo, bydd pob Cyngor 
yn darparu Cyfrifon heb eu harchwilio i'r Corff Atebol am bob 
Cyfnod Cyfrifo ynghyd ag ardystiad bod y fath Gyfrifon yn 
cydymffurfio â'r Cymal hwn 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a 
Chyfraniadau); 

(c) yn enwebu unigolyn i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor ei 
hun yn cydymffurfio â'r Cymal hwn 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a 
Chyfraniadau) ac enw, cyfeiriad a rhif teleffon pob unigolyn a 
enwebir yn unol â'r Cymal hwn 12.3.3(c) (Ymrwymiad y Cynghorau 
a Chyfraniadau) yn cael ei hysbysu i'r Cynghorau eraill yn unol â 
Chymal 23 (Hysbysiadau); ac 

(d) os yw unigolyn a enwebir gan Gyngor yn unol â Chymal 12.3.3(c) 
(Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau) yn newid, bydd y 
Cyngor hwnnw'n hysbysu'r Cynghorau eraill yn syth am yr 
enwebion yn eu lle. 

12.3.4 Bydd y Corff Atebol: 

(a) o fewn deng (10) Niwrnod Busnes o dderbyn y Cyfrifon a 
gyflwynwyd gan y Cynghorau eraill yn unol â Chymal 12.3.3(b) yn 
paratoi datganiad cysoni sy'n nodi'r taliadau a wnaed gan bob 
Cyngor a'r balans sy'n ddyledus gan neu'n daladwy i bob un; ac 

(b) o fewn ugain (20) Niwrnod Busnes o baratoi'r datganiad cysoni yn 
dosbarthu copi o'r datganiad cysoni ynghyd â naill ai anfoneb 
fantoli neu, yn ddarostyngedig i Gymal 12.3.4(b), daliadau credyd i 
bob Cyngor.  

12.3.5 Ni fydd y Corff Atebol yn rhwymedig i wneud unrhyw daliadau dyledus o dan 
y Cytundeb hwn hyd y bydd y Corff Atebol yn derbyn cyllid gan y Cyd-
bwyllgor yn unol â'r Cymal hwn 12.3. 

12.3.6 Bydd Cyngor sy'n derbyn anfoneb i'w thalu yn ei thalu'n llawn o fewn ugain 
(20) Niwrnod Busnes.  Mae'n rhaid hysbysu unrhyw gamgymeriad mewn 
anfoneb fantoli i'r Corff Atebol o fewn pum (5) Niwrnod Busnes o'r fath 
anfoneb fantoli yn cael ei dosbarthu.  Dosberthir anfoneb fantoli ddiwygiedig 
gan y Corff Atebol a bydd y Cyngor sy'n derbyn y fath anfoneb yn ei thalu'n 
llawn o fewn ugain (20) Niwrnod Busnes. 

12.3.7 Mae'r Cynghorau trwy hyn yn cytuno os yw un o'r Cynghorau'n gwneud 
gwaith neu'n cynhyrchu unrhyw gost neu dreuliau i weithredu gwaith neu 
gynhyrchu unrhyw gost neu draul nad yw o fewn y gyllideb neu gwmpas 
gwaith a amlinellir yng Nghynllun Busnes y JWA, cyfeirir y mater hwnnw at 
Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol i'r Cyd-bwyllgor er mwyn derbyn 
penderfyniad a yw'r fath waith, cost neu draul yn rhan o'r Fargen Ddinesig 
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neu a ddylai'r Cyngor sy'n ei weithredu neu'n gofyn amdano (fel y bo'r 
achos) fod yn gwbl gyfrifol am y fath waith, cost neu draul. 

12.4 Cyllideb Flynyddol 

12.4.1 Bydd y Gyllideb Flynyddol: 

(a) yn y cyfnod cychwynnol (2017-2018) cyn derbyn unrhyw Gyfraniad 
HMT gan y Corff Atebol, £1,000,000 (miliwn o bunnoedd); ac 

(b) ym mhob achos arall, y Gyllideb Flynyddol a gymeradwyir gan y 
Cyd-bwyllgor am y Cyfnod Cyfrifo hwnnw ar yr amod na fydd y 
Gyllideb Flynyddol yn fwy na'r Gyllideb Flynyddol flaenorol o fwy na 
5% (pump y cant), 

a bydd yr holl Gynghorau'n cyfrannu tuag at y Gyllideb Flynyddol ar Sail 
Gymesur a bydd y fath gyfraniad yn ychwanegol at Gyfraniad y Cynghorau. 

12.4.2 Lle bo Costau cyfansymiol gwirioneddol y Cyd-bwyllgor yn debygol o fod yn 
uwch na'r Gyllideb Flynyddol o fwy na 5% (pump y cant) bydd y fath gostau 
ychwanegol yn cael eu talu trwy'r gronfa fuddsoddi ehangach (yn cynnwys 
Cyfraniad HMT a Chyfraniad y Cynghorau). 

12.5 Cyfraniadau 

12.5.1 Cyfanswm cyfraniadau 

Cynabyddir a chytunir gan y Cynghorau y bydd cyflawni goblygiadau'r 
Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol â'r Cytundeb hwn 
yn cael ei gyllido fel a ganlyn: 

(a) hyd at £375,000,000 (tri chant a saith deg pum miliwn o bunnoedd) 
gan HMT ("Cyfraniad HMT"); 

(b) hyd at £120,000,000 (un cant ac ugain o filiynau o bunnoedd) yn 
gyfanswm gan y Cynghorau ("Cyfraniad y Cynghorau") ac mae'r 
Cynghorau'n cytuno a chydnabod y bydd y fath Gyfraniadau 
Cyngor yn ddarostyngedig i gostau ychwanegol hyd at yr Amlen 
Fforddiadwyedd (fel y caiff y fath gostau eu diffinio yn y fan honno); 
a 

(c) chyfraniad pob Cyngor tuag at y Gyllideb Flynyddol, ar Sail 
Gymesur, yn unol â Chymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol). 

12.5.2 Cyfraniad HMT 

(a) Yn ddarostyngedig i Gymal 12.5.2(b), cydnabyddir a chytunir gan y 
Cynghorau y bydd cyfraniad HMT yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru i'w drosglwyddo i'r Corff Atebol dros ac ar ran y Cyd-
bwyllgor yn y cyfrannau canlynol:- 

(i) blynyddoedd 2016-17 i 2020-21 yn y swm o £10,000,000 
(deng miliwn o bunnoedd) cyllido adnoddau (RDEL) y 
flwyddyn; 

(ii) blynyddoedd 2021-22 i 2030-31 yn y swm o £22,000,000 
(dwy filiwn ar hugain o bunnoedd) cyllido cyfalaf (CDEL) 
y flwyddyn; 
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(iii) blynyddoedd 2031-32 i 2035-36 yn y swm o £21,000,000 
(un filiwn ar hugain o bunnoedd) cyllido cyfalaf (CDEL) y 
flwyddyn. 

(b) Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau bod:  

(i) Mae Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru yn cael ei gyllido 
a'i gaffael yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru y tu 
allan i'r Cytundeb hwn; 

(ii) nad yw Cyfraniad HMT yn cynnwys unrhyw gyfraniad 
tuag at Gynllun Metro De-ddwyrain Cymru; 

(iii) nad yw'r Cytundeb hwn yn cynnwys unrhyw oblygiadau 
neu rwymedigaethau ar y Cynghorau parthed Cynllun 
Metro De-ddwyrain Cymru; a 

(iv) bydd y Cynghorau'n cytuno â HMT, fel rhan o'r 
Adolygiadau Porth, a yw'n dymuno i'r fath asesiad 
perfformiad ystyried budd rhanbarthol ehangach neu 
ddiystyru Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru; a 

(v) bydd y Cynghorau'n cytuno gyda HMT cyn Adolygiad 
Gwariant nesa'r HMT a allai cyfran o'r Cyfraniad HMT 
sydd i ddod gael ei gyflwyno fel cyllid adnodd (RDEL) yn 
lle'r dyraniad cyllid cyfalaf (CDEL) presennol a bydd y 
fath gytundeb yn cael ei gymeradwyo gan y Cynghorau 
yn unol â'r Cytndeb hwn fel "Mater Cyd-bwyllgor".   

(c) Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau bod Cyfraniad HMT yn 
ddarostyngedig i'r amodau cyllido canlynol:- 

(i) cymeradwyo'r Fframwaith Sicrwydd (y mae'r Cynghorau 
wedi ei gymeradwyo a'i atodi yn Atodiad 8 (Fframwaith 
Sicrwydd) i'r Cytundeb hwn); 

(ii) cymeradwyo a llunio'r Cytundeb hwn;  

(iii) bodloni'r pum (5) Adolygiad Porth blynyddol gan HMT ac 
y cydnabyddir ac y cytunir bod ffurf yr Adolygiadau Porth 
yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw 
sancsiynau os na fodlonir targedau allweddol yn cael eu 
cytuno â HMT a'u cymeradwyo gan y Cynghorau yn unol 
â'r Cytundeb hwn fel "Mater Cyd-bwyllgor"; 

(iv) unrhyw amodau cyllido Llywodraeth Cymru i'w cynnig 
gan Lywodraeth Cymru a'u cymeradwyo yn unol â'r 
Cytundeb hwn gan y Cynghorau fel "Mater Cyd-bwyllgor" 
yn unol â Chymal 2.3 (Amodau Dilynol); a 

(v) chymeradwyo'r Cynllun Gweithredu (y mae'r Cynghorau 
wedi'i gymeradwyo ac atodi yn Atodlen 9 (Cynllun 
Gweithredu) i'r Cytundeb hwn), 

gyda'i gilydd "Amodau Cyllido HMT". 

(d) Mae pob Cyngor yn cydnabod ac yn cytuno: 

(i) ei fod yn derbyn Amodau Cyllido HMT ac y bydd yn 
rhwymedig gan yr amodau hynny ac na fydd trwy unrhyw 
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weithred na hepgoriad yn gosod unrhyw Gyngor arall gan 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y Corff Atebol yn 
torri unrhyw un o'r amodau hyn; ac 

(ii) unrhyw amodau cyllido Llywodraeth Cymru sy'n parhau i 
gael eu cytuno ac os a phan y cytunir y fath amodau yn 
unol â Chymal 2.3 (Amodau Dilynol), bydd pob Cyngor yn 
rhwymedig gan yr amodau hynny ac na fyddant trwy 
unrhyw weithred na hepgoriad yn gosod unrhyw Gyngor 
arall gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r Corff 
Atebol yn torri unrhyw un o'r amodau hynny. 

12.5.3 Cyfraniad y Cynghorau 

(a) Yn ddarostyngedig i Gymal 12.5.3(b), bydd pob Cyngor yn 
cyfrannu tuag at gyfanswm Cyfraniad y Cynghorau yn y gyfran 
ganlynol: 

 

Cynghorau Cyfran y Cyfraniad  

Blaenau Gwent 4.6% 

Pen-y-bont ar Ogwr 9.4% 

Caerffili 12.0% 

Caerdydd 23.7% 

Merthyr Tudful 3.9% 

Sir Fynwy 6.1% 

Casnewydd 9.8% 

Rhondda Cynon Taf 15.8% 

Torfaen 6.1% 

Bro Morgannwg 8.5% 

Cyfanswm 100% 

 

(b) Cydnabyddir a chytunir bod yr Amlen Fforddiadwyedd i'r 
Cynghorau wedi ei chymeradwyo gan y Cynghorau fel ar ddyddiad 
y Cytundeb hwn a bod unrhyw benderfyniad i gynyddu'r Amlen 
Fforddiadwyedd yn "Fater Neilltuedig i'r Cynghorau".  

12.5.4 Archwilio 

Bydd pob Cyngor yn caniatáu i'r holl gofnodion y cyfeirir atynt yn y Cytundeb 
hwn gael eu harchwilio a'u copïo o dro i dro gan y Corff Atebol, neu unrhyw 
gynrychiolwyr o'r Corff Atebol neu unrhyw gynrychiolwyr eraill sydd ag angen 
rhesymol i gael mynediad at yr un peth er mwyn ymgymryd ag unrhyw 
archwiliad o'r cyllid a dderbyniwyd ac a wariwyd yn unol â'r Cytundeb hwn. 
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12.5.5 Cadw Cofnodion 

Bydd y cyfrifon y cyfeirir atynt yn y Cymal hwn 12 (Ymrwymiad y Cynghorau 
a Chyfraniadau) yn cael eu cadw am gyfnod o ddeng (10)mlynedd o leiaf 
wedi cyflawni'r Fargen Ddinesig yn unol â'r Cytundeb hwn. 

13. LLINIARU 

Bydd pob Cyngor ar bob adeg yn cymryd pob cam rhesymol i leihau a lliniaru unrhyw 
golled y mae gan y Cyngor perthnasol hawl i ddod â hawliad yn erbyn y Cyngor 
arall/Cynghorau eraill yn unol â'r Cytundeb hwn. 

14. RHWYMEDIGAETH Y CYNGHORAU 

14.1 Bydd y Corff Atebol yn indemnio a chadw pob un o'r Cynghorau eraill i'r Cytundeb hwn 
wedi'u hindemnio yn erbyn unrhyw golledion, hawliadau, treuliau, gweithredoedd, 
gorchmynion, costau a rhwymedigaeth a gafwyd gan y Cyngor hwnnw i'r graddau sy'n 
codi o unrhyw ddiffyg taliad bwriadol neu doriad bwriadol gan y Corff Atebol o'i 
oblygiadau o dan y Cytundeb hwn (ac ni fydd bwriadol yn y cyd-destun hwn, er mwyn 
osgoi amheuaeth, yn cynnwys materion sydd y tu allan i reolaeth rhesymol y Corff 
Atebol neu faterion sy'n codi o unrhyw weithred esgeulus neu hepgoriad mewn 
perthynas â'r fath oblygiadau). 

14.2 Ni chaiff hawliad ei wneud yn erbyn y Corff Atebol i adfer unrhyw golled neu niwed y 
gellid eu creu oherwydd neu'n codi o weithredu gan y Corff Atebol o'i oblygiadau o dan 
y Cytundeb hwn oni bai ac i'r graddau bod y fath golled neu niwed yn codi o ddifyg 
taliad bwriadol neu doriad bwriadol gan y Corff Atebol o dan Gymal 14.1 
(Rhwymedigaeth Cynghorau). 

14.3 Bydd pob un o'r Cynghorau eraill (yn gweithredu'n lluosog) yn indemnio ac yn cadw'r 
Corff Atebol wedi'i indemnio yn erbyn pob colled, hawliad, traul, gweithred, 
gorchymyn, cost a rhwymedigaeth y gallai'r Corff Atebol eu cynhyrchu oherwydd neu'n 
codi o weithredu'i oblygiadau o dan y Cytundeb hwn gan y Corff Atebol i'r Cyngor 
hwnnw neu'n codi o unrhyw ddiffyg taliad bwriadol neu doriad bwriadol gan Gyngor o'i 
oblygiadau o dan y Cytundeb hwn (ac ni fydd bwriadol yn y cyd-destun hwn, er mwyn 
osgoi amheuaeth, yn cynnwys materion y tu allan i reolaeth rhesymol y Cyngor hwnnw 
neu faterion sy'n codi o unrhyw weithred esgeulus neu hepgoriad mewn perthynas â'r 
fath oblygiadau) oni bai ac i'r graddau bod yr un canlyniad o unrhyw doriad bwriadol 
gan y Corff Atebol o unrhyw oblygiadau o'r fath. 

14.4 Mae'r Cynghorau'n cytuno ac yn cydnabod bod y swm i'w dalu i'r Corff Atebol gan 
unrhyw un o'r Cynghorau eraill o dan Gymal 14.3 (Rhwymedigaeth Cynghorau) yn 
cael ei ddwyn gan bob un o'r cynghorau i raddau ei gyfrifoldeb, fodd bynnag yn yr 
achos bod y cyfrifoldeb yn un ar y cyd rhwng y Cynghorau (fel nad yw'n rhesymol 
ymarferol i ganfod yr union gyfrifoldeb rhwng y Cynghorau) yna caiff y swm i'w dalu ei 
rannu rhwng y Cynghorau ar Sail Gyfrannol.  

14.5 Mewn achos o hawliad o dan y Cymal hwn 14 (Rhwymedigaeth Cynghorau) lle nad 
yw'n rhesymol ymarferol i benderfynu ar radd y cyfrifoldeb rhwng y Cynghorau (gan 
gynnwys y Corff Atebol), yna caiff y swm ei rannu ymhlith y Cynghorau (gan gynnwys 
y Corff Atebol) ar Sail Gyfrannol.  Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd unrhyw hawliad 
sy'n codi yn hytrach na thrwy ddiffyg taliad bwriadol neu doriad bwriadol gan y Corff 
Atebol neu'r Cynghorau eraill yn cael eu rhannu ymhlith y Cynghorau (gan gynnwys y 
Corff Atebol) ar Sail Gyfrannol. 

14.6 Bydd Cyngor sy'n derbyn hawliad am golledion, treuliau, gweithredoedd, gorchmynion, 
costau a rhwymedigaethau'n hysbysu a darparu manyllion am y fath hawliad cyn 
gynted ag sy'n rhesymol ymarferol i'r Cynghorau eraill. 
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14.7 Ni fydd unrhyw Gyngor yn cael ei indemnio yn unol â'r Cymal hwn 14 (Rhwymedigaeth 
Cynghorau) oni bai ei fod wedi rhoi rhybudd yn unol â Chymal 14.6 (Rhwymedigaeth 
Cynghorau) i'r Cyngor arall y bydd yn gorfodi ei hawl i indemniti o dan y Cytundeb 
hwn. 

14.8 Ni fydd pob Cyngor ("Indemniwr") yn gyfrifol neu'n rhwymedig i indemnio'r Cynghorau 
eraill (gan gynnwys y Corff Atebol) ("Buddiolwr") i'r graddau bod unrhyw yswiriannau 
a gynhelir gan y Buddiolwr ar yr adeg berthnasol yn darparu indemniti yn erbyn y 
golled sy'n rhoi bod i'r fath hawliad ac i'r graddau bod y Buddiolwr yn adennill o dan y 
fath bolisi yswiriant (ac eithrio y bydd yr Indemniwr yn gyfrifol am y didyniad o dan y 
fath bolisi yswiriant ac unrhyw swm dros y mwyafswm yr yswiriwyd o dan y fath bolisi 
yswiriiant). 

15. TYNNU'N ÔL 

15.1 Yn ddarostyngedig i Gymal 15.2 (Tynnu'n Ôl), gall unrhyw Gyngor (gan gynnwys y 
Corff Atebol) ar unrhyw adeg yn ystod y Cytundeb hwn, dynnu'n ôl o'r Cytundeb hwn 
yn unol â'r Cymal hwn 15 (Tynnu'n Ôl). 

15.2 Ni all unrhyw Gyngor dynnu'n ôl o'r Cytundeb hwn yn ystod y Cyfnod Cloi i Mewn ac, 
yn dilyn y fath Gyfnod Cloi i Mewn, bydd darpariaethau'r Cymal hwn 15 yn gymwys. 

15.3 Ac eithrio lle mae Cymal 15.6 yn gymwys, os yw Awdurdod yn dymuno tynnu'n ôl o'r 

Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn, bydd yn rhoi o leiaf deuddeg (12) mis o rybudd 
ysgrifenedig o'i fwriad i dynnu'n ôl i'r holl Gynghorau eraill ("Rhybudd Tynnu'n Ôl").   

15.4 Nid cynt na naw (9) mis wedi dyddiad y Rhybudd Tynnu'n Ôl a heb fod yn hwyrach na 
deng (10) mis wedi dyddiad y Rhybudd Tynnu'n Ôl, bydd y Corff Atebol (neu'r fath 
Gyngor arall fel yr enwebyd gan y Cyd-bwyllgor yn yr achos bod y Corff Atebol yn 
cyflwyno'r Rhybudd Tynnu'n Ôl) yn cyfwyno Adroddiad Rhwymedigaeth i'r holl 
Gynghorau a fydd yn cael ei drafod gan y Cyd-bwyllgor yn ei gyfarfod nesaf neu 
gyfarfod wedi'i alw'n arbennig os yw'r cyfarfod nesaf yn syrthio mwy na dwy (2) 
wythnos wedi cyhoeddi'r Adroddiad Rhwymedigaeth. 

15.5 Cydnabyddir a chytunir y bydd: 

15.5.1 yr Adroddiad Rhwymedigaeth yn cynnwys, fel lleiafswm, gostau a 
rhwymedigaethau ymrwymedig y Cynghorau sy'n tynnu'n ôl hyd at yr 
Adolygiad Porth nesaf a chostau a rhwymedigaethau ymrwymedig y 
Cynghorau sy'n tynnu'n ôl ar bob prosiect cyfredol a fydd yn cynnwys pob 
gostyngiad yng Nghyfraniad y Cynghorau y mae'r Cyngor sy'n tynnu'n ôl 
wedi ymrwymo iddo ond heb eto dynnu'n ôl (boed y gostyngiad yn digwydd 
cyn neu arôl i'r Cyngor dynnu'n ôl yn ffurfiol o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb 
hwn yn unol â'r Cymal 15 hwn (Tynnu'n Ôl)); ac 

15.5.2 mewn perthynas â rhes 1 o'r Adroddiad Rhwymedigaeth yn Atodiad 7 
(Adroddiad Rhwymedigaeth), bydd y Cyngor sy'n tynnu'n ôl yn atebol i dalu'r 
uchaf o'i gyfraniad a rhwymedigaethau ymrwymedig; 

(a) hyd at yr Adolygiad Porth nesaf; neu 

(b) ar bob prosiect cyfredol. 

15.6 O fewn y Cyfnod Penderfynu bydd pob Cyngor sydd wedi cyhoeddi Rhybudd Tynnu'n 
Ôl wrth Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn dangos naill ai:- 

15.6.1 ei fod yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn; neu  

15.6.2 ei fod yn dymuno parhau fel parti i'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn. 
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15.7 Lle bo Cynghorau ychwanegol (yn ychwanegol at y Cyngor sy'n cyhoeddi'r rhybudd 
Tynnu'n Ôl) yn nodi eu dymuniad i dynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn, 
yna bydd darpariaethau'r Cymal 15.3 (Tynnu'n Ôl) yn gymwys i'r fath Gynghorau a 
bydd Adroddiad Rhwymedigaeth newydd yn cael ei baratoi parthed pob un o'r 
Cynghorau hyn sydd wedi mynegi eu bwriad i dynnu'n ôl a bydd darpariaethau Cymal 
15.6 (Tynnu'n Ôl) yn gymwys. 

15.8 Lle nad yw Cyngor yn dangos ei fwriad yn unol â'r gofyn gan Gymal 15.6 (Tynnu'n Ôl) 
yna pan ddaw'r Cyfnod Penderfynu i ben ystyrir ei fod wedi nodi ei fod yn dymuno 
parhau fel parti i'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn. 

15.9 Bydd gan unrhyw Gyngor sy'n cyflwyno Rhybudd Tynnu'n Ôl yn unol â Chymal 15.3 
neu'n dangos ei fod yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn yn unol â 
Chymal 15.6 yr hawl i dynnu'r fath Rybudd Tynnu'n Ôl yn ei ôl neu nodi ei fod yn 
tynnu'n ôl ar unrhyw bwynt cyn y dyddiad ei fod yn tynnu'n ôl.  

15.10 Lle bo Cyngor yn nodi ei fod yn dymuno tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb 
hwn, yna:- 

15.10.1 bydd y Cyngor fydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl yn talu pob swm 
dyledus i'w talu ganddo yn unol â'r Adroddiad Rhwymedigaeth ac yn 
cydymffurfio â'i oblygiadau o dan y Cytundeb hwn hyd at ddyddiad ei 
dynnu'n ôl gan gynnwys gwneud unrhyw daliadau am wariant y cyfeiriwyd 
atynt yn Atodiad 5 (Penawdau Gwariant) fel ar y dyddiad hwnnw;  

15.10.2 bydd y Cyngor a fydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl yn gyfrifol am 
gyfran o gostau unrhyw drydydd parti (sydd wedi eu cadarnhau gan y Cyd-
bwyllgor); ac 

15.10.3 os yn achos y fath dynnu'n ôl mae cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesig yn cael ei ohirio yna gallai'r Cyngor a fydd 
wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl fod yn gyfrifol am gyfran o'r costau 
gohirio i'r Cynghorau eraill neu unrhyw gostau neu ddirwyon a allai ddigwydd 
yn ganlyniad uniongyrchol.  Bydd y fath gyfran yn cael ei phenderfynu gan y 
Cyd-bwyllgor ac ni fydd gan y Cyngor sy'n tynnu'n ôl hawl i bleidleisio yn y 
penderfyniad hwn. 

15.11 Lle bo Cyngor yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn yn unol â'r 
Cymal 15 hwn (Tynnu'n Ôl): 

15.11.1 bydd unrhyw ased cyfalaf a gafwyd a/neu a sicrhawyd a/neu a berchnogwyd 
ac a ddarparwyd gan y fath Gyngor sy'n tynnu'n ôl yn aros i ddibenion y 
Fargen Ddinesig ym mherchnogaeth y Cyngor sy'n tynnu'n ôl a bydd y 
Cyngor sy'n tynnu'n ôl yn ad-dalu eu cyfraniadau i'r Cynghorau sy'n weddill 
(os oes rhai) ynghyd ag unrhyw gostau rhesymol a gafwyd o ganlyniad i'r 
tynnu'n ôl neu ddiffyg talu; 

15.11.2 gallai'r Cynghorau eraill ddewis parhau neu beidio â pharhau gydag unrhyw 
gaffael a/neu brosiect sy'n ffurfio rhan o'r Fargen Ddinesig ym maes 
gweinyddol y Cyngor sy'n tynnu'n ôl;  

15.11.3 gallai'r Cyngor sy'n tynnu'n ôl ddewis dilyn caffael unrhyw brosiect yn 
annibynnol o fewn ei faes gweinyddol a gafodd ei nodi fel rhan o'r Fargen 
Ddinesig ar yr amod ei fod yn gwneud hynny ar ei gost ei hun heb unrhyw 
fynediad at Gyfraniad HMT na Chyfraniad y Cynghorau'n unol â'r Cytundeb 
hwn; 

15.11.4 oni bai y cytunir fel arall gan y Cynghorau syn weddill, ni fydd y Cyngor sydd 
wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig yn symud y rhai a 
benodwyd ganddo i'r Cyd-bwyllgor am gyfnod o ddim llai na thri (3) mis gan 
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ddechrau ar ddyddiad y fath dynnu'n ôl gan Gyngor, ar yr amod y rhennir y 
costau ynghlwm â'r rhai hynny a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor yn cael eu dwyn 
gan y Cynghorau sy'n weddill ar Sail Gyfrannnol; a 

15.11.5 heblaw am y goblygiadau a amlinellir yng Nghymal 12 (Ymrwymiad y 
Cynghorau a Chyfraniadau), Cymal 14 (Rhwymedigaeth y Cynghorau), y 
Cymal 15hwn (Tynnu'n Ôl) a Chymal 18 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), 
rhyddheir y Cyngor sy'n tynnu'n ôl o'i oblygiadau ei hun a ddisgrifir yn y 
Cytundeb hwn o ddyddiad y tynnu'n ôl. 

16. CANLYNIADAU TERFYNU 

16.1 Os yw'r Cytundeb yn cael ei derfynu yn unol â Chymal 2.2 (Terfynu), heblaw am y 
goblygiadau a amlinellir yng Nghymal 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau), 
Cymal 14 (Rhwymedigaeth y Cynghorau), y Cymal 16 hwn (Canlyniadau Terfynu) a 

Chymal 18 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), bydd y Cynghorau'n cael eu rhyddhau 
o'u goblygiadau eu hunain a ddisgrifir yn y Cytundeb hwn. 

16.2 Lle bo'r Cytundeb hwn yn cael ei derfynu parthed y Cyngor hwnnw yn unol â 
Chymal 2.2 (Terfynu): 

16.2.1 bydd unrhyw ased cyfalaf a gafwyd a/neu a sicrhawyd a/neu a berchnogwyd 
ac a ddarparwyd gan y fath Fethdalwr i ddibenion y Fargen Ddinesig yn aros 
ym mherchnogaeth y Methdalwr a bydd y Methdalwr yn ad-dalu eu 
cyfraniadau eu hunain i'r Cynghorau sy'n weddill (os oes rhai) ynghyd ag 
unrhyw gostau rhesymol a gynhyrchir o ganlyniad i'r tynnu'n ôl neu ddiffyg 
talu; 

16.2.2 gallai'r Cynghorau eraill ddewis parhau neu beidio â pharhau gydag unrhyw 
gaffael a/neu brosiect sy'n ffurfio rhan o'r Fargen Ddinesig, a 

16.2.3 gallai'r Cyngor sy'n Methdalu ddewis dilyn caffael unrhyw brosiect yn 
annibynnol o fewn ei faes gweinyddol a gafodd ei nodi fel rhan o'r Fargen 
Ddinesig ar yr amod ei fod yn gwneud hynny ar ei gost ei hun heb unrhyw 
fynediad at Gyfraniad HMT na Chyfraniad y Cynghorau'n unol â'r Cytundeb 
hwn;  

16.3 Mae'r Cynghorau'n cydnabod ac yn cytuno bod:- 

16.3.1 y Fargen Ddinesig wedi ei modelu ar y sail bod yr holl Gynghorau'n cymryd 
rhan a bod buddion economaidd sylweddol i'w cyflawni o ganlyniad i'r fath 
gydweithio; ac 

16.3.2 felly o ganlyniad, yn yr achos bod y Cytundeb hwn yn cael ei derfynu mewn 
perthynas ag unrhyw Gyngor yn unol â Chymal 2.2 (Terfynu) bydd y fath 
Fethdalwr yn rhwymedig i'r Cyngor neu Gynghorau Nad Ydynt yn Methdalu 
ar gyfer eu costau rhesymol a gafwyd yn briodol mewn perthynas â'r Fargen 
Ddinesig fel yr amlinellir yng Nghymal15.5 (Tynnu'n Ôl) ac Atodiad 6 
(Adroddiad Rhwymedigaeth).  

17.  EIDDO DEALLUSOL 

17.1 Bydd pob Cyngor yn cadw pob Eiddo Deallusol yn ei Ddeunydd. 

17.2 Bydd pob Cyngor yn rhoi trwydded heb fod yn gyfyngedig, parhaol, 
annhrosglwyddadwy a heb freindl i ddefnyddio, diweddaru, diwygio a datblygu ei 
Ddeunydd IP ar gyfer cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen 
Ddinesig ac unrhyw ddiben arall sy'n deillio o'r fargen Ddinesig boed y parti sy'n rhoi'r 
drwydded yn aros yn rhan o'r Cytundeb hwn ai peidio. 
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17.3 Heb ragfarn i Gymal 17.1 (Eiddo Deallusol), os yw mwy nac un Cyngor yn berchen ar 
neu â hawl gyfreithiol neu fuddiol neu ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o'r Deunydd 
IP am unrhyw reswm (gan gynnwys heb gyfyngiad nad oes un Cyngor yn gallu 
dangos ei fod wedi cyflenwi neu wedi creu'r Deunydd IP perthnasol yn annibynnol heb 
help gan un neu fwy o'r Cynghorau eraill), bydd pob un o'r Cynghorau a gyfrannodd at 
y Deunydd IP perthnasol yn rhoi trwydded heb fod yn gyfyngedig, parhaol, 
annhrosgwyddladwy a heb freindal i'r holl Gynghorau eraill i'r Cytundeb hwn i'w 
defnyddio a manteisio ar y fath Ddeunydd IP fel petai'r holl Gynghorau eraill yn unig 
berchennog o dan y Ddeddf Dyluniad Hawlfraint a Phatentau 1988 neu unrhyw statud 
neu drefn y gyfraith berthnasol arall. 

17.4 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd gan unrhyw endid neu unigolyn sydd ar ddyddiad y 
Cytundeb hwn yn barti i'r Cytundeb hwn ac sydd wedi trwyddedu unrhyw Eiddo 
Deallusol o dan y Cytundeb hwn, hawl heb fod yn gyfyngedig, parhaol i barhau i 
ddefnyddio'r Eiddo Deallusol trwyddedig. 

17.5 Mae pob Cyngor yn gwarantu bod ganddo neu y bydd ganddo'r hawliau angenrheidiol 
i ganiatáu'r trwyddedau a amlinellir yng Nghymal 17.2 (Eiddo Deallusol) ac 17.3 
(Eiddo Deallusol) parthed Deunydd yr IP i'w drwyddedu. 

17.6 Mae pob Cyngor yn cytuno y bydd yn gweithredu'r fath ddogfennau ychwanegol a 
chymryd y fath gamau neu wneud y fath bethau y gallai unrhyw Gynghorau eraill ofyn 
yn rhesymol amdanynt (ac ar gost y Cyngor/Cynghorau sy'n gwneud y cais) i roi 
effaith lawn i delerau'r Cytundeb hwn. 

18. CYFRINACHEDD A CHYHOEDDIADAU 

18.1 Bydd pob Cyngor ("Cyfamodwr") , yn ystod cyfnod y Cytundeb hwn ac ar bob adeg 
wedi iddo derfynu neu ddod i ben, yn cadw unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol yn breifat 
a chyfrinachol a heb ei defnyddio na'i datgelu (boed er ei fudd ei hun neu er budd 
unrhyw drydydd parti) am fusnes Cyngor a/neu'n perthyn i unrhyw Gyngor neu 
drydydd parti arall sydd wedi dod i'w sylw o ganlyniad i neu mewn cysylltiad â'r 
Cytundeb hwn. 

18.2 Ni fydd y goblygiad a amlinellir yng Nghymal 18.1 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) yn 
cyfeirio at wybodaeth sy'n:- 

18.2.1 dod yn gyhoeddus neu'n cael ei datgelu wedi hynny i'r cyhoedd (heblaw trwy 
ddiffygdaliad gan y Cyfamodwr neu unrhyw unigolyn arall y caniateir i'r 
Cyfamodwr ddatgelu'r fath wybodaeth o dan y Cytundeb hwn); neu 

18.2.2 fod angen ei ddatgelu trwy gyfraith; neu 

18.2.3 ei fod ym meddiant y Cyfamodwr yn barod (heb gyfyngiad ar ei ddefnydd) ar 
ddyddiad ei dderbyn; neu 

18.2.4 fod ei angen ar neu ei gymeradwyo gan reolau unrhyw awdurdod 
llywodraethol neu reoleiddiol gan gynnwys unrhyw gyfarwyddyd o dro i dro 
ynghylch bod yn agored a datgelu gwybodaeth gan gyrff cyhoeddus; neu 

18.2.5 fod angen ei ddatgelu i ddarparu gwybodaeth berthnasol i unrhyw yswiriwr 
neu asiant yswiriant mewn cysylltiad â chael unrhyw yswiriant sydd ei angen 
ar y Cytundeb hwn. 

18.3 Lle caniateir datgelu o dan Gymal 18.2.3 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) neu 18.2.4 
(Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), bydd derbynnydd y wybodaeth yn ddarostyngedig i 
oblygiad cyfrinachedd tebyg i'r hyn a gynhwysir yn y Cymal 18 hwn (Cyfrinachedd a 
Chyhoeddiadau) a bydd y Cyngor sy'n datgelu yn gwneud hyn yn hysbys i 
dderbynnydd y wybodaeth. 
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18.4 Ni fydd unrhyw Gyngor yn gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus na chyhoeddi 
unrhyw ddatganiad i'r wasg na chyhoeddi unrhyw ddogfen gyhoeddus arall perthynol i, 
cysylltiedig â na'n codi o'r Cytundeb hwn neu unrhyw gytundeb arall perthynol i'r 
Fargen Ddinesig heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol y Cynghorau eraill. 

19. CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTI) 

Nid yw'r Cynghorau fel partïon i'r Cytundeb hwn yn bwriadu y bydd unrhyw un o'i 
delerau'n orfodadwy yn rhinwedd y Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti) 1999 
gan unrhyw unigolyn sydd heb fod yn barti iddo. 

20. DATRYS ANGHYDFOD 

20.1 Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi mewn perthynas ag unrhyw agwedd o'r Cytundeb 
hwn yn cael ei ddatrys yn unol â'r Cymal 20 (Datrys Anghydfod).  Mae'r Cynghorau'n 
ymgymryd ac yn cytuno i ddilyn agwedd gadarnhaol tuag at ddatrys anghydfod sy'n 
ceisio (yng nghyd-destun y bartneriaeth hon) dod o hyd i ddatrysiad sy'n osgoi achos 
cyfreithiol ac yn cadw perthynas waith gref rhwng y Cynghorau. 

20.2 Yn yr achos o unrhyw anghydfod neu wahaniaeth rhwng y Cynghorau perthynol i'r 
Cytundeb hwn (boed hyn yn fater o ddehongli cytundebol neu fel arall) yna heblaw am 
mewn perthynas ag anghydfodau neu anghytundebau perthynol i Fater Neilltuedig I'r 
Cynghorau, ymdrinnir â'r mater fel a ganlyn trwy gyfeirio yn y lle cyntaf at y Cyd-
bwyllgor a fydd yn cyfarfod o fewn deng (10) Niwrnod Gwaith wedi hysbysu bod y fath 
anghydfod wedi digwydd a cheisio datrys mater yr anghydfod yn ddidwyll. 

20.3 Mewn perthynas ag anghydfod neu anghytundeb perthynol i Fater Neilltuedig I'r 
Cynghorau, neu os yw'r Cyd-bwyllgor yn methu â datrys anghydfod neu anghytundeb 
o fewn pum (5) Niwrnod Busnes o'r cyfarfod yn unol â Chymal 20.2 (Datrys 
Anghydfod), neu'n methu â chyfarfod yn unol â'r amserlenni a amlinellir yng 
Nghymal 20.2 (Datrys Anghydfod), yna gall y Cynghorau mewn anghydfod neu'r Cyd-
bwyllgor (sut bynnag y bo'r achos) gyfeirio'r mater i'w ddatrys at:- 

20.3.1 y Prif Weithredwr(a) neu Arweinydd(ion) Cyngor (fel y bo'n briodol); neu 

20.3.2 gymodi gan y fath barti fel y bo'r Cynghorau'n cytuno; neu 

20.3.3 awdurdodaeth ddethol Llysoedd Lloegr a Chymru fel arall. 

20.4 Bydd unrhyw anghydfod a/neu anghytundeb i'w benderfynu gan y Prif 
Weithredwr(Weithredwyr) neu Arweinyddion Cyngor (fel y bo'n briodol), cymodi neu 
Lysoedd Lloegr a Chymru neu'r fath gorff arall fel y cytunir gan y Cynghorau (sut 
bynnag y bo'r achos) o dan y Cytundeb hwn yn cael ei gyfeirio atynt ar unwaith i'w 
benderfynu. 

20.5 Bydd y Cynghorau ar gais yn cyflwyno pob cymorth, dogfennau a gwybodaeth o'r fath 
y gallai fod eu hangen i ddiben penderfynu i'r Prif Weithredwr(wyr) neu Arweinyddion 
Cyngor neu gymodwr neu Lysoedd Lloegr a Chymru'n brydlon (sut bynnag y bo'r 
achos) a bydd y Cynghorau'n defnyddio'u hymdrechion rhesymol i gaffael 
penderfyniad buan ar y fath gyfeiriad. 

20.6 Os yw cymodwr yn cael ei benodi i benderfynu mewn anghydfod yn unol â Chymal 
20.3 (Datrys Anghydfod), yna ystyrir y bydd y cymodwr yn gweithredu fel arbenigwr ac 
nid fel cymrodeddwr a bydd ei benderfyniad (yn absenoldeb camgymeriad amlwg) yn 
derfynol a rhwymol ar y Cynghorau. 

20.7 Bydd costau datrys unrhyw anghydfod a/neu anghytundeb rhwng y Cynghorau o dan 
y Cytundeb hwn yn cael eu dwyn gan y Cynghorau ar Sail Gymesur i'r anghydfod dan 
sylw oni bai y derbynnir cyfarwyddyd fel arall gan y Prif Weitthredwr(wyr) neu 
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Arweinyddion Cyngor (fel y bo'n briodol), y cymodwr neu Lysoedd Lloegra Chymru 
(sut bynnag y bo'r achos). 

21. DIOGELU DATA  

21.1 Mewn perthynas â phob Data Personol, bydd pob Cyngor ar bob adeg yn cydymffurfio 
â'r DPA, (fel rheolwr data os oes angen) sy'n cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) 
cynnal cofrestriad neu hysbysiad dilys a chyfredol o dan y DPA sy'n cwmpasu'r 
gweithgareddau prosesu data i'w perfformio mewn cysylltiad â'r Fargen Ddinesig. 

21.2 Bydd pob Cyngor:- 

21.2.1 yn prosesu Data Personol sy'n perthyn i unrhyw Gyngor arall dan 
gyfarwyddiadau'r Cyngor hwnnw'n unig (yn ddarostyngedig i gydymffurfio â 
chyfraith gymwys); 

21.2.2 yn ymgymryd â phrosesu Data Personol ag angen rhesymol amdano mewn 
cysylltiad â'r Fargen Ddinesig yn unig ac ni fydd yn trosglwyddo unrhyw 
Ddata Personol i unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd; a 

21.2.3 bydd yn defnyddio'i ymdrechion rhesymol i gaffael bod yr holl is-gontractwyr 
perthnasol a thrydydd parti yn cydymffurfio â'r Cymal hwn 21.2 (Diogelu 
Data).  Er mwyn osgoi amheuaeth is-gontractwr perthnasol yw un sy'n 
prosesu Data Personol sy'n perthyn i un neu unrhyw un o'r Cynghorau. 

21.3 Ni fydd y Cynghorau'n datgelu Data Personol i unrhyw drydydd parti heblaw: 

21.3.1 i weithwyr ac is-gontractwyr a thrydydd parti y mae'r fath ddatgelu'n 
rhesymol angenrheidiol iddynt er mwyn i'r Cynghorau gyflawni goblygiadau'r 
Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig; neu 

21.3.2 i'r graddau gofynnol dan orchymyn llys neu i gydymffurfio ag unrhyw 
gyfreithiau cymwys gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) unrhyw 
statud, is-ddeddf, Gorchymyn Ewropeaidd neu reoliad. 

cyhyd â bod unrhyw ddatgeliad i unrhyw is-gontractwr neu unrhyw drydydd parti o dan 
Gymal 21.3.1 (Diogelu Data) yn cael ei wneud yn amodol ar delerau ysgrifenedig sy'n 
hanfodol yr un peth â, a heb fod yn llai llym na'r telerau yn y Cyml hwn 21 (Diogelu 
Data) ac y bydd y Cynghorau'n rhoi rhybudd ysgrifenedig i bob Cyngor arall ynghylch 
unrhyw ddatgelu Data Personol sy'n perthyn iddynt y mae gofyn iddynt hwy neu is-
gontractwr neu drydydd parti eu gwneud o dan Gymal 21.3.2 (Diogelu Data) cyn 
gynted â'u bod yn ymwybodol o'r fath ofyniad. 

21.3.3 Bydd y Cynghorau'n gwireddu ac yn cynnal ac yn defnyddio'u hymdrechion 
rhesymol i sicrhau bod gan yr holl is-gontractwyr ac unrhyw drydydd parti yn 
weithredol ac yn cynnal yr holl fesurau rhesymol technegol a threfniadol i 
atal prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon o Ddata Personol a cholled 
ddamweiniol neu ddinistr o, neu ddifrod i, Ddata Personol gan gynnwys ond 
heb fod yn gyfyngedig i gymryd camau rhesymol i sicrhau dibynadwyedd a 
chywirdeb unrhyw weithiwr neu asiant is-gontractwr perthnasol neu unrhyw 
drydydd parti sy'n cael mynediad i Ddata Personol. 

21.3.4 Gall unrhyw Gyngor, ar gyfnodau rhesymol, ofyn am ddisgrifiad ysgrifenedig 
o'r dulliau technegol a threfniannol a ddenyddir gan unrhyw Gyngor arall a'r 
is-gontracwyr perthnasol y cyfeirir atynt yng Nghymal 21.2.3 (Diogelu Data) 
O fewn pum (5) Niwrnod Gwaith o'r fath gais, bydd y Cyngor y gofynnwyd 
iddo wneud hynny yn darparu manylion ysgrifenedig o'r holl fesurau o'r fath 
gan ei fod yn cynnal lefel fanwl i resymol fel bod y Cyngor sy'n gofyn yn gallu 
penderfynu a yw'n cydymffurfio, mewn cysylltiad â'r Data Personol, â'r DPA.  
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Bydd pob Cyngor yn defnyddio'u hymdrechion rhesymol i sicrhau bod yr is-
gontractwyr ac unrhyw drydydd parti hefyd yn cydymffurfio â'r gyda'r fath 
gais gan unrhyw Gyngor arall.  

21.4 Bydd pob Cyngor yn sicrhau bod unrhyw Ddata Personol y derbyniant ac a ddarparant 
i unrhyw Gyngor arall wedi'u cael yn gyfreithlon ac yn cydymffurfio â'r DPA ac na fydd 
defnydd hwnnw yn unol â'r Cytundeb hwn yn groes i unrhyw ddarpariaethau'r DPA. 

21.5 Os:- 

21.5.1 o dan y DPA oes gofyn i unrhyw Gyngor ddarparu gwybodaeth i wrthrych 
data (fel y diffinnir yn y DPA) mewn perthynas â Data Personol pan fo'r fath 
ddata ym meddiant neu o dan reolaeth unrhyw Gyngor arall; a 

21.5.2 bod y Cyngor y gofynnir iddo yn hysbysu'r Cyngor sy'n rheoli yn ysgrifenedig 
mai dyna sy'n gywir, 

yna bydd y Cyngor sy'n rheoli'n gwarantu cydweithredu'n rhesymol ac yn fuan i'r 
Cyngor y gofynnir iddo gwrdd â'i oblygiadau o dan y DPA gan gynnwys gwneud 
copïau o'r Data Personol perthnasol i'r graddau y mae'r un rhai yn ei feddiant. 

21.6 Bydd pob Cyngor yn cyflwyno i'r llall cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, y fath 
wybodaeth mewn perthynas â Data Personol a'u prosesu fel y gallai'r Cyngor arall 
ofyn yn rhesymol amdani'n ysgrifenedig a gallai'r parti y gofynnwyd iddo ddarparu'r 
data perthnasol fod yn gallu cyflwyno er mwyn i'r Cyngor arall:- 

21.6.1 gydymffurfio â'i oblygidau o dan y Cymal hwn a'r DPA; ac 

21.6.2 asesu a yw prosesu'r Data Personol perthnasol mewn cysylltiad â'r 
Cytundeb hwn yn torri neu gallai fod yn torri'r DPA mewn dull sy'n faterol a 
heb ei sancsiynu'n effeithiol gan ddatganiad cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan 
y Comisiynydd Gwybodaeth. 

21.7 Bydd pob Cyngor yn cymryd rhagofalon rhesymol (gan ystyried natur eu goblygiadau 
eu hunain o dan y Cytundeb hwn) i gadw cyfanrwydd unrhyw Ddata Personol. 

21.8 Bydd y Cynghorau'n gweithio gyda'i gilydd i greu a chytuno ar brotocol rhannu 
gwybodaeth penodol mewn perthynas â'u gwaith ar y cyd ar y Fargen Ddinesig a 
byddant yn adolygu'n barhaus unrhyw brotocolau rhannu gwybodaeth sy'n bodoli a 
ddefnyddir mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac i nodi pa Ddata Personol sydd ag 
angen eu prosesu ac ar ba sail i sicrhau cydymffurfio â'r Cymal hwn 21 (Diogelu 
Data). 

22. RHYDDID GWYBODAETH A GWYBODAETH AMGYLCHEDD 

22.1 Mae pob Cyngor yn cydnabod bod y Cynghorau eraill yn ddarostyngedig i ofynnion y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (“FOIA”) a'r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 (“EIR”) ac y bydd y Cynghorau'n cydymffurfio â pholisi'r Corff 
Atebol ar FOIA parthed y goblygiadau datgelu gwybodaeth hyn i'r graddau y maent yn 
berthynol i'r Fargen Ddinesig. 

22.2 Lle mae Cyngor yn derbyn cais am wybodaeth o dan naill ai'r FOIA neu'r EIR mewn 
perthynas â gwybodaeth sydd ganddo ar ran unrhyw Gynghorau eraill mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesigh, bydd yn: 

22.2.1 trosglwyddo'r cais am wybodaeth i'r Corff Atebol cyn gynted ag sy'n 
ymarferol wedi ei dderbyn ac mewn unrhyw achos o fewn dau (2) Ddiwrnod 
Gwaith o dderbyn cais am wybodaeth; 
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22.2.2 darparu copi o bob gwybodaeth yn ei feddiant neu bŵer i'r Corff Atebol yn y 
ffurf mae'r Corff Atebol yn gofyn yn rhesymol amdano o fewn deng (10) 
Niwrnod Gwaith (neu'r fath gyfnod hwy y gallai'r Corff Atebol nodi) o'r Corff 
Atebol yn gofyn am y wybodaeth honno; a 

22.2.3 darparu pob cymorth angenrheidiol fel y gofynnwyd yn rhesymol gan y Corff 
Atebol i alluogi'r Corff Atebol i ymateb i gais am wybodaeth o fewn y cyfnod 
ar gyfer cydymffurfio a amlinellir yn y FOIA neu'r EIR. 

22.3 Mae'r Cynghorau yn cytuno ac yn cydnabod y bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am 
gydlynu unrhyw ymateb ar ran y Cynghorau perthnasol i'r graddau y perthynant i'r 
Fargen Ddinesig a bydd yr holl gostau a gynhyrchir yn cael eu cyfrifo fel costau'r Cyd-
bwyllgor. 

22.4 Bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am bennu yn eu disgresiwn absoliwt a yw unrhyw 
wybodaeth a geisir o dan y FOIA neu'r EIR: 

22.4.1 wedi'i heithrio rhag ei datgelu o dan y FOIA neu'r EIR;  

22.4.2 i gael ei datgelu mewn ymateb i gais am wybodaeth. 

22.5 Mae pob Cyngor yn cydnabod y gallai'r Corff Atebol fod o dan rwymedigaeth y FOIA 
neu'r EIR i ddatgelu gwybodaeth: 

22.5.1 heb ymgynghori â'r Cynghorau eraill lle na fu'n ymarferol i gyflawni'r fath 
ymgynghori; neu 

22.5.2 yn dilyn ymgynghori â'r Cynghorau eraill ac wedi ystyried eu barn.  

23. HYSBYSIADAU 

23.1 Bydd unrhyw hysbysiad neu orchymyn mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn yn 
ysgrifenedig a gellid ei gyflwyno â llaw, post dosbarth cyntaf rhagdaledig, post 
anfoniad arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at y derbynnydd yn y cyfeiriad fel y 
gallai'r achos gael ei amlinellu yn Atodiad 3 (Manylion y Cynghorau a Chyfarwyddwr y 
Rhaglen Ranbarthol) neu'r fath gyfeiriad derbynnydd y gellid ei hysbysu'n ysgrifenedig 
o dro i dro gan unrhyw un o'r partïon i'r Cytundeb hwn i'r holl Gynghorau eraill i'r 
Cytundeb hwn. 

23.2 Bydd unrhyw hysbysiad neu orchymyn mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn i'r Cyd-
bwyllgor yn ysgrifenedig a gellid ei gyflwyno â llaw, post dosbarth cyntaf rhagdaledig, 
post anfoniad arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol yn y cyfeiriad fel y gallai'r achos gael ei amlinellu yn Atodiad 3 (Manylion y 
Cynghorau a Chyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol) neu'r fath gyfeiriad derbynnydd 
arall y gellid ei hysbysu'n ysgrifenedig o dro i dro gan Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol i'r holl Gynghorau i'r Cytundeb hwn. 

23.3 Ystyrir y bydd yr hysbysiad neu orchymyn wedi ei gyflwyno'n briodol:- 

23.3.1 os yw wedi'i gyflwyno â llaw, pan y'i gadawyd yn y cyfeiriad cywir ar gyfer 
gwasanaeth; 

23.3.2 os yw wedi'i roi neu wedi'i anfon gan bost dosbarth cyntaf rhagdaledig neu 
bost anfoniad arbennig, pedwar deg wyth (48) awr ar ôl ei bostio (ac eithrio 
diwrnodau yn hytrach na Diwrnodau Busnes); 

23.3.3 os yw wedi'i roi neu'i wedi'i anfon trwy e-bost, ar adeg trosglwyddo, 

ar yr amod, lle yn achos cyflwyno â llaw neu e-bost bod y fath gyflwyniad neu 
drosglwyddiad yn digwydd naill ai wedi 4.00pm ar Ddiwrnod Busnes neu ar ddiwrnod 
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heb fod yn Ddiwrnod Busnes bernir y bydd gwasanaeth yn digwydd am 9.00am ar y 
Diwrnod Busnes canlynol nesaf. 

23.4 Er mwyn osgoi amheuaeth, lle mae gweithrediadau y mae Rheolau'r Weithdrefn Sifil 
yn gymwys wedi eu cyhoeddi, mae'n rhaid cydymffurfio â Rheolau'r Weithdrefn Sifil 
parthed cyflwyniad y dogfennau mewn cysylltiad â'r gweithrediadau hynny. 

24. CYFRAITH LLYWODRAETHU 

Bydd y Cytundeb hwn ac unrhyw oblygiadau anghytundebol sy'n codi o neu mewn 
cysylltiad ag ef yn cael eu llywodraethu gan a'u dehongli ym mhob agwedd yn unol â 
chyfreithiau Lloegr a Chymru.  Yn ddarostyngedig i Gymal 20 (Datrys Anghydfod), 
bydd gan y Llysoedd Seisnig a Chymreig awdurdodaeth gyfyngedig i ddatrys unrhyw 
anghydfodau a allai godi o neu mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn. 

25. ASEINIADAU 

25.1 Ni fydd hawliau na goblygiadau Cynghorau o dan y Cytundeb hwn yn cael eu pennu, 
newyddu na throsglwyddo fel arall (boed yn rhinwedd unrhyw ddeddfwriaeth neu 
unrhyw gynllun yn unol â deddfwriaeth neu fel arall) i unrhyw unigolyn heblaw i unrhyw 
gorff cyhoeddus (gan fod yn endid sengl) sy'n derbyn y Cytundeb yn ei gyfanrwydd a 
bod yn berchen ar y gallu cyfreithiol, pŵer ac awdurdod i ddod yn barti i ac i berfformio 
goblygiadau'r Cyngor perthnasol o dan y Cytundeb yn: 

25.1.1 Weinidog y Goron yn unol â Gorchymyn o dan Ddeddf Gweinidogion y 
Goron 1975; neu 

25.1.2 unrhyw Awdurdod Lleol sydd â statws ariannol digonol neu adnoddau 
ariannol i berfformio goblygiadau'r Cyngor perthnasol o dan y Cytundeb hwn. 

26. HAWLILDIAD 

26.1 Ni fydd unrhyw fethiant neu oedi gan unrhyw Gyngor i ymarfer unrhyw hawl, pŵer neu 
rwymedi'n gweithredu fel hawlildiad ohono ac ni fydd unrhyw ymarfer rhannol yn atal 
unrhyw arfer pellach o'r un neu ryw hawl, pŵer neu rwymedi arall oni bai y rhoddir 
hawlildiad yn ysgrifenedig gan y Cyngor hwnnw. 

26.2 Bydd pob Cyngor yn talu eu costau eu hunain a gynhyrchwyd wrth baratoi, 
gweithredu, cwblhau a chyflawni'r Cytundeb hwn. 

27. Y CYTUNDEB CYFAN 

Mae'r Cytundeb hwn yn cynnwys yr holl delerau y mae'r partïon wedi cytuno arnynt 
mewn perthynas â phwnc y Cytundeb hwn ac yn disodli unrhyw gytundebau, 
cynrychiolaethau neu ddealltwriaethau ysgrifenedig neu lafar blaenorol rhwng y 
Cynghorau sy'n berthnasol i fater pwnc o'r fath.  Nid oes unrhyw Gyngor wedi ei 
annog i ffurfio rhan o'r Cytundeb hwn neu unrhyw un o'r dogfennau hyn trwy 
ddatganiad neu addewid nad ydynt yn ei gynnwys, heblaw na fydd y Cymal hwn yn 
eithrio unrhyw rwymedigaeth y byddai gan un Cyngor i'r llall parthed unrhyw 
ddatganiadau a wnaed trwy dwyll gan y Cyngor hwnnw. 

28. CYFATEBWYR 

Gellir gweithredu'r Cytundeb hwn mewn unrhyw nifer o wrthrannau a phob un yn cael 
ei gweithredu'n wreiddiol ond a fyddant gyda'i gilydd yn cyfansoddi'r un ac unig 
offeryn. 

29. PERTHYNAS CYNGHORAU 
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Mae pob Cyngor yn gorff annibynnol ac ni ddehonglir unrhyw beth yn y Cytundeb hwn 
i awgrymu bod unrhyw berthynas rhwng y Cynghorau o bartneriaeth neu (heblaw fel y 
darperir yn fanwl yn y Cytundeb hwn) o bennaeth/asiant neu o gyflogwr/cyflogai.  Ni 
fydd gan unrhyw Gyngor hawl i weithredu ar ran un arall nac i rwymo'r llall trwy 
gontract neu fel arall heblaw i'r graddau a ganiateir yn benodol gan delerau'r Cytundeb 
hwn.  Yn neilltuol er mwyn osgoi amheuaeth, ni chaiff un o'r darpariaethau perthynol i'r 
egwyddorion o weithio mewn partneriaeth eu hystyried i sefydlu unrhyw bartneriaeth 
fel y'i diffinnir gan Y Ddeddf Bartneriaeth 1890. 

30. CYFRIFOLDEBAU STATUDOL 

Er gwaethaf unrhyw beth sy'n ymddangos i'r gwrthwyneb yn y Cytundeb hwn, wrth 
weithredu eu dyletswyddau statudol, ni chaiff disgresiwn unrhyw Gyngor ei lyffetheirio 
neu ei effeithio fel arall gan delerau'r Cytundeb hwn. 
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FEL Y TYSTIWYD mae'r Cytundeb hwn wedi ei gyflawni fel Gweithred ar y dyddiad a 
ysgrifennwyd ar ddechrau'r Cytundeb hwn a Sêl Gyffredin y Cyngor wedi'i gosod ym 
mhresenoldeb y rhai hynny a ddatgenir. 

 

 

Cafodd Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTREF SIROL ) 

BLAENAU GWENT ei  ) 

ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTEF SIROL ) 

PEN-Y-BONT AR OGWR ei   ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTREF SIROL ) 

CAERFFILI ei   ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 
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Sêl Gyffredin CYNGOR SIR  ) 

DINAS A SIR ) 

CAERYDD wedi ei gosod at hyn ym   ) 

mhresenoldeb:-     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTREF SIROL ) 

MERTHYR TUDFUL ei  ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR SIR ) 

FYNWY ei   ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 
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Sêl Gyffredin CYNGOR DINAS  ) 

CASNEWYDD ei    ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTREF SIROL  ) 

RHONDDA CYNON TAF ei ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêl Gyffredin CYNGOR BWRDEISTREF SIROL ) 

TORFAEN ei   ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 
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Sêl Gyffredin CYNGOR  ) 

BRO MORGANNWG ei   ) 

wedi ei gosod at hyn ym mhresenoldeb:-  ) 
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Atodiad 1 

POLISI DIRPRWYAETHAU 

 

PENDERFYNIAD 

 

CYFARWYDDWR 
Y RHAGLEN 

RANBARTHOL 

MATER 

MATER CYD-
BWYLLGOR 

MATER 
NEILLTUEDIG 

I'R 
CYNGHORAU 

THEMÂU ALLWEDDOL                

1. Cymeradwyo a mabwysiadu Cynllun 
Busnes Y JWA 

  Ie 

2. Cymeradwyo a mabwysiadu unrhyw 
Gynllun Busnes JWA wedi'i 
ddiweddaru heblaw i'r graddau bod y 
fath ddiweddariad yn gyfwerth â 
newid materol i'r Cynllun Busnes 
cyfredol y JWA (yn y fath achos bydd 
y penderfyniad i gymeradwyo a 
mabwysiadau Cynllun Busnes y JWA 
wedi'i ddiweddaru yn "Fater 
Neilltuedig I'r Cynghorau") 

 Ie  

3. Cymeradwyo a mabwysiadu'r 
Cynlluniau Busnes Blynyddol ac 
unrhyw Gynllun Busnes Blynyddol 
wedi'i ddiweddaru 

 Ie  

4. Gweithredu y tu allan i ffiniau Cynllun 
Busnes y JWA neu unrhyw 
Gynllun(iau) Busnes Blynyddol ar 
gyfer Themâu Rhaglen neu 
brosiectau penodol wedi'u cytuno yng 
Nghynllun Busnes y JWA a fydd yn 
cynnwys nifer a chwmpas y 
prosiectau i'w datblygu er mwyn 
cyflawni budd rhanbarthol cyffredinol i 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd    

 Ie  

SEFYDLU CRONFA    

5. Cytuno ar fframwaith cyfreithiol 
Cronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (e.e. 
endid corfforaethol ar wahân a 
sefydlir fel cwmni neu LLP, 
Partneriaeth Gyfyngedig neu Floc o 
Gyllid / trefniadau Corff Atebol) 

 Ie  

6. Cytuno ar nifer, maint a chwmpas 
unrhyw gronfa/gronfeydd buddsoddi o 
fewn cwmpas y Gyllideb Flynyddol a 
amlinellir yng Nghymal 12.4 (Cyllideb 
Flynyddol) 

 Ie  

7. Cytuno ar unrhyw ddogfennaeth 
llywodraethu  

 Ie  
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PENDERFYNIAD 

 

CYFARWYDDWR 
Y RHAGLEN 

RANBARTHOL 

MATER 

MATER CYD-
BWYLLGOR 

MATER 
NEILLTUEDIG 

I'R 
CYNGHORAU 

8. Cytuno ar feini prawf buddsoddi a 
pholisi buddsoddi i benderfynu pryd y 
dylid gwneud buddsodiadau a'u 
blaenoriaethu 

 Ie  

9. Caffael a phenodi rheolwr cronfa  Ie  

CYLLID A GWARIANT    

10. Cytuno ar unrhyw gynnydd yn yr 
Amlen Fforddiadwyedd 

  Ie 

11. Cymeradwyo unrhyw gynnydd i 
Gyfraniad y Cyngor uwchlaw'r 
£120,000,000 (un cant ac ugain o 
filiynau o bunnoedd) a ddarparwyd o 
dan Gymal 12.5.3 (Cyfraniad y 
Cynghorau) 

  Ie 

12. Cytuno ar unrhyw estyniad amser y tu 
hwnt i'r amserlen chwe (6) mis o dan 
Gymal 2.3 (Amodau Dilynol) i 
ganiatáu amser ychwanegol i'r 
Cynghorau i gymeradwyo unrhyw 
amodau Cyllido Llywodraeth Cymru 

 Ie  

13. Hawlildio unrhyw Amod Dilynol yn 
unol â Chymal 2.3 (Amodau Dilynol) 

 Ie  

14. Cymeradwyo unrhyw Gostau Mewnol 
anghymesur yn unol â Chymal 12.2.2 
(Ymrwymiad y Cynghorau a 
Chyfraniadau) 

 Ie  

15. Cymeradwyo gwariant o fewn 
Cyllideb Flynyddol y Corff Atebol a 
gymeradwywyd a gafodd ei chynnal 
ar ran y Cynghorau a amlinellir yng 
Nghymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol) 

Ie   

16. Cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol yn 
unol â Chymal 12.4.1(b) (Cyllideb 
Flynyddol) 

 Ie  

17. Cymeradwyo gwariant ychwanegol 
hyd at 5% (pump y cant) o Gyllideb 
Flynyddol y Corff Atebol a 
gymeradwywyd a gafoedd ei chynnal 
ar ran y Cynghorau a amlinellir yng 
Nghymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol) 

 Ie  

18. Cytuno ar ffurf yr Adolygiadau Porth  Ie  

19. Cytuno ar unrhyw amodau Cyllido 
Llywodraeth Cymru 

 Ie  

20. Cymeradwyo os oes modd defnyddio 
rhywfaint o gyllid cyfalaf Cyfraniad 
HMT fel refeniw yn unol â Chymal 
12.5.2(b)(v) (Cyfraniad HMT) 

 Ie  
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PENDERFYNIAD 

 

CYFARWYDDWR 
Y RHAGLEN 

RANBARTHOL 

MATER 

MATER CYD-
BWYLLGOR 

MATER 
NEILLTUEDIG 

I'R 
CYNGHORAU 

21. Llunio (neu gytuno i lunio) unrhyw 
drefniant benthyg ar ran y Cyd-
bwyllgor a/neu roi unrhyw sicrwydd 
parthed y fath fenthyca 

 Ie  

22. Derbyn telerau ac amodau mewn 
perthynas ag unrhyw gyllid trydydd 
parti ar gyfer y Fargen Ddinesig 

 Ie  

CYFFREDINOL    

23. Cymryd lle'r Corff Atebol yn unol â 
Chymal 4.2  

 Ie  

24. Sefydlu is-bwyllgor yn unol â'r 
Cytundeb hwn a phennu eu cylch 
gorchwyl a chwmpas dirprwyo. 

 Ie  

25. Gwneud unrhyw amrywiadau i neu 
hawlildio unrhyw hawliau i neu 
derfynu unrhyw gontractau wedi'u 
harwyddo gan y Cynghorau / y Corff 
Atebol (heblaw'r Cytundeb hwn) sy'n 
berthnasol i'r Fargen Ddinesig. 

  Ie  

26. Diwygiadau i delerau'r Cytundeb hwn, 
nad ydynt yn gadarn (y bydd y 
penderfyniad yn y fath achos i 
gymeradwyo a mabwysiadu'r fath 
ddiwygiad sywleddol yn 'Fater 
Neilltuedig I'r Cynghorau’)  

 Ie  

27. Penodi (a thelerau penodi) unrhyw 
unigolyn fel ymgynghorydd lle nad yw 
gwerth y penodiad yn fwy na £50,000 
fesul Cyfnod Cyfrifo 

Ie   

28. Cychwyn unrhyw hawliad, achos neu 
gyfreithiad arall wedi'u cyflwyno gan 
neu'n datrys neu'n amddiffyn unrhyw 
hawliad, achos neu gyfreithiad arall a 
ddygwyd yn erbyn y Cyd-bwyllgor 
neu Gyngor unigol mewn perthynas 
â'r Fargen Ddinesig, heblaw mewn 
perthynas â chasglu dyled yng 
nghwrs arferol busnes. 

 Ie  

29. Gwneud unrhyw gyhoeddiadau neu 
ddatganiadau o ba natur bynnag 
mewn perthynas â'r Cyd-bwyllgor a'r 
Fargen Ddinesig 

 Ie  

30. Penodi Cyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol 

 Ie  

31. Unrhyw faterion eraill nad ymdrinnir â 
hwy yng Nghymal 1 (Polisi 
Dirprwyaethau) 

 Ie  
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Atodiad 2 

CYLCH GORCHWYL 

RHAN 1 

CYLCH GORCHWYL Y CYD-BWYLLGOR 

 

 
Nodau/Pwrpas 
 
1.  Goruchwylio cynnydd y Fargen Ddinesig a rhoi cyfeiriad strategol. 
 
2. Y Cyd-bwyllgor (a adnabyddir hefyd fel 'Cyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd’ a 

‘Chyd-gabinet’) fydd y prif gorff i oruchwylio'r Fargen Ddinesig ac i gynrychioli 
buddiannau'r Cynghorau a'u rhanddeiliaid. Bydd y Cyd-bwyllgor hefyd yn gyfrifol am 
fonitro cynnydd y prosiect a rheoli dimensiynau gwleidyddol y Fargen Ddinesig. 

 

3. Bydd y Cyd-bwyllgor yn gyfrifol am y swyddogaethau canlynol: 
➢  Pennu ffurf a nifer y gronfa(cronfeydd) i gyflawni'r Fargen Ddinesig. 
➢ Cytuno ar brosiectau allweddol i gyflawni'r Fargen Ddinesig ac eithrio Cynllun Metro 

De-ddwyrain Cymru 
➢ Darparu cyfeiriad strategol i Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol (gan gynnwys 

cymeradwyo gorchwyl ar gyfer Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol a chymeradwyo 
unrhyw faterion adnoddau) 

➢ Gweithredu fel cynrychiolydd i bob un o'r Cynghorau i sicrhau cysondeb gydag 
amcanion a gweledigaethau unigol 

➢ Monitro perfformiad, rheolaeth a threfniadau gwaith (gan gynnwys y gwiriadau 
archwilio a sicrwydd angenrheidiol) 

➢ Sicrhau yr ymrwymir adnoddau digonol i'r Fargen Ddinesig  
➢ Cymrodeddu ar unrhyw wrthdrawiadau o fewn y rhaglen neu drafod ateb i unrhyw 

broblemau rhwng y rhaglen a chyrff allanol 
➢ Cyfathrebu a darparu cynnydd ar faterion strategol o fewn y Fargen Ddinesig 
➢ Hyrwyddo gwaith partneriaeth rhwng y Cynghorau 
➢ Cyhoeddi datganiad llywodraethu blynyddol a Chyfrifon Blynyddol yn unol â'r 

Fframwaith Sicrwydd 
➢ Cysylltu â phartneriaid eraill y Fargen Ddinesig ledled y Deyrnas Unedig i rannu 

arfer orau a sicrhau dull strategol cydlynol 
➢ Darparu adroddiadau cynnydd blynyddol i'r Cynghorau 

                
Telerau 

 
4 Ar ddechrau'r Fargen Ddinesig, i:  

➢ Baratoi Cynllun Busnes y JWA yn unol â'r darpariaethau yng Nghymal 7 a  
➢ Chytuno manylion y broses gwneud penderfyniadau ac asesiadau (fel y cyfeiriwyd 

atynt yn y Fframwaith Sicrwydd a lle nad ydynt wedi'u cwblhau eto) cyn i'r Cyd-
bwyllgor ystyried prosiectau unigol  

 
5. Yn ystod y camau cynllunio a datblygu, i: 
 

➢ Adolygu statws prosiect yn erbyn y cynlluniau a gymeradwywyd 
➢ Monitro rheoli cyllideb, risgiau ac ansawdd y prosiect 
➢ Hyrwyddo a chefnogi'r prosiect ymhlith rhanddeiliaid perthnasol a lle y bo'n briodol 

sicrhau eu cydsyniad. 
➢ Ceiso datrys anghydfodau lle na ellir datrys y rhain yn foddhaol trwy ddulliau eraill 
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➢ Sicrhau bod y cynigion yn fforddiadwy ac yn darparu'r gwerth eithaf am arian i'r 
sector cyhoeddus. 

 
Caffael contractau am nwyddau, gwaith neu wasanaethau 
 
Yn ddarostyngedig i gydymffurfio â: deddfwriaeth, rheolau sefydlog y contract a rheolau 
gweithdrefnol eraill y Corff Atebol (lle y bo'r contractau yn cael eu gosod yn enw'r Corff Atebol) 
ac nad yw'r mater yn syrthio o fewn ‘Mater Neilltuedig i'r Cynghorau’, mae'r darpariaethau 
canlynol yn gymwys. 
 
6. Lle bo'r Cyd-bwyllgor yn caffael unrhyw nwyddau, gwaith neu wasanaethau, ar 

ddechrau caffaeliad, bydd y Cyd-bwyllgor neu os o fewn awdurdod dirprwyol 
Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol, yn cytuno ar: 

 
➢ Fesurau y dylid mesur gwireddiad y buddion yn eu herbyn 
➢ Trefniadau ar gyfer sicrhau ansawdd a rheoli risg 
➢ Trefniadau ar gyfer cyfathrebu  
➢ Trefniadau ar gyfer lansio caffael am brosiectau penodol (lle y bo'n addas) 

 
7. Wrth i'r caffaeliadau symud yn eu blaenau, i: 
 

➢ Adolygu statws y prosiect yn erbyn cynllun y prosiect 
➢ Monitro rheoli cyllideb, risgiau ac ansawdd y caffael 
➢ Cytuno ar gynnydd trwy gamau allweddol (e.e. gan gynnwys ond heb fod yn 

gyfyngedig i gyhoeddiad yr OJEU, cam cyn-gymhwyso a cham cynigydd a ffefrir) a 
sicrhau pob 'sylw a chymeradwyaeth' gysylltiedig. 

➢ Cytuno ar ddogfennau caffael drafft 
➢ Cytuno ar y broses i werthuso cynigion a meini prawf gwerthuso a sgorio manwl 
➢ Ystyried cynnydd y caffael 
➢ Gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer y caffael a'r prosiect y mae'n ei hwyluso 
 

8. Ar ddiwedd y caffael, i: 
 

➢ Sicrhau y cwblheir yr adolygiad risg cyn-gontract  
➢ Cytuno ar unrhyw achosion busnes ariannol 
➢ Gwneud penderfyniadau ar ddyfarnu contract a darparu pob 'sylw a 

chymeradwyaeth' derfynol 
➢ Sicrhau bod y contract yn cael ei reoli'n briodol a bod cynnyrch a ddisgwylir wedi eu 

cyflenwi'n foddhaol 
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RHAN 2 

CYLCH GORCHWYL BWRDD Y RHAGLEN 

 

I'w gwblhau a'i fewnosod trwy gytundeb y Cynghorau fel Mater Cyd-bwyllgor 
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Atodiad 3 

MANYLION Y CYNGHORAU A CHYFARWYDDWR Y RHAGLEN RANBARTHOL 

 

ENW'R DERBYNNYDD CYFEIRIAD E-BOST 

Cyngor Blaenau Gwent: 

Pennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig 

Y Swyddfeydd Dinesig, Y 
Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy, 

Gwent, NP23 6XB 

 Stephen.Gillingham@blaenau-
gwent.gov.uk 

Cyngor Pen-y-bont ar 
Ogwr: 

Y Prif Weithredwr 

 

Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr 
Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 

4WB 

 darren.mepham@briegend.gov.uk 

Cyngor Caerffili: 

Y Prif Weithredwr 

 

Ty Penallta, Parc Tredomen, 
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 

7PG 

chrisburns@carerdphilly.gov.uk 

Cyngor Caerdydd: 

Y Prif Weithredwr 

 

Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, 
Caerdydd, CF10 4UW 

paul.orders@cardiff.gov.uk 

Cyngor Merthyr Tudful: Y 
Prif Weithredwr 

 

Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y 
Castell, Merthyr Tudful, CF47 

8AN 

chief.executive@merthyr.gov.uk 

Cyngor Sir Fynwy: Y Prif 
Weithredwr 

 

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, 
Brynbuga NP15 1GA  

PaulMatthews@monmouthshire.gov.
uk 

Cyngor Casnewydd: 

Y Prif Weithredwr  

 

Y Ganolfan Ddinesig, 
Casnewydd, NP20 4UR 

will.gogfrey@newport.gov.uk 

Cyngor Rhondda Cynon 
Taf: 

Y Prif Weithredwr 

 

Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r 
Cambrian,  Cwm Clydach, 

Tonypandy,  CF40 2X 

christopher.d.bradshaw@rctcbc.gov.
uk 

Cyngor Torfaen: 
Y Prif Weithredwr 

 

Y Ganofan Ddinesig, Pont-y-pŵl, 
NP4 6YB 

alison.ward@torfaen.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Bro Morgannwg: 

Y Rheolwr Gyfarwyddwr 

 

Y Swyddeydd Dinesig, Heol 
Holton, Y Barri, CF63 4RU 

drthomas@valeofglamorgan.gov.uk 

Cyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol 

 

Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr 
Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 

4WB 

 Sheila.Davies@bridgend.gov.uk 

 

mailto:Sheila.Davies@bridgend.gov.uk
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Atodiad 4 

PENAWDAU GWARIANT 

1. Mae'r canlynol yn rhestr sydd heb fod yn gynhwysfawr o benawdau gwariant a allai gael eu 
cynhyrchu gan y Cynghorau yn y Fargen Ddinesig:- 

1.1 "Costau Mewnol" yn golygu'r costau cysylltiedig â phob Cyngor sy'n darparu adnoddau 
Cyngor mewnol mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig sy'n cynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i: 

1.1.1 Gostau staffio a gorbenion cysylltiedig 

1.1.2 Rheoli prosiect / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol  

1.1.3 Cyfathrebu  

1.1.4 costau a ysgwyddwyd parthed rheoli ceisiadau FOIA yn unol â Chymal 22 
(Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol) 

 
1.2 "Costau'r Cyd-bwyllgor" yn golygu costau gweithredu a rheoli'r Cyd-bwyllgor, (ei is-

bwyllgorau a grwpiau a grëwyd yn unol â chymalau 10.18 a 10.19) sy'n cynnwys ond heb 
fod yn gyfyngedig i 

1.2.1 Gostau staffio a gorbenion cysylltiedig  

1.2.2 Rheoli prosiect / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol 

1.2.3 Cyfathrebu 

1.2.4 Costau Cyfieithu 

1.2.5 Y costau a ysgwyddwyd gan y Corff Atebol wrth weithredu dyletswyddau'r Corff 
Atebol (cymalau 4 a 5)  

1.2.6 Cyngor proffesiynol allanol  

1.3 Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw Costau Mewnol na Chostau Cyd-bwyllgor yn cynnwys 
unrhyw gostau refeniw na buddsoddiad cyfalaf perthynol i weithredu unrhyw brosiect yn 
unol â'r Cynllun Busnes Blynyddol.  
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Atodiad 5 

CYFNODAU CYFRIFO 

Y Cyfnod Cyfrifo cyntaf fydd dyddiad y Cytundeb hwn hyd at 31ain Mawrth ac wedi hynny fel a 
ganlyn: 

 

 

 

 

 

 

Cychwyn y Cyfnod 
Cyfrifo 

Diwedd y Cyfnod 
Cyfrifo 

1 Ebrill 30 Mehefin 

1 Gorffennaf 30 Medi 

1 Hydref 31 Rhagfyr 

1 Ionawr 31 Mawrth 
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Atodiad 6 

ADRODDIAD RHWYMEDIGAETH 

Bydd yr Adroddiad Rhwymedigaeth yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) gwariant anadferadwy 
a ysgwyddwyd ac a ymrwymwyd mewn perthynas â'r canlynol: 

 Swm (pob ffigwr mewn punnoedd union) 

Unrhyw gostau a ymrwymwyd gan gynnwys 
ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhai hynny a 
amlinellir yn Nghymal 15.5 (Tynnu'n Ôl) 

 

Costau Caffael  

Costau cysylltiedig ag oedi a bod rhaid ail-
ymweld ag unrhyw gaffaeliadau (gan 
gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gost 
cyngor cyfreithiol, ariannol a thechnegol) 

 

Costau tir – costau cysylltiedig â nodi a 
chaffael tir  

 

Costau staff (a gorbenion cysylltiedig) wrth 
symud y cynllun yn ei flaen:- 

a) Ffioedd Ymgynghori / Cynghorwyr   

b) Rheoli Prosiect Mewnol Prosiect a 

monitro 

c) Cyngor Proffesiynol Mewnol   

 

Yr holl gostau a cholledion eraill a 
ysgwyddwyd yn rhesymol a phriodol (gan 
gynnwys cost paratoi'r Adroddiad 
Rhwymdigaeth) 

 

Unrhyw gostau, hawliadau a iawndaliadau 
sy'n codi o unrhyw drydydd parti parthed 
unrhyw gostau perthynol i unrhyw oedi 
neu'n codi o'r terfyniad 

 

 
Ardystiwyd yn Gywir ___________________________  ________________________ 
          (Llofnodwyd)      (Dyddiad) 
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Atodiad 7 

Y FARGEN DDINESIG 

Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdyddl 
Crynodeb Weithredol 
 
1. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sicrhau bargen gwerth £1.2 biliwn. Yn 
ystod ei hoes, mae partneriaid lleol yn disgwyl i'r Fargen Ddinesig ddarparu hyd at 
25,000 o swyddi newydd a galluogi buddsoddiad sector preifat ychwanegol o £4 
biliwn. 
2. Bydd y Fargen Ddinesig hon yn cyflenwi pwerau ac adnoddau i bartneriaid lleol i 
ddatgloi twf economaidd arwyddocaol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae'n 
fargen sy'n adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei fas sgiliau uchel a thair 
prifysgol lwyddiannus. Mae'r Fargen Ddinesig hefyd yn rhoi cyfle i barhau i fynd i'r 
afael â rhwystrau'r ardal rhag twf economaidd wrth: wella cysylltedd trafnidiaeth; 
cynyddu lefelau sgiliau ymhellach fyth; cefnogi pobl i mewn i waith; a rhoi cefnogaeth 
sydd ei angen ar fusnesau i arloesi a thyfu. 
3. Bydd y fargen hon hefyd yn datblygu arweinyddiaeth gryfach a mwy effeithiol 
ledled 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan alluogi deg arweinydd llywodraeth leol i gydlynu 
gwneud  
penderfyniadau, cronni adnoddau a gweithio'n fwy effeithiol gyda busnesau lleol.  
4. Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys: 
 

•Blaenori
aeth allweddol ar gyfer buddsoddi fydd cyflenwi Metro De-ddwyrain Cymru, gan 
gynnwys rhaglen Drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd. 

•Cysylltu'r rhanbarth. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydlu Awdurdod 
Trafnidiaeth Ranbarhol newydd anstatudol i gydlynu cynllunio a buddsoddi 
trafnidiaeth, ar y cyd â Llywodraeth Cymru. 

•Cefnogi arloesedd a gwella'r rhwydwaith digidol. I ddatblygu galluoedd mewn 
Teclynnau Lled-ddargluddion Cyfansawdd bydd Llywodraeth y DU yn buddsoddi £50 
miliwn i sefydlu Canolfan Catapwlt newydd yng Nghymru. Bydd Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd hefyd yn blaenoriaethu buddsoddi mewn ymchwil a datblygu ac yn 
darparu cefnogaeth i fusnesau arloesol o werth uchel. 

•Datblygu gweithlu medrus a mynd i'r afael â diweithdra. Bydd Bwrdd 
Sgiliau a Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael ei greu (gan adeiladu ar 
drefniadau sy'n bodoli) i sicrhau bod darpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ymateb i 
anghenion busnesau a chymunedau lleol. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a 
Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda'r Adran Waith a Phensiynau i gydlunio'r 
gefnogaeth cyflogaeth i'r dyfodol o 2017, i bobl â chyflwr iechyd neu anabledd 
a/neu'n ddiwaith am dymor hir. 

•Cefnogi menter a thwf busnes. Sefydlir Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i sicrhau bod llais unigol i fusnes weithio gydag arweinyddion awdurdod 
lleol. 
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•Datblygu ac adfywio tai. Mae Llywodraeth Cymru a 

Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i ddull partneriaeth newydd tuag at 
gynllunio strategol. Bydd hyn yn sicrhau darparu cymunedau cynaliadwy, trwy 
ddefnyddio ac ailddefnyddio eiddo a safleoedd. 
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Trwy lofnodi’r ddogfen hon, yn amodol ar gymeradwyaeth y cyngor, rydym yn 
cadarnhau ein cyd-ymrwymiad i sicrhau y gweithredir yn llawn y Fargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gynigir gan: Gyngor Dinas Caerdydd; Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaneau Gwent; Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili; Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful;Cyngor 
Sir Fynwy;Cyngor Dinas Casnewydd; Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon 
Taf; Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a Chyngor Bro Morgannwg 

Y Gwir Anrhyd Stephen Crabb 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

Y Gwir Anrhyd Carwyn Jones 
Prif Weinidog Cymru 

Y Cyng. Phil Bale 
Arweinydd Cyngor Dinas 

Caerdydd 
 

Y Gwir Anrhyd Greg Hands 
Prif Ysgrifennydd i’r Trysorlys 

 

Jane Hutt 
Gweinidog Cyllid a Busnes y 

Llywodraeth Cymru 

Y Cyng. Steve Thomas 
Arweinydd Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent 

 

Y Cyng. M E J Nott OBE 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Y Cyng. Keith Reynolds 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Caerffili 

Y Cyng. Brendan 
Toomey 

Arweinydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr 

Tudful 
 

Y Cyng. Peter Fox 
Arweinydd Cyngor Sir Fynwy 

Y Cyng. Bob Bright 
Arweinydd Cyngor Dinas 

Casnewydd 

Y Cyng. Andrew Morgan 
Arweinydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf 
 

Y Cyng. Robert Wellington 
SBE 

Arweinydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen  

 

Y Cyng. Neil Moore 
Arweinydd Cyngor Bro 

Morgannwg 
 

 

http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=1604702&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DCardiff%2BCapital%2BRegion%2BCity%2BDeal%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=1604702&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DCardiff%2BCapital%2BRegion%2BCity%2BDeal%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=1601382&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DMinister%2Bfor%2BFinance%2Band%2BGovernment%2BBusiness%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=1601382&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DMinister%2Bfor%2BFinance%2Band%2BGovernment%2BBusiness%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
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Cyflwyniad 
 
5. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys deg awdurdod lleol: Blaenau 
Gwent; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerffilli; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; 
Casnewydd, Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg. Dyma'r brifddinas-
ranbarth fwyaf yng Nghymru ac mae'n cyfrif am tua 50% o gyfanswm allbwn 
economaidd yr economi Gymreig, 49% o'r cyfanswm cyflogaeth ac mae ganddi dros 
38,000 o fusnesau gweithredol. 
6. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ardal y mae pobl yn dymuno byw a 
gweithio ynddi. Gyda dwy ddinas (Caerdydd a Chasnewydd) yn ganolog iddo, mae'r 
rhanbarth wedi gweld adfywio a buddsoddi arwyddocaol yn ystod y degawdau 
diweddar. Mae Caerdydd, fel y brifddinas, nawr yn ddeinamig, yn tyfu'n gyflym a 
rhagwelir graddfa twf uwch yn y boblogaeth dros yr 20 mlynedd nesaf nag unrhyw 
ddinas arall yn y DU. 
7. Mae'r ardal yn gartref i amrywiaeth o glystyrau busnes cystadleuol gyda busnesau 
rhyngwladol a chynhenid arwyddocaol ar draws sectorau fel: gwasanaethau 
ariannol; diwydiannau creadigol a digidol; gweithgynhyrchu datblygedig; gwyddorau 
bywyd; ynni; a chyflenwi ynni. Mae'r clystyrau busnes hyn yn cael eu gwasanaethu 
trwy ecosystem eang a chefnogol. Mae'r ecosystem hon yn cynnwys sector addysg 
uwch ffyniannus sy'n cynnwys Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
a Phrifysgol De Cymru. 
8. Fodd bynnag, er gwaetha'r cryfderau hyn, erys llawer o heriau. Mae Gwerth Gros 
Wedi'i Ychwanegu, sy'n fesur o'r nwyddau a gwasanaethau a gynhrchir mewn ardal, 
yn is na phob un ond un Ddinas-Ranbarth Graidd yn Lloegr. Mae problemau 
cysylltedd hefyd ledled y rhanbarth sy'n ei gwneud yn anos i bobl yng 
nghymunedau'r Cymoedd gael mynediad at gyfleoedd economaidd. 
9. Gan gydnabod y cyfleoedd a'r heriau hyn mae holl lofnodwyr y fargen hon yn 
gweithio gyda'i gilydd i wireddu'r weledigaeth ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
sef: “gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau pobl yn ein holl gymunedau. Byddwn yn 

uchafu cyfle i bawb ac yn sicrhau twf economaidd cynaliadwy i genedlaethau'r 
dyfodol”. Mae'r Fargen Ddinesig hon yn darparu pwerau a theclynnau ychwanegol i 

bartneriaid lleol wireddu'r weledigaeth hon. 
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Elfennau Allweddol y Fargen 
 
Cronfa Fuddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
10. Mae'r Fargen Ddinesig hon yn amlinellu dull trawsnewidiol ynghylch sut y bydd 
Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn cyflenwi graddfa a natur y buddsoddi sydd ei angen i gefnogi cynlluniau 
twf yr ardal. Yn ganolog i hyn bydd datblygu Cronfa Fuddsoddi 20 mlynedd £1.2 
biliwn, y bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei defnyddio i fuddsoddi mewn 
amrywiaeth eang o brosiectau. 
11. Mae Llywodraeth y DU a Chymru'n cyfrannu £500 miliwn i'r gronfa hon yn eu tro. 
Rhoddir cyllid Llywodraeth Cymru yn ystod saith mlynedd cyntaf y Gronfa 
Fuddsoddi, o 2016/17 i 2022/23. Bydd y deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn cyfrannu lleiafswm o £120 miliwn yn ystod cyfnod 20 
mlynedd y Gronfa. Yn ychwanegol, mae dros £100m o'r Gronfa Ddatblygu 
Ranbarthol Ewropeaidd wedi ei ymrwymo i gyflenwi'r Fargen Ddinesig. 
12. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn credu y bydd buddsoddiadau yn y 
meysydd hyn yn darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac yn cyflwyno o leiaf £4 
biliwn o fuddsoddiad ychwanegol gan bartneriaid lleol a'r sector preifat erbyn 2036. 
 
Metro De-ddwyrain Cymru 
 
13. Blaenoriaeth allweddol, y bydd Cronfa Fuddsoddi'r Fargen Ddinesig yn cefnogi, 
yw cyflenwi Metro De-ddwyrain Cymru. Mae gan y cynllun y potensial i ddarparu 
system drafnidiaeth gyhoeddus wedi ei gwella'n sylweddol a fydd yn trawsnewid y 
ffordd y mae pobl yn teithio o gwmpas y rhanbarth. 
14. O ystyried pwysigrwydd y Metro i Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, bydd cyfran o'r Gronfa Fuddsoddi yn cael ei 
rhagddyrannu i sicrhau'r cynllun hwn. Mae'r rhagddyrannu hwn yn canolbwyntio ar 
ddau gam y cynllun Metro ehangach. Y rhain yw: 
 

•Sicrhau rhaglen Drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd. Mae'r Fargen Ddinesig hon 
yn cadarnhau eto uchelgais ar y cyd barhaus y ddwy Lywodraeth a Phrifddinas-
Ranbarth 
Caerdydd i sicrhau'r elfen hon o'r Cynllun Metro ehangach. Mae £325 miliwn o'r 
Gronfa Fuddsoddi £1.2 biliwn eisoes wedi ei ymrwymo i sicrhau'r cynllun hwn (£125 
miliwn o Lywodraeth y DU, £94 miliwn o Lywodraeth 
Cymru a £106 miliwn o'r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd). 

•Sicrhau'r cynllun Metro De-ddwyrain Cymru ehangach. Bydd Llywodraeth Cymru  
yn rhagddyrannu dros £400m o gyllid ychwanegol o'r Gronfa 
Fuddsoddi i gyflawni'r uchelgeisiau ehangach o gwmpas y cynllun Metro, sy'n destun 
gwaith dylunio parhaus. Fel rhan o'r Fargen Ddinesig hon mae Llywodraeth Cymru 
yn ymrwymo i gynnwys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yng nghyd-ddylunio'r cynllun 
Metro ehangach ac yng nghaffaeliad sefydliad cyflenwi. 



  

 
56 

  
 

15. Bydd yr Adran Drafnidiaeth yn cytuno ar y trefniadau i wneud y cyfraniad a 
gytunwyd at brosiect Trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd gyda Llywodraeth Cymru. 
Bydd Llywodraeth Cymru'n cytuno'r trefniadau â'r awdurdodau lleol i reolii cyllido'r 
cynllun Metro, a sut mae'n rhyngweithio gyda chyllid am fuddsoddiadau Metro 
ychwanegol a ddarperir trwy'r Fargen Ddinesig hon. 
 
Blaenoriaethau Buddsoddi Ehangach 
 
16. Defnyddir yr elfen sy'n weddill o'r Gronfa Fuddsoddi i ddod ag amrywiaeth eang 
o brosiectau a chynlluniau sy'n cefnogi twf economaidd ledled Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. Bydd penderfyniadau ar flaenoriaethu'r cynlluniau hyn yn cael eu gwneud 
gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gallai cynlluniau sy'n cael eu bwrw 
ymlaen gynnwys: cynlluniau trafnidiaeth ychwanegol; buddsoddi i ddatgloi safleoedd 
tai a chyflogaeth; a datblygu cyfleusterau ymchwil ac arloesedd. 
 
Fframwaith Sicrwydd Cronfa Fuddsoddi 
 
17. Mae'r deg awdurdod lleol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i 
weithio a mabwysiadu fframwaith sicrwydd ar gyfer y Gronfa Fuddsoddi hon. Cytunir 
ar hyn gan Lywodraeth y DU a Chymru. Wrth fabwysiadu'r fframwaith sicrwydd cyn 
dechrau'r Gronfa Fuddsoddi, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sicrhau bod 
cynlluniau sy'n cael eu bwrw ymlaen (y tu allan i Fetro De-ddwyrain Cymru a fydd yn 
ddarostyngedig i asesiad ar wahân yn erbyn fframwaith sicrwydd) yn cynrychioli 
gwerth da am arian ac yn cael ei gynnal gan gynllun busnes cadarn. 
18. Seilir y fframwaith sicrwydd ar arfer orau cyfredol gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru. Yn ychwanegol bydd y fframwaith hefyd yn tynnu ar unrhyw 
arfer orau leol ar gyfer rheoli penderfyniadau buddsoddi ar draws y Brifddinas-
Ranbarth. Elfennau allweddol y bydd y fframwaith sicrwydd yn cynnwys yw: 
 

•pwrpas, strwythur ac egwyddorion gweithredu'r fframwaith; 

•trefniadau i sicrhau gwerth am arian a chyflenwi effeithiol trwy ddatblygu prosiect 
cryf, gwerthuso prosiect a dewisiadau, blaenoriaethu, a datblygu achos busnes; 

•disgrifiad o'r trefniadau i gefnogi darparu a gweithredu prosiectau a chynlluniau'n 
effeithiol, gan gynnwys perthnasau gyda chyrff darparu; a 

•threfniadau sy'n galluogi cyfranogiad effeithiol ac ystyrlon gan bartneriaid lleol a'r 
cyhoedd yn y penderfyniadau buddsoddi a gymerir a chraffu dilynol ar y 
penderfyniadau hyn. 
 
Asesiadau Porth Cronfa Fuddsoddi 
 
19. Bydd gofyn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd werthuso effaith y Gronfa Fuddsoddi 
er mwyn datgloi cyllid na ddyrannwyd o flaenllaw i gynllun Metro De-ddwyrain 
Cymru. Bydd hyn yn cynnwys aseseiadau porth bob pum mlynedd. I danategu'r 
asesiadau porth hyn, comisiynir arolwg annibynnol i werthuso'r buddion economaidd 
ac effaith economaidd y buddsoddiadau a wnaed o dan y cynllun, gan gynnwys a 
yw'r prosiectau wedi cael eu cyflwyno mewn pryd ac o fewn cyllideb. Cyllidir yr 
asesiad hwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ond fe'i cytunwyd o'r cychwyn 
cyntaf â Llywodraeth y DU. Datgloir cyfran cyllid y pum mlynedd nesaf os yw 
Llywodraethau'r DU a Chymru yn fodlon bod yr asesiad annibynnol yn dangos i'r 
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buddsoddiadau fodloni amcanion allweddol a'u bod wedi cyfrannu at dwf 
cenedlaethol. 
 
Benthyca gan Lywodraeth Leol  
 
20. Trwy gydol rhaglen y Fargen Ddinesig bydd deg awdurdod lleol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am gyllido'r rhaglen buddsoddi cyfalaf.  Gallai'r 
gwahaniaeth yn y proffil rhwng y buddsoddiad arfaethedig a'r cyllid grant cyfalaf 
olygu bod awdurdod neu awdurdodau lleol yn benthyg i gyllido unrhyw wahaniaeth 
mewn gwariant a grant. Cyfrifoldeb yr awdurdod neu awdurdodau lleol perthnasol yw 
cost unrhyw fenthyg allanol ac fe'i rheolir yn unol ag egwyddorion darbodus – mae'n 
rhaid iddo fod yn ddarbodus, fforddiadwy a chynaliadwy. 
21. Mewn senario lle nad yw Porth Cronfa Fuddsoddi'n cael ei gyflawni yn y dyfodol, 
gan arwain at unrhyw ostyngiad neu ddiddymiad grant Bargen Ddinesig, cyfrifoldeb 
yr awdurdodau lleol unigol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fydd rheoli effaith 
ariannol hynny o fewn eu cyllideb awdurdod lleol, gan ddefnyddio arian wrth gefn yn 
unol â'r gofyn. 
 
Hyblygrwydd Ychwanegol 
 
22. Er mwyn cyflawni ymrwymiadau a strategaeth economaidd tymor hwy Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae'r deg awdurdod lleol wedi gofyn am 
annibyniaeth a hyblygrwydd ariannol helaethach. Fel rhan o'r Fargen Ddinesig hon 
bydd Llywodraeth Cymru'n archwilio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd: 

•datganoli incwm treth fusnes uwchlaw baslin twf a gytunwyd i ddarparu cyllid ar 
gyfer rhaglen y Fargen Ddinesig; 

•darparu'r gallu i godi am atodiad seilwaith; 

•creu'r dewis i'r awdurdodau lleol ddefnyddio ffynonellau ariannol eraill; a 

•dileu amodau ynghylch rhai grantiau penodol gan Lywodraeth Cymru, i alluogi 
cyllid i gael ei gronni ar y lefel ranbarthol mewn meysydd fel cefnogi ysgolion ac 
ymyriadau sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi. 
 

Cysylltu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
23. Mae gan drafnidiaeth swyddogaeth allweddol mewn sicrhau twf economaidd a 
gwella canlyniadau i bobl wrth gysylltu cymunedau, busnes, swyddi, cyfleusterau a 
gwasanaethau. Fodd bynnag ar draws y Brifddinas-Ranbarth mae problemau 
tagfeydd a chapasiti trafnidiaeth sylweddol sydd angen eu datrys. Bydd Cronfa 
Fuddsoddi'r Fargen Ddinesig a Metro De-ddwyrain Cymru'n cyfrannu'n arwyddocaol 
at wella cysylltedd trafnidiaeth. 
24. Yn ychwanegol at y buddsoddiad hwn bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
sefydlu Awdurdod Trafnidiaeth Ranbarthol anstatudol i gydlynu cynllunio trafnidiaeth 
a buddsoddi, ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Bydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am: 
 

•adnoddau trafnidiaeth leol wedi'u cronni; 

•cynllunio rhanbarthol ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth leol; 

•gweitho gyda Thrafnidiaeth i Gymru i sicrhau bod amcanion buddsoddi trafnidiaeth 
wedi'u cyfunioni; 
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•archwilio creu llwyfan tocynnau sengl integredig i drafniaeth gyhoeddus ledled 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

•gweithio ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i ddiffinio blaenoriaethau cysyniad 
Metro De-ddwyrain Cymru a chefnogi ei gyflenwi; a 

•gweithio ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i hyrwyddo datblygu llwybrau hedfan 
integredig o Faes Awyr Caerdydd a Pharth Menter Sain Tathan, i sicrhau budd 
economaidd. 
 

Buddsoddi mewn Menter a'r Rhwydwaith Digidol 
 
25. Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd awydd i estyn "y bwa dyfeisgarwch" sy'n 
rhedeg ar hyd coridor yr M4 i mewn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gan fanteisio 
ar gryfderau ymchwil tair prifysgol y Rhanbarth, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn dynodi “Ardal Arloesi” sy'n helpu i: greu a meithrin busnesau newydd uchel eu taf; 
cynyddu buddsoddi mewn ymchwil a datblygu; ac yn darparu'r sgiliau sydd eu 
hangen ar fusnesau nawr ac i'r dyfodol. 
 
Datblygu'r Sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
26. I drawsnewid gallu'r DU, a helpu i osod Caerdydd fel yr arweinydd Ewropeaidd 
mewn teclynnau Lled-ddargludydd Cyfansawdd, bydd Llywodraeth y DU yn 
buddsoddi £50 miliwn i sefydlu Catapwlt newydd yng Nghymru. Bydd y Catapwlt 
newydd hwn yn cyd-fynd â gwaith sefydliadau eraill yng Nghyymru sy'n gweithio'n 
barod yn y maes pwysig hwn, gan gynnwys y Sefydliad Lled-ddargludydd 
Cyfansawdd ym Mhrifysgol Caerdydd a'r Ganolfan Lled-ddargludydd Cyfansawdd, 
menter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerydd ac IQE. 
27. Gan gydnabod y cyfle hwn, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
blaenoriaethu ymyriadau sy'n cefnogi datblygu clwstwr Lled-ddargludydd 
Cyfansawdd cystadleuol yn rhyngwladol. Mae partneriaid lleol yn credu y bydd hyn 
yn rhoi'r DU wrth wraidd technoleg sy'n datblygu ac yn tyfu'n fyd-eang. 
 
Buddsoddi mewn Arloesedd 
28. Er mwyn cyflymu twf arloesedd a hwyluso buddsoddi mewn ymchwil a datblygu, 
bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ceisio blaenoriaethu: 

mecanweithiau i gefnogi sectorau uchel eu twf; 

•datblygu cyfleusterau newydd a safleoedd cyflogaeth; 

•dulliau newydd o gyflawni gwasanaeth cyhoeddus; 

•yr Academi Feddalwedd yng Nghasnewydd a rhaglenni perthynol ledled y 
Brifddinas 
-Ranbarth; 

•buddsoddi mewn creu eiddo deallusol a masnacheiddio; 

•ychwanegu gwerth a chyd-fynd â chefnogaeth arloesi bresennol; a 

•datblygu academi seiber-ddiogelwch gyda Phrifysgol De Cymru. 
 
Innovate UK 
29. Mae Innovate Uk nawr yn cynllunio cynyddu ei ôl troed a phresenoldeb yng 
Nghymru, er mwyn: codi ymwybyddiaeth a chyfranogiad yn rhaglenni a 
gweithgareddau Innovate UK; cryfhau ei gysylltiadau â busnes, prifysgolion a 
phartneriaid allweddol eraill; a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i hyrwyddo a 
chefnogi arloesi. 
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Data 
30. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i ddatblygu cynigion sut y gellid 
defnyddio defnydd gwell a mwy hyblyg o ddata i sbarduno arloesedd ledled y sector 
cyhoeddus ac o fewn yr economi ehangach. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
cyflwyno achos clir i Lywodraeth y DU am sut y byddai dull gwahanol o ddefnydd 
data penodol yn gwella cyflenwi gwasanaeth ac y byddai o fudd i grwpiau penodol. 
 
Y Rhwydwaith Digidol 
31. Bydd arloesi hefyd yn thema ganolog o fewn uchelgais Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i gyflenwi seilwaith digidol o fri ac ecosystem ehangach i gefnogi twf 
economaidd. Parhau i adeiladu ar fuddsoddiadau ym mand eang y genhedlaeth 
nesaf, ac enw da'r Rhanbarth fel un o'r hybiau technolegol sy'n tyfu gyflymaf yn y 
DU, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn blaenoriaethu: 
 

•archwilio'r achos am gysylltedd rhyngwladol uniongyrchol; 

•yr isadeiledd symudol ar draws technolegau 4G a 5G sy'n ychwanegu gwerth at y 
ddarpariaeth bresennol; 

•cynyddu'r gwasanaethau Wi-Fi ledled trafnidiaeth gyhoeddus; 

•atebion digidol i ddatrys y problemau mawr, fel cartrefi clyfar, taliadau dinasyddion 
a heriau data agored; a 

•hwyluso cydweithredu rhwng rhanddeiliaid i nodi a gwneud yn fawr o gyfleoedd. 
 

Datblygu Gweithlu Medrus a Mynd i'r Afael â Diweithdra 
 
32. Bydd y Fargen Ddinesig hon yn gwella cydlynu a chyflenwi cymorth sgiliau a 
chyflogaeth ledled y Brifddinas-Ranbarth. Bydd yn helpu i gynyddu'r nifer sy'n symud 
i mewn i waith (gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi bod yn ddiwaith am gyfnod hir), 
cynyddu'r nifer o bobl sy'n dilyn prentisiaeth neu ddarpariaeth sgiliau arall ac yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl gystadlu mewn marchnad gyflogaeth fyd-eang. 
 
Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
33. I sicrhau bod darpariaeth sgiliau yn cael ei haddasu i anghenion lleol 
economaidd a chymdeithasol ac yn darparu'r gwerth gorau am arian, bydd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cryfhau'r Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi 
bresennol. Bydd yn cael ei hail-lansio yn 2016 fel Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
34. Bydd y Bartneriaeth yn cynrychioli amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys: 
cyrff busnes; addysg uwch a phellach, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd yn gyfrifol am: 
 

•strategaeth sgiliau a diweithdra Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

•adnodd sgiliau awdurdod lleol wedi'i gronni; 

•cynhyrchu cynllun rhanbarthol blynyddol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau. Bydd y 
cynllun blynyddol hwn, a arweinir gan ddiwydiant, yn amlinellu sut y bydd anghenion 
sgiliau busnes presennol a heriau sgiliau'r Brifddinas-Ranbarth yn y dyfodol yn cael 
eu hateb; 
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•dylanwadu ar a monitro darpariaeth ac effaith y rhaglen gyflogaeth a sgiliau ar 
draws y Rhanbarth; 

•sicrhau bod dull wedi'i arwain gan ddiwydiant i lunio a chyflwyno rhaglenni 
prentisiaeth yn cwrdd ag anghenion busnes yn ogystal â phrentisiaid; 

•cefnogi cynllun “Cwricwlwm i Gymru, Cwricwlwm am Oes” Llywodraeth Cymru, 
wrth annog cyfunioni agosach rhwng anghenion sgiliau cyflogwyr yn y dyfodol a 
darpariaeth addysg ledled y rhanbarth; a 

•sicrhau bod buddsoddiadau cyllid Undeb Ewropeaidd mewn sgiliau a chyflogaeth 
yn ychwanegu gwerth ac yn cyfunioni gyda rhaglenni eraill. 
 
Rhaglen Gwaith a Iechyd 
 
35. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda'r 
Adran 
Gwaith a Phensiynau i lunio cefnogi cyflogaeth i'r dyfodol ar y cyd o 2017, ar gyfer 
pobl â chyflwr iechyd neu anabledd a/neu'n ddiwaith yn y tymor hir1, llawer ohonynt 
wedi'u cyfeirio ar hyn o bryd i'r Rhaglen Waith a Dewis Gwaith. 
36. Mae swyddogaethau priodol yr Adran Gwaith a Phensiynau a Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn y llunio ar y cyd yn cynnwys: 

•yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gosod yr amlen gyllido; fodd bynnag 
gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ychwanegu at hyn os dymunant, ond nid oes 
rhaid iddynt. 

•Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru'n amlinellu sut y byddant yn 
cydgysylltu gwasanaethau cyhoeddus lleol er mwyn gwella canlyniadau ar gyfer y 
grŵp hwn. 

•yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gosod y fframwaith perfformiad uchel ei lefel, 
gan sicrhau bod cefnogaeth yn adlewyrchu materion y farchnad lafur yn briodol. Y 
prif amcan fydd lleihau diweithdra a symud pobl i gyflogaeth gynaliadwy. 

•Bydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (gan weithio gyda Llywodraeth Cymru) 
fewnbwn i bennu canlyniadau lleol penodol sy'n adlewyrchu eu blaenoriaethau 
marchnad waith, fodd bynnag dylai'r canlyniadau hyn gyd-fynd â'r canlyniad 
cyflogaeth yn y pen draw. Wrth bennu unrhyw ganlyniad(au) lleol bydd Prifddinas-
Ranbarth 
Caerdydd a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i 
ystyried sylfaen dystiolaeth y farchnad lafur a mynegi sut y bydd y ddau yn cymryd 
eu lle o fewn y cyd-destun strategol ac economaidd ehangach a darparu gwerth am 
arian. 
37. Cyn dechrau cyflenwi bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau, Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a Llywodraeth Cymru yn amlinellu cytundeb sy'n cwmpasu 
swyddogaethau priodol pob parti wrth gyflenwi a monitro'r gefnogaeth. Bydd yn 
cynnwys mecanwaith lle bydd pob parti yn gallu codi a datrys unrhyw bryderon sy'n 
codi. 
38. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau'n gosod y trefniadau contractio, gan gynnwys 
meysydd y pecyn contract, ond dylai ystyried unrhyw gynigion gan Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd ar ddaearyddiaeth ardal pecyn y contract. 
39. Bydd darparwyr yn atebol i'r Adran Gwaith a Phensiynau yn unig, er y bydd gan 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru ran mewn gwerthuso'r tendr. 
40. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
datblygu mecanwaith lle bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (gan weithio gyda 
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Llywodraeth Cymru) yn gallu cyflwyno unrhyw bryderon i'r Adran Gwaith a 
Phensiynau am berfformiad darparwr/cyflawni cytundebau lleol a gofyn i'r Adran 
Gwaith a Phensiynau weithredu contract yn ffurfiol lle y bo'n briodol. 
 

Cefnogi Menter a Thwf Busnes 
 
41. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i wella cydlynu trefniadau 
cefnogi busnes lleol a chenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn 
partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â rhwystrau rhag twf, cefnogi 
blaenoriaethau gofodol a sectoraidd ac i dargedu cyfleoedd sy'n codi i sbarduno 
perfformiad economaidd. 
 
Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
42. Mae partneriaid lleol yn cydnabod bod sicrhau llais busnes cryf i arwain llunio a 
chyflwyno cefnogaeth i fusnes ledled y rhanbarth yn hollbwysig. 
43. Felly bydd prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio gyda phartneriaid sector 
cyhoeddus, y gymuned fusnes, a chyrff cynrychioladol yn sefydlu Sefydliad Busnes 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y sefydliad hwn yn darparu llais busnes cryf a 
fydd yn dylanwadau ar ac yn llunio rhaglenni cefnogi busnes. Wrth greu'r Bwrdd, 
ymgymerir â phroses fapio ac ymgynghori gyda Byrddau ymgynghorol gweithredol o 
fewn y Rhanbarth. Bydd hyn yn sicrhau bod swyddogaethau a gorchwylion yn cyd-
fynd ac yn ychwanegu gwerth. Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am: 

•fynegi anghenion busnes yn rhanbarthol; 

•nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau cefnogi busnes presennol; 
a 

•llunio rhaglenni cefnogi busnes y dyfodol. 
44. Dewisir yr aelodau o amrywiaeth o sectorau a diddordebau, gan gynnwys 
mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydfuddiannol. Amlinellodd datganiad gan 
Gonffederasiwn Diwydiant Prydain, Ffederasiwn y Busnesau Bach, Sefydliad y 
Cyfarwyddwyr a Siambr Fasnach De Cymru'r egwyddorion gwaelodol ar gyfer y 
Sefydliad Busnes. Llunnir y strwythur terfynol gan gymuned fusnes Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. 
 
Integreiddio Gwasanaethau Cefnogi ac Adnoddau Busnes Lleol 
 
45. I sicrhau bod cefnogaeth fusnes berthnasol a gweithgareddau hyrwyddol yn cael 
eu darparu ar lefel y Brifddinas-Ranbarth, bydd adnoddau lleol yn cael eu cyfunioni i 
greu Uned Ddarparu Integredig. Bydd yr uned hon yn darparu agweddau o 
ddatblygiad economaidd rhanbarthol arwyddocaol. Mae'r rhain yn cynnwys: datblygu 
busnes; marchnata; twristiaeth; a buddsoddi mewnol. 
46. Bydd yr Uned Ddarparu Integredig, gan weithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru a'r 
Sefydliad Busnes Rhanbarthol arfaethedig, yn sicrhau bod unrhyw ddarpariaeth 
cefnogi busnes newydd yn cyd-fynd â chynlluniau cenedlaethol presennol. Yn 
ychwanegol, trwy'r dull cydweithredol hwn, mae Llywodraeth Cymru'n ymrwymo y 
bydd yn gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i archwilio lle gellir datblygu'r 
ddarpariaeth cefnogi busnes bresennol neu ei hehangu, tra'n osgoi dyblygu. Mae 
nifer o raglenni presennol (er enghraifft Busnes Cymru, sy'n cynnig gwasanaeth 
cynghori a chyfeirio siop un stop i Fentrau Bach a Chanolig ac Entrepreneuriaid) 
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wedi eu llunio'n barod trwy ymgynghori â diwydiant ac mae ganddynt y potensial i 
gael eu cyfunioni ag anghenion a blaenoriaethau rhanbarthol a nodwyd. 
47. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymrwymo y bydd yn gweithio 
mewn partneriaeth â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i hywyddo'r ardal ar lefel fyd-
eang. Fel rhan o hyn, bydd Llywodraeth Cymru'n sicrhau lefelau uwch o welededd 
gyda swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru ei hun. Yn ogystal bydd Llywodraeth 
Cymru'n parhau i weithio'n agos gyda Masnach a Buddsoddi'r DU i sicrhau bod ei 
chynigion yn cael eu hyrwyddo a'u cydlynu ledled rhwydwaith post tramor Masnach a 
Buddsoddi'r DU. 
 

Datblygu Tai ac Adfywio 
 
48. Bydd darparu cynnydd mewn codi tai ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
helpu i ateb prinder tai difrifol yn enwedig i brynwyr am y tro cyntaf a'r rhai hynny nad 
ydynt yn gallu ymuno â'r 'ysgol eiddo’. Mae adeiladu tai hefyd yn elfen hollbwysig o'r 
economi gan ei fod: yn hybu galw o fewn y gadwyn gyflenwi yn ystod adeiladu a 
thrwy brynu gan y preswylwyr yn y pen draw; yn cyfrannu at fframwaith cynllunio 
rhanbarthol mwy cytbwys; ac mae'n brif gyflogwr yn ei rinwedd ei hun. 
49. Mae'r Fargen Ddinesig yn cyflwyno cyfle unigryw i'r deg awdurdod lleol ddod 
ynghyd i ddatblygu a darparu agwedd strategol at dai, adfywio a thwf economaidd a 
fydd yn creu Prifddinas-Ranbarth hygyrch, y gellir byw ynddi, ‘lle mae byw a gwaith 
wedi eu hintegreiddio’ a Phrifddinas-Ranbarth gysylltiedig iawn. I gefnogi'r uchelgais 
hon bydd Profddinas-Ranbarth Caerdydd yn: 

•Ymrwymo i ddatblygu partneriaeth rhwng Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a 
Llywodraeth Cymru i fabwysiadu agwedd startegol a chytbwys at dai ac adfywio, gan 
ganolbwyntio datblygiad lle mae'r angen mwyaf – mewn ffordd ranbarthol a 
chydgysylltiedig. 

•Sicrhau bod tai newydd yn gysylltiedig â chyflenwi cymunedau cynaliadwy a 
chytbwys, trwy ailddefnyddio eiddo a safleoedd. Yn ogystal, bydd Llywodraeth 
Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sicrhau bod cynigion i wella 
effeithlonrwydd ac ansawdd y stoc tai wedi'u cyfunioni â chanlyniadau adfywio eraill. 

•Sefydlu ffordd gasgliadol o weithio, er enghraifft, trwy gyfrwng datblygu ased i 
symud cyfleoedd mentrus yn eu blaenau i fentrau 
adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

•Datblygu cynnig tai cyhoeddus-preifat integredig, gyda deiliadaeth, y mathau o 
gymysgedd, dyluniad a fforddiadwyedd yn eglur gyda phrototeipio ar gyfer 
‘aneddiadau'r dyfodol’. 

•Defnyddio arloesedd mewn caffael lleol i sicrhau buddion cadwyn gyflenwi, llafur 
lleol a chymalau cymdeithasol eraill i uchafu gwerth. 

•Sefydlu darpariaeth adfywio a rhaglenni tai wedi'i harwain gan ynni adnewyddadwy 
a sicrhau bod egwyddorion 'technoleg lân' yn cael eu hangori o fewn mentrau 
datblygu ffisegol. Bydd hyn yn cyfrannu at sicrhau ‘diogelu ar gyfer y dyfodol’ a chreu 
rhwydweithiau cadwyni cyflenwi newydd. 

•Ymgysylltu â'r darparwyr sector tai fforddiadwy yn y rhanbarth fel un rhwydwaith. 
Gan weithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd bydd y rhwydwaith hwn yn 
datblygu strategaeth 
ranbarthol “Tai Plws” lle mae buddion gwerth ychwanegol fel prentisiaethau hyfforddi 
adeiladu, gwytnwch ynni a chreu swyddi yn cael eu hamlinellu'n glir a'u mabwysiadu. 
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Bydd hyn yn darparu fframwaith y gellir blaenoriaethu cynlluniau adfywio safle ar 
gyfer buddsoddi yn ei erbyn. 
50. Wrth gynllunio a darparu tai newydd a phrosiectau adfywio, bydd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn sicrhau bod cyfunioni â chynlluniau cyfredol 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys Creu Lleoedd Bywiog a Hyfyw – fframwaith 
adfywio Llywodraeth Cymru a chynyddu cyflenwad a safonau tai. 
 

Llywodraeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
51. Mae deg partner awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cytuno i 
sefydlu model llywodraethu sy'n: 

•cydymffurfio â'r fframwaith statudol presennol yng Nghymru i ddarparu'r Fargen 
Ddinesig hon; 

•cryfhau a symleiddio'r llywodraethu presennol a threfniadau partneriaethau ledled y 
Brifddinas-Ranbarth; 

•gwella cyfranogiad busnes mewn gwneud penderfyniadau lleol; 

•darparu hyder a sicrwydd i Lywodraeth y DU yn ogystal â Llywodraeth Cymru bod 
arweinyddion yr awdurdodau lleol yn gwneud penderfyniadau a fydd yn sbarduno twf 
economaidd ar draws y Brifddinas-Ranbarth; ac 

•yn galluogi awdurdodau lleol i archwilio trefniadau llywodraethu eraill gyda 
Llywodraeth Cymru yn y tymor canolig. 
 
Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
52. Gan ddefnyddio'r fframwaith statudol presennol, bydd y deg awdurdod lleol yn 
sefydlu Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd gan Y Cabinet statws Cyd-
bwyllgor a bydd yn gorff a fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol yn y strwythur 
llywodraethu. 
53. Bydd sefydlu Cabinet Prifddinas-Ranbarth yn gam cyntaf at ddatblygu 
llywodraethu dinas-ranbarth helaethach ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd 
y Cabinet, a fydd yn cynnwys y deg awdurdod lleol sy'n cymryd rhan, yn darparu'r 
sail ar gyfer gwneud penderfyniadau cychwynnol ynghylch y Gronfa Fuddsoddi. Yn 
ogystal bydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am: 

•reoli Cronfa Fuddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

•cyllid datganoledig ychwanegol a roddir i'r Brifddinas-Ranbarth; 

•Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

•contractio gyda Thrafnidiaeth Cymru ar brosiectau Metro wedi'u blaenoriaethu; 

•rheolaeth dros incwm cyfradd busnes datganoledig uwchlaw rhagolwg twf 
cytunedig, yn amodol ar gytundeb Llywodraeth Cymru; 

•cynllunio strategol yn cynnwys tai, cynllunio trafnidiaeth a defnydd tir; 

•dylanwadu ar sgiliau a rhaglenni diweithdra; 

•strategaeth fuddsoddi Fewnol a marchnata; ac 

•ystyried y cwmpas i gryfhau llywodraethu Prifddinas-Ranbarth ymhellach. 
54. Llunnir cytundeb cynhwysfawr rhwng yr awdurdodau sy'n cymryd rhan a fydd yn 
rhwymo ac ymrwymo pob awdurdod lleol unigol ac unrhyw awdurdod olynol (yn 
achos ad-drefniant llywodraeth leol) am y fath gyfnod sy'n angenrheidiol i ddarparu'r 
Fargen Ddinesig. Bydd y cytundeb hwn hefyd yn caniatáu y bydd yn bosibl datganoli 
swyddogaethau a phwerau ychwanegol i'r Cabinet yn y dyfodol. 
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55. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i adolygu llywodraethu'r Fargen 
Ddinesig ac i archwilio dewisiadau yn y dyfodol ar gyfer symud at lywodraethu sydd 
hyd yn oed yn gryfach ac yn fwy effeithiol ac yn gyfreithiol rwymol. Bydd yr adolygiad 
yn cynnwys ymgynghori â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i nodi camau 
gweithredu sydd eu hangen i symud dewisiadau llywodraethu ymlaen. 
 
Cynllunio Rhanbarthol Strategol 
 
56. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, 
yn ymrwymo i greu cyllun datblygu strategol integredig sy'n ymgorffori defnydd tir ar 
gyfer tai a chyflogaeth gyda chynlluniau trafnidiaeth ehangach. Bydd y cynllun 
strategol yn darparu'r glasbrint sy'n sail ar gyfer datblygu ledled y ddinas-ranbarth. 
 
Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
 
57. Sefydlir Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddod â 
busnes, addysg uwch a llywodraeth leol ynghyd. Byddai'r bartneriaeth yn gyfrifol am 
osod strategaeth ddatblygu economaidd cyffredinol y brifddinas-ranbarth, yn ogystal 
â monitro a gwneud argymhellion i'r Cabinet ynghylch gweithredu'r Fargen Ddinesig. 
Bydd gan y bartneriaeth swyddogaeth benodol i roi cyngor ar benderfyniadau 
buddsoddi. Bydd hyn yn sicrhau bod y Fargen Ddinesig ac ymyriadau eraill yn cael 
effaith ar dwf economaidd ac yn cynyddu cyflogaeth. 
58. Sefydlir aelodau'r bartneriaeth a'r cylch gorchwyl gan ddefnyddio'r arfer 
ryngwladol orau fel y Fforymau Twf Danaidd, yn ogystal â'r model Partneriaeth 
Menter Leol a sefydlwyd yn Lloegr a'r Bwrdd Arweinyddiaeth Economaidd yn 
Glasgow. 
 
Comisiwn Twf Annibynnol a Chystadleugarwch 
 
59. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydlu Comisiwn Twf Annibynnol a 
Chystadleugarwch i gefnogi strategaeth economaidd a buddsoddi'r brifddinas-
ranbarth. Bydd yn adolygu gweithgareddau perthynol i'r Fargen Ddinesig yn ogystal 
ag ymyriadau economaidd a thwf ehangach. 
60. Tasg gyntaf y Comisiwn fydd adolygu'r dystiolaeth am yr ardal economaidd 
weithredol a chynghori sut orau i gynhyrchu twf Gwerth Gros Ychwanegol a chefnogi 
uchelgeisiau prifddinas-ranbarth ddeinamig. 
61. Sefydlir y Comisiwn ar y cyd gan y deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd mewn ymgynghoriad â Llywodraethau Cymru a'r DU. 
62. Bydd y Comisiwn yn archwilio'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer twf a 
chystadleugarwch economaidd ac yn gwneud argymhellion ynghylch sut y gall 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyflawni ei thwf potensial llawn. 
Cyflenwi, Monitro a Gwerthuso 
 
63. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun gweithredu, monitro a gwerthuso a gytunwyd, 
sy'n amlinellu'r dull cyflenwi a gynigir ac yn gwerthuso effaith y cyflenwi. 
64. Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael ei monitro gan y 
Cyd-gabinet. Bydd tîm rheoli'r rhaglen ar y cyd yn cyflwyno adroddiad perfformiad 
chwarterol i'r Cabinet, llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fydd yn: 

•amlygu llwyddiannau'r Fargen Ddinesig; 
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•cyflwyno naratif perfformiad ar gyfer pob elfen o'r Fargen Ddinesig yn erbyn 
amserlenni cynllun gweithredu a gytunwyd; 

•cyflwyno gwybodaeth ynghylch allbynnau a chanlyniadau a gytunwyd; 

•nodi gweithredoedd lliniaru i brosiectau a rhaglenni nad ydynt yn cael eu cyflenwi i 
amserlenni a gytunwyd. 
65. Bydd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda Phrifddinas-
Ranbarth 
Caerdydd i gytuno ar amserlen i gynhyrchu'r adroddiadau hyn a bydd yn galw 
cyfarfodydd cynnydd cyson. 
66. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i gydnabod y “Fargen Ddinesig” 
i hyrwyddo a brandio buddsoddiadau a wnaed o ganlyniad i'r Fargen hon. Mae'n 
cynnwys cydnabod Llywodraeth y DU yn gyfartal ochr yn ochr â phartneriaid cyllido 
eraill. Efallai y byddai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dymuno archwilio 
hunaniaeth brand unigryw unigol sy'n cynrychioli ardal y Brifddinas-Ranbarth gyfan 
a'r holl bartneriaid sy'n ymwneud â darparu'r Fargen Ddinesig. 
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Fersiwn 2.3 – crëwyd ar 20 Chwefror 2017 

Rheoli Dogfen 

Newid Hanes 

Rhif Fersiwn Dyddiad Awdur Newid Statws 

1 22/11/16 Sian Workman – 
Rheolwraig y Prosiect 

Fformatio D/NS 

1.1 19/12/16 John Duddridge – 
Rheolwr Prosiect 

CCRPB 

Cyd-
awdur/adolygydd/golygydd 

D/NS 

1.2 20/12/16 Sian Workman – 
Rheolwr y Prosiect 

Golygu terfynol DRAFFT/I'w 
Gylchredeg 

1.3 10/01/17 John Duddridge – 
Rheolwr Prosiect 

CCRPB 

Cyd-
awdur/adolygydd/golygydd 

D/NS 

1.4 11/01/17 Sian Workman – 
Rheolwraig y Prosiect 

Golygu D/NS 

1.5 11/01/17 Sheila Davies – 
Cyfarwyddwraig y 

Rhaglen 

Golygu D/NS 

1.6 12/01/17 Sian Workman – 
Rheolwraig y Prosiect 

Golygu DRAFFT/I'w 
Gylchredeg 

1.7 13/01/17 Sian Workman – 
Rheolwraig y Prosiect 

Golygu D/NS 

1.8 15/01/17 John Duddridge – 
Rheolwr Prosiect 

CCRPB 

Cyd-
awdur/adolygydd/golygydd 

D/NS 

1.9 16/01/17 Sian Workman Golygu DRAFFT/I'w 
Gylchredeg 

2.0 19/01/17 Sian Workman Golygu terfynol DRAFFT/I'w 
Gylchredeg 

2.1 13/02/17 Sian Workman Diwygiadau Terfynol Terfynol/I'w 
Gyhoeddi 

2.2 17/02/17 Pinsent Masons  Gwiriad cysondeb terfynol 
gyda JWA 

Terfynol 

2.3 20/02/17 Sian Workman Golygu siart derfynol Terfynol 

 

Wedi'i awdurdodi gan: Dyddiad: 

Sheila Davies – Cyfarwyddwraig y Rhaglen 22/02/17 

  

 

Dosbarthu 

Enw / Swydd Dyddiad 

Cabinet Rhanbarthol Cysgodol 22/02/17 

Bwrdd CEX 22/02/17 

Bwrdd y Rhaglen 22/02/17 
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Swyddogion DU/LlC 22/02/17 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Beth yw Fframwaith Sicrwydd? 

Mae Fframwaith Sicrwydd yn set o systemau, prosesau a phrotocolau a luniwyd i ddarparu 
asesiad annibynnol wedi'i seilio ar dystiolaeth o lywodraethu, rheoli risg, a phrosesau rheoli 
sefydliad.  Mae'r annibyniaeth sy'n hanfodol i'r Fframwaith Sicrwydd yn deillio o'r gwahanu 
rhwng noddi prosiectau/rhaglenni a'u harfarnu a'u gwerthuso. 

Mae'r Fframwaith Sicrwydd yn dangos sut y bydd sefydliadau'n monitro, mesur a chraffu sut 
y cwrddir ag amcanion ac y rheolir risgiau. Mae'n manylu hefyd ar y prosesau a ddefnyddir i 
sicrhau ymateb digonol i risgiau neu ddiffyg perfformiad.  

Mae Trysorlys EM yn diffinio Fframweithiau Sicrwydd fel “archwiliad gwrthrychol o 
dystiolaeth i ddiben darparu asesiad annibynnol ar lywodraethu, rheoli risg, a phrosesau 
rheoli i'r sefydliad.” 

1.2 Pam bod angen Fframwaith Sicrwydd ar y CCRCD? 

Bydd glynu at y prosesau yn y Fframwaith Sicrwydd hwn yn cynorthwyo i sicrhau bod cyllid 
ac adnoddau a ddefnyddir i ddibenion Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (Cronfa Fuddsoddi Ehangach) yn cael eu defnyddio'n briodol i gyflwyno 
canlyniadau datganedig. 

1.3 Cwmpas Fframwaith Sicrwydd Cronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd? 
 
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerydd yn fargen £1.229 biliwn sy'n cynnwys 
swm ragddyranedig o £734m i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
mewn perthynas â'r Cynllun Metro a £495m i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. 

Bydd y Fframwaith Sicrwydd hwn yn gymwys i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd gan gynnwys cyllid o £375m a ddarperir gan Lywodraeth y DU a £120m 
wedi'i ymrwymo gan y Cynghorau. 

Bydd y Fframwaith Sicrwydd hefyd yn gymwys i unrhyw: 

• gyllid datganoledig ychwanegol a roddir i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• benthyca ychwanegol gan y Cynghorau a roddir i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd; ac 

• incwm cyfradd busnes datganoledig uwchlaw rhagolwg twf a gytunwyd, yn amodol ar 
gytundeb Llywodraeth Cymru. 

Nid yw'r fframwaith hwn yn ymestyn i gyllido'r Prosiect Metro o £734m (gan gynnwys; £125m 
Llywodraeth y DU; £503m Llywodraeth Cymru; a £106m cyllid ERDF) a gynhwysir gan 
Framwaith Sicrwydd ar wahân. 
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1.4 Ar gyfer pwy y mae'r Fframwaith Sicrwydd? 

Mae'r ymrwymiad i ddefnyddio'r prosesau y ceir eu manylion yn y Fframwaith Sicrwydd hwn 
yn rhoi sicrwydd i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch cyllid a roddwyd i Gronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

Lluniwyd y Fframwaith Sicrwydd yn ogystal i roi hyder i'r Cynghorau ac unrhyw awdurdodau 
lleol eraill, rhanddeiliaid, busnesau a'r cyhoedd yn y gweithgarwch sy'n gysylltiedig â 
Chronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

1.5 Cymeradwyo a Monitro'r Fframwaith Sicrwydd 

Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gymeradwyo'r Fframwaith Sicrwydd 
hwn yn ffurfiol ac unrhyw ddiwygiadau a gynigir a gallant, o dro i dro, fonitro ei ddefnydd. 

Y Corff Atebol, i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n gyfrifol am 
sicrhau glynu at y Fframwaith Sicrwydd. Bydd Pwyllgor Archwilio Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd neu'r Cyd-bwyllgor Craffu (fel y bo'n gymwys) yn darparu swyddogaeth graffu ac 
archwilio annibynnol. 

1.6 Beth a gynhwysir yn y Fframwaith Sicrwydd hwn? 

Mae'r ddogfen hon wedi'i rhannu i dair adran ychwanegol: 

➢ Adran 2 yn manylu ar lywodraethu a systemau gwneud penderfyniad sy'n sail i 
Fframwaith Sicrwydd Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

➢ Adran 3 yn diffinio Cynllun Busnes y JWA a'r Pecyn Asesu Effaith Rhanbarthol ac yn 
amlinellu sut y dewisir, yr asesir ac y cymeradwyir Cynlluniau Ymgeiswyr; ac  

➢ Adran 4 yn amlinellu'r prosesau a ddilynir i sicrhau rheoli ac adolygu effeithiol o 
Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Dylid darllen y ddogfen Fframwaith Sicrwydd hon ynghyd â'r Cytundeb Cydweithio. 
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2 Llywodraethu a Gwneud Penderfyniadau 

2.1 Daearyddiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Diffinnir Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ddaearyddol gan yr ardal sy'n cynnwys 
“Cynghorau” : 

(1) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT 
(2) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
(3) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI  
(4) CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD 
(5) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFL 
(6) CYNGOR SIR FYNWY 
(7) CYNGOR DINAS CASNEWYDD 
(8) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF 
(9) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN 
(10) CYNGOR BRO MORGANNWG 
 

2.2 Strwythur Llywodraethu Cronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Dangosir y strwythur llywodraethu presennol a gysylltir â Chabinet Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd1 (Cabinet Rhanbarthol), gan gynnwys Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, yn Ffigwr 1. Mae'n rhoi manylion am y trefniadau cynghori, cefnogi a 
chraffu a sefydlwyd fel sail i'r Cabinet Rhanbarthol ac fe'i strwythurir i roi tryloywder ac 
atebolrwydd democrataidd. 

Mae manylder a swyddogaeth y Cabinet Rhanbarthol a'r strwythur llywodraethu cysylltiedig 
yn cael ei gynnwys yn y Cytundeb Cydweithio2 a'r cylch gorchwyl cysylltiedig, fodd bynnag, 
darperir disgrifiad cyffredinol perthynol i swyddogaethau a chyfrifoldeb Cronfa Fuddfsoddi 
Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd isod. 

                                                      
1 Cafodd y Cabinet Rhanbarthol ei sefydlu fel Cyd-bwyllgor gyda phwerau dirprwyedig o'r Cyghorau fel a ddiffiniwyd yn y 
Cytuneb Cydweithio. Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn gweithredu fel y Corff Atebol ar gyfer llifo cyllid trwy'r Fframwaith 
Sicrwydd hwn; fodd bynnag y Cabinet Rhanbarthol fydd y corff sy'n gwneud penderfyniadau yn y pen draw. 

2 Y Cytundeb Cydweithio yw'r cytundeb cynhwysfawr sy'n rhwymo ac yn ymrwymo pob Cyngor ac unrhyw awdurdod olynol (yn 
achos ad-drefnu llywodraeth leol am y fath gyfnod sy'n angenrheidiol i ddarparu'r Fargen Ddinesig. 
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Ffigur 1: Map Llywodraethu CCRCD– [DRAFFT] 
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2.2.1 Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Mae'r Cabinet Rhanbarthol yn cynnwys y deg Cyngor sy'n cymryd rhan a chafodd ei sefydlu 
i fod yn gyfrifol am3: 
 

• rheoli Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• cyllid datganoledig ychwanegol a roddir i'r Brifddinas-Ranbarth; 

• Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• rheolaeth dros incwm cyfradd busnes datganoledig uwchlaw rhagolwg twf a 
gytunwyd, yn amodol ar gytundeb Llywodraeth Cymru; 

• cynllunio strategol gan gynnwys tai, cynllunio trafnidiaeth a defnydd tir; 

• dylanwadu ar raglenni sgiliau a diweithdra; 

• strategaeth fuddsoddi mewnol a strategaeth farchnata; ac 

• ystyried y cwmpas i gryfhau llywodraethu Prifddinas-Ranbarth ymhellach. 

Er mwyn osgoi amheuaeth, mae Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru'n cael ei gyllido a'i 
gaffael yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru y tu allan i'r Cytundeb Cydweithio ac nid yw'r 
Cynghorau yn derbyn unrhyw oblygiadau na rhwymedigaethau o gwbl parthed Cynllun Metro 
De-ddwyrain Cymru. 
 
Mae aelodau'r Cabinet Rhanbarthol yn cynnwys un cynrychiolydd sy'n aelod etholedig o bob 
Cyngor (y disgwylir iddo/iddi fod yn Arweinydd pob Cyngorl) a bydd yn gorff gwneud 
penderfyniadau eithaf perthynol i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. 
 
Er mwyn canolbwyntio ar weithgaredd a chapasiti a hyrwyddo cyflenwi mae'r Cabinet 
Rhanbarthol yn datblygu Cynllun Busnes JWA ac yn cyflwyno trefniant Portffolio ar lefel 
wleidyddol a swyddog. Bwriedir i bob Portffolio gael ei arwain gan ddau o'r Arweinyddion, o'r 
Cynghorau, sy'n cael eu cynorthwyo gan Swyddogion Portffolio sef Prif Swyddogion 
Gweithredol y Cynghorau. Y Portffolios yw: 
 

➢ Adfywio, Tai a Chynllunio 

➢ Gwaith, Sgiliau ac Economi 

➢ Busnes ac Arloesedd 

➢ Trafnidiaeth 

➢ Cyllid a Llywodraethu 

Yn ogystal, mae Portffolio ‘Cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol’ wedi ei sefydlu gyda 
chyfrifoldeb dros gyswllt, ymgysylltiad a hyrwyddo. 
 
Cyfrifoldeb allweddol deiliaid y Portffolio yw: 

• cyflwyno cyfeiriad strategol ar gyfer maes cyfrifoldeb rhaglen waith y Portffolio i 
sbarduno darpariaeth yn ei blaen; 

                                                      
3 Benawdau Telerau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Eitem 53 
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• cyfathrebu dealltwriaeth glir o flaenoriaethau'r Portffolio; 

• trosolwg o berfformiad a chyflenwi'r Portffolio gan gynnwys yr ymrwymiadau hynny a 
gynhwysir ym Mhenawdau Telerau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(Penawdau Telerau); a 

• datblygu cydweithredu rhanbarthol effeithiol ar gyfer maes cyfrifoldeb y Portffolio. 

 
Mae'r Cabinet Rhanbarthol yn gallu sefydlu is-bwyllgorau ar gyfer unrhyw faterion y teimlant 
y byddai'n well ymdrin â nhw yn y dull hwn. Gallai'r is-bwyllgorau hyn fod yn ymgynghorol ac 
yn adrodd wrth y Cabinet Rhanbarthol gydag argymhelliad neu eu bod yn derbyn pwerau 
dirprwyol, gan y Cabinet Rhanbarthol, a fydd yn darparu lefel ddiffiniedig o bwerau gwneud 
penderfyniadau iddynt.  Cynghorir y Cabinet Rhanbarthol gan Bennaeth Arweiniol 
Gwasanaeth Cyflogedig (wedi'i enwebu a'i gytuno gan Benaethiaid Gwasanaeth Cyflogedig 
y deg Cyngor) fydd yn cyfarfod ar sail anffurfiol o dro i dro.  

 

2.2.2 Cyd-bwyllgor Archwilio neu Bwyllgor Craffu'r CCRCD 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn sefydlu Cyd-bwyllgor Archwilio neu Graffu (fel y bo'n 
gymwys) i ddarparu swyddogaeth graffu annibynnol i sicrhau atebolrwydd cyhoeddus mwy 
dros benderfyniadau a wneir gan y Cabinet Rhanbarthol ac unrhyw un o'i is-bwyllgorau ac 
endidau perthynol. 

Swyddogaeth Cyd-bwyllgor Archwilio'r CCRCD a Phwyllgor Craffu'r CCRCD (yn eu tro) yw 
darparu cyngor, her a chefnogaeth i'r Cabinet Rhanbarthol. Bydd manylder, gweithrediad ac 
aelodaeth Cyd-bwyllgor Archwilio'r CCRCD (yn eu tro) yn cael eu datblygu yn unol â'r 
Cytundeb Cydweithio a byddant yn gyfryw na fyddant yn gwrthdaro gyda swyddogaeth a 
chyfrifoldebau'r Corff Atebol. 

Bydd gofyn i Gyd-bwyllgor Archwilio'r CCRCD a Phwyllgor Craffu'r CCRCD (yn eu tro): 

• adolygu a chraffu ar faterion ariannol y Cabinet Rhanbarthol; 

• derbyn cyfrifon y Cabinet Rhanbarthol a chynghori ynghylch eu cymeradwyo; 

• adolygu ac asesu rheolaeth risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu 
corfforaethol y Cabinet Rhanbarthol; 

• adolygu ac asesu'r economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd defnydd yr adnoddau 
mewn perthynas â Chronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; a 

• gwneud adroddiadau ac argymhellion i'r Cabinet Rhanbarthol mewn perthynas â'r 
pwyntiau uchod. 

2.2.3 Yr Awdurdod Trafnidiaeth Ranbarthol 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn sefydlu Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i gydlynu cynllunio trafnidiaeth ranbarthol a buddsoddi, mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru, a bydd yn gyfrifol am: 

• Adnoddau trafnidiaeth leol wedi'u cronni; 

• Cynllunio rhanbarthol ar gyfer y rhwydwaith trafnidiaeth leol; 
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• Gweithio gyda Thrafnidiaeth i Gymru i sicrhau bod amcanion buddsoddi trafnidiaeth 
wedi'u cyfunioni; 

• Cefnogi gwaith o dan arweiniad Llywodraeth Cymru ar docynnau integredig ledled 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth i Gymru i ddiffinio 
blaenoriaethau Metro De-ddwyrain Cymru ac i gefnogi ei gyflenwii; 

• Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, cwmnïau hedfan a Maes Awyr 
Rhyngwladol Caerdydd Cyfyngedig a phartneriaid awyr ofod i hyrwyddo datblygu 
gweithgareddau awyr ofod llwybrau hedfan integredig ym Mharth Menter Sain 
Tathan, i gyflawni budd economaidd. 

Datblygir manylder, gweithrediad ac aelodaeth yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol yn 
unol â'r Cytundeb Cydweithio ac mewn perthynas â Chronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bydd yn ei alluogi i: 

➢ ddatblygu Cynlluniau Ymgeisydd trafnidiaeth i'w hasesu o dan y Fframwaith 
Gwerthuso; a 

➢ darparu cyngor a sylwadau perthynol i Gynlluniau Ymgeisydd a gyflwynir gan gyrff 
eraill. 

 

2.2.4 Corff Cynghori/Ymgynghori – Sefydliad Busnes Rhanbarthol 

Bydd y Sefydliad Busnes Rhanbarthol yn gyfrifol am4: 

• mynegi anghenion busnes yn rhanbarthol; 

• nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau cefnogi busnes presennol; a 

• chynghori ynghylch llunio rhaglenni cefnogi busnes yn y dyfodol. 

Datblygir manylder, gweithrediad ac aelodaeth y Sefydliad Busnes Rhanbarthol yn unol â'r 
Cytundeb Cydweithio ac mewn perthynas â Chronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd bydd yn ei alluogi i: 

➢ ddatblygu a chyflwyno Cynlluniau Ymgeisydd perthnasol i'w hasesu o dan y 
Fframwaith Gwerthuso; a 

➢ darparu cyngor a sylwadau ar Gynlluniau Ymgeisydd perthnasol a gyflwynir gan gyrff 
eraill. 

2.2.5 Corff Cynghori/Ymgynghori – Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol 

Mae'r Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol (a adnabuwyd yn flaenorol fel y Bwrdd 
Cyflogaeth a Sgiliau LSKiP) yn bartneriaeth sy'n cynrychioli amrywiaeth eang o randdeiliaid, 
gan gynnwys: busnes; darparwyr addysg; awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.  Bydd yn 
gyfrifol am5: 

• Strategaeth sgiliau a diweithdra Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

                                                      
4 Benawdau Telerau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Eitem 43 

5 Benawdau Telerau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Eitem 34 
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• Adnodd sgiliau awdurdod lleol wedi'i gronni; 

• Cynhyrchu cynllun rhanbarthol blynyddol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau.  Bydd y cynllun 
blynyddol hwn, a arweinir gan ddiwydiant, yn amlinellu sut y bydd anghenion sgiliau 
busnes presennol a heriau sgiliau'r Brifddinas-Ranbarth yn y dyfodol yn cael eu 
hateb; 

• Dylanwadu ar a monitro darpariaeth ac effaith rhaglenni cyflogaeth a sgiliau ledled 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• Sicrhau bod dull wedi'i arwain gan ddiwydiant i lunio a darparu rhaglenni prentisiaeth 
yn cwrdd ag anghenion busnes yn ogystal â phrentisiaid; 

• Cefnogi cynllun “Cwricwlwm i Gymru, Cwricwlwm am Oes” Llywodraeth Cymru, wrth 
annog cyfunioni agosach rhwng anghenion sgiliau cyflogwyr yn y dyfodol a 
darpariaeth addysg ar draws y rhanbarth; a 

• Sicrhau bod buddsoddiadau cyllid Undeb Ewropeaidd mewn sgiliau a chyflogaeth yn 
ychwanegu gwerth ac yn cyfunioni gyda rhaglenni eraill. 

Datblygir manylder, gweithrediad ac aelodaeth y Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol 
yn unol â'r Cytundeb Cydweithio ac mewn perthynas â Chronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bydd yn ei alluogi i: 
 

➢ ddatblygu a chyflwyno Cynlluniau Ymgeisydd perthnasol i'w hasesu o dan y 
Fframwaith Gwerthuso; a 

➢ darparu cyngor a sylwadau ar Gynlluniau Ymgeisydd perthnasol a gyflwynir gan gyrff 
eraill. 

2.2.6 Corff Cynghori/Ymgynghori - Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol 

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn gyfrifol am: 

• Gynghori ar strategaeth ddatblygu economiadd drosfwaol y ddinas-ranbarth; 

• Monitro a gwneud argymhellion i'r Cabinet Rhanbarthol parthed gweithredu'r Fargen 
Ddinesig; a 

• Darparu cyngor ar benderfyniadau buddsoddi. 

Datblygir manylder, gweithrediad ac aelodaeth y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol 
yn unol â'r Cytundeb Cydweithio ac mewn perthynas â Chronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bydd yn ei alluogi i: 

➢ ddatblygu a chyflwyno Cynlluniau Ymgeisydd perthnasol i'w hasesu o dan y 
Fframwaith Gwerthuso; a 

➢ darparu cyngor a sylwadau ar Gynlluniau Ymgeisydd perthnasol a gyflwynir gan gyrff 
eraill. 

 
2.2.7 Corff Cynghori/Ymgynghori – Llywodraeth Cymru 

Mae gan Lywodraeth Cymru, er nad yw'n cael ei nodi fel corff cynghori/ymgynghori ar siart 
llywodraethu Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyfrifoldebau 
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statudol a rhaglenni buddsoddi mewn sawl maes sy'n cael eu cwmpasu gan Gronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Mae'n hollbwysig felly bod unrhyw fuddsoddiadau a gynigir yn ychwanegol, yn cyd-fynd ac 
yn cefnogi gweithrediadau neu gynigion sy'n cael eu gweithredu neu eu datblygu gan 
Lywodraeth Cymru. Dim ond trwy berthynas waith agos a rhannu gwybodaeth effeithiol y 
gellir sicrhau hyn. 

Yn berthynol i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bydd 
Llywodraeth Cymru yn cael ei: 

➢ gwahodd i gymryd rhan weithredol yn y gwaith sy'n cael ei wneud gan bob maes 
Portffolio; ac 

➢ yr ymgynghorir â Llywodraeth Cymru ynghylch pob Cynllun Ymgeisydd. 

 

2.2.8 Y Comisiwn Twf Annibynnol a Chystadleugarwch 

Sefydlodd y Cabinet Rhanbarthol Cysgodol Gomisiwn ‘tasg a gorffen’ i: 

• Adolygu'r dystiolaeth ynghylch yr ardal economaidd swyddogaethol a chynghori ar y dull 
gorau o gynhyrchu twf Gwerth Ychwanegol Gros a chefnogi uchelgeisiau prifddinas-
ranbarth ddeinamig mewn economi Cymreig llwyddiannus; ac 

• Archwilio'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer twf economaidd a chystadleugarwch, a gwneud 
argymhellion ynghylch sut y gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyflawni ei photensial twf 
llawn a chyfrannu fwyaf at economi Cymru. 

Roedd aelodau'r Comisiwn yn cynnwys Greg Clark, Helen Molyneux, Alexandra Jones, 
Julie-Ann Haines a Kevin Gardiner a chawsant eu cefnogi gan Brifysgol Caerdydd. 

Sefydlwyd y Comisiwn yn Awst 2016 a chwblhaodd ei dasg ar 16eg Rhagfyr 2016 wrth 
gyhoeddi'i argymhellion. Cyfeirir at nifer o argymhellion y Comisiwn yn y Fframwaith 
Sicrwydd hwn. 

2.2.9 Y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn darparu adroddiadau perfformiad chwarterol i'r Cabinet 
Rhanbarthol, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru6 a fydd7: 
 

• Amlygu llwyddiant y Fargen Ddinesig; 

• Darparu naratif perfformiad ar gyfer pob elfen o'r Fargen Ddinesig yn erbyn 
amserlenni cynllun gweithredu a gytunwyd; 

• Darparu gwybodaeth ar allbynnau a chanlyniadau a gytunwyd; 

• Nodi gweithredoedd lliniaru ar gyfer prosiectau a rhaglenni nad ydynt yn cael eu 
cyflenwi i amserlenni a gytunwyd. 

                                                      
6 Bydd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda'r Cabinet Rhanbarthol i gynhyrchu'r 
adroddiadau hyn a bydd yn galw cyfarfodydd cynnydd rheolaidd. 
7 Penawdau Telerau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Eitem 64 
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Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn gyfrifol am sicrhau y glynir at y Fframwaith Sicrwydd 
hwn wrth ddatblygu, gweithredu, cynnal a monitro system reoli perfformiad gynhwysfawr a 
fframwaith gwerthuso fydd yn gweithredu ar y lefel gorfforaethol yn ogystal â lefel y cynllun. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn sicrhau bod yr holl gynlluniau a gyflwynir yn gymwys a 
bod manylion Cynlluniau Ymgeisydd yn cael eu dosbarthu i'r Cyrff Cynghori/Ymgynghori 
priodol i dderbyn eu sylwadau a bod y sylwadau hynny'n cael eu defnyddio fel rhan o'r 
Fframwaith Asesu. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn gyfrifol am reoli'r rhaglen sydd wedi'i chynnwys yng 
Nghynllun Busnes y JWA, adolygiadau porth, a'r Cynlluniau Busnes Blynyddol gan gynnwys 
rheoli perfformiad a chyllid y rhaglen gyflenwi, gan ymgymryd â diwydrwydd dyladwy yn ôl y 
gofyn. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn darparu cefnogaeth i'r Cabinet Rhanbarthol yn cynnwys 
gweinyddu, ymgysylltu, a chyfathrebu gan gynnwys digwyddiadau a'r wasg.  Bydd y 
Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn gweithredu fel y mecanwaith cyflenwi i alluogi'r Corff Atebol i 
gyflawni ei ddyletswyddau parthed Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn aros yn weithredol annibynnol o'r Corff Atebol a bydd 
yn gyfrifol am gyflawni'r swyddogaethau hynny a amlinellir uchod; ni fydd yn cyflawni'r 
gofynion statudol hynny y mae'r Corff Atebol yn gyfrifol amdanynt fel yr endid Cyfreithiol.  

2.2.10 Bwrdd Rhaglen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Bydd aelodau Bwrdd Rhaglen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Bwrdd y Rhaglen) yn cynnwys 
un cynrychiolydd uwch-swyddog o bob Cyngor (y rhagwelir iddo gynnwys Prif 
Weithredwyr/Rheolwyr Gyfarwyddwyr neu eilyddion a enwebwyd). Bydd partïon allweddol 
eraill a all fynychu ond ni fydd hawl ganddynt i bleidleisio yn cynnwys Cyfarwyddwyr y 
Rhaglen, Rheolwyr y Rhaglen, Cyfarwyddwyr Strategol neu gyfatebol, swyddogion 
arbenigol, a chynrychiolwyr cyfreithiol ac ariannol o'r Corff Atebol. 

Yn berthynol i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bwriedir y bydd 
gan Fwrdd y Rhaglen dair swyddogaeth benodol: 

➢ Darparu cefnogaeth Portffolio wrth: 

• benodi Arweinyddion Thema'r Rhaglen, o'u haelodau, i gefnogi'r Arweinyddion 
Portffolio a Swyddogion Portffolio a sefydlwyd gan y Cabinet Rhanbarthol; 

• o dan bob Rhaglen Thema sefydlu Grŵp Strategol Rhanbarthol ac, yn ôl y gofyn, 
Grwpiau Tasg a Gorffen i ddatblygu cynigion Cronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• o dan bob Rhaglen Thema datblygu cyfres o Gynlluniau Ymgeisydd i'w hasesu o dan 
y Fframwaith Gwerthuso Cynllun Ymgeisydd; 

• cynghori ar gyfeiriad strategol y maes Portffolio a chynorthwyo i ddatblygu rhaglen 
waith Portffolio i sbarduno cyflenwi yn ei flaen. 

➢ Monitro datblygu Portffolio wrth: 

• ddarparu cefnogaeth a her gasgliadol i'r Portffolios a Themâu'r Rhaglen gan gynnwys 
y Grwpiau Strategol Rhanbarthol a Grwpiau Tasg a Gorffen, i sicrhau bod eu gwaith 
yn sicrhau cynnydd datblygu cynigion yn unol â Chynllun Busnes y JWA gan 
gynnwys amcanion a thargedau; 
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• cadw golwg ar berfformiad a chyflenwi'r Portffolios 

➢ Paratoi argymhellion ar Gynlluniau Ymgeisydd unigol a rhaglen gyffredinol y Gronfa 
Weithredu Ehangach gan: 

• sicrhau yr asesir pob Cynllun Ymgeisydd yn unol â Fframwaith Gwerthuso Cynllun 
Ymgeisydd Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• paratoi argymhellion ar Gynlluniau Ymgeisydd tra'n sicrhau bod sylw dyledus yn cael 
ei roi i'r sylwadau a ddarperir gan y Cyrff Cynghori/Ymgynghori a'r asesiad 
annibynnol; 

• darparu argymhellion i'r Cabinet Rhanbarthol ar bob Cynllun Ymgeisydd; 

• ystyried rhaglen gynlluniau Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd fel cyfanwaith i sicrhau eu bod yn gweithio'n effeithiol i uchafu canlyniadau 
wrth asesu 'effaith gyfan' ac nid ystyriaethau economaidd yn unig; 

• cyflwyno argymhellion i Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar raglen gyflenwi 
Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei chyfanwydd. 

I ganiatáu i Fwrdd y Rhaglen ymgymryd â'r tair swyddogaeth i gyd bydd gwahaniad clir yn 
cael ei dynnu rhwng y rhai hynny sydd ynghlwm â datblygu Cynllun Ymgeisydd penodol a'r 
rhai hynny sy'n paratoi argymhellion ar y cynlluniau hynny i'r Cabinet Rhanbarthol. Gosodir 
system gadarn o ddatgan gwrthdaro buddiannau yn ei le.  

2.3 Statws a Swyddogaeth y Corff Atebol 

Penodir un o'r Cynghorau fel y Corff Atebol i'r Cabinet Rhanbarthol a Chronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn unol â'r Cytundeb Cydweithio a bydd yn gyfrifol 
am sicrhau bod penderfyniadau cyllido a wnaed gan y Cabinet Rhanbarthol yn gyfreithiol a 
phriodol. 

Fel y Corff Atebol, rheolir a chyfrifir trefniadau ariannol cyffredinol trwy ei systemau ariannol 
ac yn amodol ar Reolau Sefydlog a systemau Llywodraethu'r corff hwnnw. Bydd cyllid a 
ddyrennir i'r Cabinet Rhanbarthol fel rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn cael ei dalu i'r Corff Atebol a fydd yn sicrhau bod y cyllid hwnnw'n aros yn adnabyddadwy 
o gyllid y Corff Atebol ei hun. 

Bydd y Corff Atebol, yn amodol ar swyddogaeth statudol swyddog monitro pob Cyngor 
mewn perthynas â'u Cyngor, yn darparu gwasanaethau eu swyddog monitro i ddibenion 
Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn amodol ar swyddogaeth 
statudol swyddog s151 pob Cyngor mewn perthynas â'u Cyngor, bydd y Corff Atebol yn 
darparu gwasanaethau ei Brif Swyddog Ariannol fel Trysorydd i'r Cabinet Rhanbarthol i 
ddibenion gwasanaethau'r Cabinet Rhanbarthol. 

Bydd y Corff Atebol yn cyflenwi'r Swyddfa Rheoli'r Rhaglen â'r fath wasanaethau cefnogi y 
gellid gofyn amdanynt yn rhesymol, gallai'r rhain gynnwys gwasanaethau megis ariannol, 
cyfreithiol archwilio a gwasanaethau proffesiynol a/neu dechnegol eraill yn amodol bob tro ar 
ddarpariaethau'r Cytundeb Cydweithio. 

Cynhwysir manylion a chyfrifoldebau llawn perthynol i'r Corff Atebol yn y Cytundeb 
Cydweithio a bydd yn cynnwys; sicrhau bod penderfyniadau a gweithgareddau'r Cabinet 
Rhanbarthol yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol parthed cydraddoldebau, amgylcheddol, 
deddfwriaeth, gan sicrhau bod cyllid yn cael ei ddefnyddio'n gyfreithlon a phriodol; a bod 
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swyddogaethau gweinyddol megis cyflogres, paratoi datganiad cyfrifon, cyfrifon TAW a 
chysylltu ag archwiliwr allanol ayyb. 

Bydd y Corff Atebol yn sicrhau ei fod yn gweithredu mewn dull sy'n dryloyw, seiliedig ar 
dystiolaeth, cyson a chymesur. 

2.4 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a Thryloywder 

Mae ymgysylltu ag ac adborth gan awdurdodau lleol cyfansoddol a chyfagos, rhanddeiliaid 
a'r cyhoedd wedi bod, a bydd yn parhau i fod, yn allweddol wrth lunio a diffinio 
gweithrediadau'r Cabinet Rhanbarthol.  

Bydd cylchlythyrau misol yn cael eu dosbarthu i randdeiliaid ledled y Brifddinas-Ranbarth yn 
eu hysbysu am weithgareddau cyfredol a'r rhai a gynllunnir a sut i gymryd rhan. 

Bydd diweddariadau cyfrwng cymdeithasol rheolaidd parthed gweithgaredd perthnasol yn 
cael eu darparu trwy enw Trydar CCRCD @CCRCityDeal. 

Bydd calendr o ddigwyddiadau yn cael ei ddatblygu ac ar gael ar wefan CCRCD  
www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales, a bydd ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus barhaol yn 
hysbysu rhanddeiliaid am weithgaredd CCRCD. 

Bydd rhaddeiliaid yn gallu cysylltu â'r CCRCD trwy ffurflen gyswllt gwefan y CCRCD 
www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales neu trwy gyfrwng cymdeithasol @CCRCityDeal. 

Bydd y cyhoedd a rhanddeiliaid yn gallu rhoi mewnbwn trwy'r ffurflen gyswllt ar wefan y 
CCRCD [https://cardiffcapitalregioncitydeal.wales].  Gwneir rhanddeiliaid yn ymwybodol 
ynghylch sut i ddarparu mewnbwn wrth gael eu hysbysu trwy gylchlythyr y CCRCD sydd ar 
gael ar-lein. 

Bydd strategaethau cyfathrebu, ymgysylltu a marchnata yn cael eu datblygu a'u gweithredu i 
uchafu cyfranogiad a chymryd rhan a byddant yn cael eu llunio i hyrwyddo a hwyluso 
defnydd yr iaith Gymraeg a chydymffurfio â'r safonau a osodir gan y rheoliadau a 
gymeradwywyd o dan Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011. 

Mae'r Cabinet Rhanbarthol yn ymrwymo i dryloywder yn ei benderfyniadau a'i 
weithgareddau, ond hefyd yn cydnabod er mwyn iddo weithredu'n effeithiol bod rhai 
amgylchiadau lle mae'n rhaid iddo gadw cyfrinachedd, yn enwedig yn achos sensitifrwydd 
masnachol.  

Mae'r Cabinet Rhanbarthol yn ddarostyngedig i'r un atebolrwydd a darpariaethau 
deddfwriaethol tryloywder i wneud penderfyniadau â Llywodraeth Leol, gan gynnwys 
hysbysu cyfarfodydd yn gyhoeddus a'r fusnes i'w gynnal yn y cyfarfodydd hynny, Rheolau 
Mynediad i Wybodaeth a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 

Mae defnydd adnoddau gan y Cabinet Rhanbarthol yn ddarostyngedig i wiriadau a 
gweddillau safonol awdurdod lleol. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys y dyletswyddau 
ariannol a rheolau sy'n gofyn i gynghorau weithredu'n ddoeth mewn gwariant, a chyhoeddi 
cyfrifon blynyddol. Goruchwylir a rheolir datblygiad y gwiriadau a'r gweddillau hyn gan y 
Corff Atebol. 

http://www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales/
http://www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales/
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3 Strategaeth, Rhaglen a Phrosbectws 

3.1 Cynllun Busnes JWA 

Mae'r Cabinet Rhanbarthol, gan ddefnyddio'r ymchwil a'r argymhellion gan y Comisiwn Twf 
a Chystadleugarwch, yn paratoi Cynllun Busnes JWA fydd yn cefnogi Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd gystadleuol gynhwysol, gan fanteisio ar gryfderau'r ardaloedd o fewn y rhanbarth i 
gynyddu cyfle, symudedd, swyddi a buddsoddiad cyffredinol8. 

Bydd Cynllun Busnes JWA yn datblygu'r amcanion rhanbarthol a amlinellir yn y Cytundeb 
Cydweithio ac yn cynnwys rhaglen fydd yn rhoi manylion y targedau a ddisgwylir o'r Fargen 
Ddinesig yn ystod ei hoes a thu hwnt9; ynghyd â'r proffil gwariant dangosol ar gyfer Cronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (gan gynnwys Cyfraniad HMT a 
Chyfraniad y Cyngor yn y cyfanswm o £495,000,000).  Er yn rhoi'r prif sylw i'r economi bydd 
gan Gynllun Busnes y JWA hefyd ran mewn gwella lles cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol y rhanbarth a gall gynnwys targedau ychwanegol i adlewyrchu hyn. 
 
Er bod rhaid i weithdrefnau defnydd Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd fod yn fanwl mae'r egwyddorion yn syml: 

➢ Bydd Cynllun Busnes y JWA yn cynnwys, ymhlith materion eraill, y rhaglen fuddsoddi 
ddangosol ar gyfer "Themâu'r Rhaglen" (diffinnir Themâu'r Rhaglen fel y cyfryw o dan 
y Cynllun Gweithredu) ac unrhyw brosiectau strategol a gytunwyd ynghyd â'r proffil 
gwariant dangosol ar gyfer Cronfa Fudsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (gan gynnwys y cyfanswm o £495,000,000); 

➢ Asesir cynlluniau ymgeisydd ar gyfer cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i fesur sut y byddant yn cefnogi cyflenwi Themâu'r Rhaglen hyn; 
a 

➢ Rheolir rhaglen gytbwys o gyflenwi i sicrhau y cyflenwir Themâu'r Rhaglen.  

Datblygir Cynllun Busnes y JWA yn unol â'r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ ac wrth osod 
amcanion a thargedau rhanbarthol bydd yn ceisio cefnogi a hyrwyddo'r saith amcan llesiant 
fel y'u manylir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 

3.2 Pecyn Asesu Effaith Rhanbarthol 

I helpu yn y broses o asesu Cynlluniau Ymgeisydd a mesur i ba raddau y byddant yn cefnogi 
cyflawni'r targedau, y manylir arnynt yng Nghynllun Busnes y JWA, mae Pecyn Asesu 
Effaith Rhanbarthol yn cael ei ddatblygu. 

Bydd y pecyn yn dewis amrywiaeth eang o ddangosyddion a ffactorau, y gwyddys fod 
ganddynt effaith gadarnhaol ar y targedau y manylir arnynt yng Nghynllun Busnes y JWA, a 
gellir eu defnyddio i fesur y lefel y gall Cynlluniau Ymgeisydd gyfrannu at y targedau hynny 
ac i asesu eu gwerth am arian. 

                                                      
8 Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch – Argymhelliad 2 Strategaeth Economaidd 

9 Mae'ndebygol y bydd Cynllun Busnes y JWA yn cynnwys y canlyniadau penodol a argymhellir gan y Comisiwn Twf a 
Chystadleugarwch, er enghraifft ar gynhyrchiant, o leiaf 90% o gyfartaledd y DU, enillion canolrifol i 95% o ffigwr y DU, 25,000 
o swyddi newydd, cyfradd cyflogaeth o 70.5%. 
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Llunnir y pecyn i ystyried amcanion datblygu cynaliadwy ehangach ac i allu asesu ac 
amlygu'r effaith gadarnhaol y gall Cynlluniau Ymgeisydd a gynigir gael ar ganlyniadau 
cymdeithasol yn ogystal ac amgylcheddol a buddion eraill anuniongyrchol heb werth ariannol 
sy'n cael eu hyrwyddo gan y Fargen Ddinesig a'u cynnwys yng Nghynllun Busnes y JWA. 

Agwedd bwysig o'r pecyn asesu hwn fydd ei allu i nodi lledaenu unrhyw fuddion posibl i 
sicrhau cydbwysedd daearyddol ledled y rhanbarth a gallu cynlluniau i dargedu angen. 

3.3 Prosbectws ar gyfer Twf a Llewyrch 

I ddibenion Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gall cynlluniau fod 
ar sawl ffurf gan gynnwys prosiectau, rhaglenni, buddsoddiadau, cronfeydd, benthyciadau, 
grantiau a chyfraniadau a gallant geisio cefnogaeth mewn ffurf cyllid cyfalaf a/neu refeniw. 

Mae'r amrywiaeth mewn cynlluniau potensial a gofynion cyllid yn adlewyrchu'r dull amlelfen 
a gymeradwyir gan y Comisiwn Twf a Chystadleugarwch10 a blaenoriaethau buddsoddi 
ehangach y Cabinet Rhanbarthol 11 sy'n ymrwymo i fuddsoddi yn y cynlluniau hynny sy'n 
cefnogi twf economaidd rhanbarthol ac a allai gwmpasu meysydd mor amrywiol ag adfywio a 
seilwaith, tai, sgiliau, trafnidiaeth, digidol, twf busnes a datblygu sector, ymchwil a datblygu 
ac arloesi. 

Ymgymerir â gwaith o dan bob Thema Rhaglen y Cabinet Rhanbarthol i ddiffinio grwpiau o 
gynlluniau. Bydd y grwpiau hyn yn cael eu defnyddio i gynhyrchu prosbectws o fathau 
cymwys o gynllun. Bydd y dull strategol hwn, yn hytrach na phroses gynnig rhydd, yn sicrhau 
rhaglen gynhwysfawr, gytbwys sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac wedi'i thargedu i gyflawni twf 
economaidd rhanbarthol. 

Gofynnir am gyngor a chyfarwyddyd gan y Cyrff Cynghori/Ymgynghori Rhanbarthol wrth 
gynhyrchu'r prosbectws hwn i sicrhau ei fod yn cynnwys digon o hyblygrwydd i gynnwys 
blaenoriaethau economaidd, tueddiadau ac anghenion busnes sy'n newid. 

Bydd Prosbectws Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
("Prosbectws") yn diffinio'r mathau o gynllun cymwys ac yn manylu ar restr lawn o 
Gynlluniau Ymgeisydd gan ddangos eu camau datblygu amrywiol trwy'r Fframwaith 
Gwerthuso gan gynnwys y cynlluniau hynny sydd wedi'u datblygu'n ddigonol i gael eu 
cynnwys ar Raglen Gyflenwi Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(Rhaglen Gyflenwi). Bydd y Prosbectws felly'n ddogfen fyw gan gael ei hadolygu a'i 
diweddaru'n gyson. 

I gefnogi'r dull strategol hwn a sicrhau amrywiaeth eang o ymyriadau, yn seiliedig ar 
dystiolaeth, gall y Cabinet Rhanbarthol ystyried cyflwyno dyraniadau cyllid dangosol 
cychwynnol mewn perthynas â phob Thema Rhaglen o fewn y Prosbectws. Gallai'r dull hwn 
helpu wrth asesu fforddiadwyedd unrhyw Gynllun Ymgeisydd. 

3.4 Cynlluniau Ymgeisydd 

Wedi creu Prosbectws o fathau o gynlluniau cymwys, i sicrhau agwedd strategol at 
fuddsoddi, cyflwynir proses i alluogi cynlluniau priodol i gael eu cyflwyno i'w hystyried. 

Gall Cynlluniau Ymgeisydd gael eu cyflwyno gan y ‘Noddwyr Cynllun Ymgeisydd’ canlynol: 
 

➢ Arweinyddion Portffolio; 

                                                      
10 Adroddiad Twf a Chystadleugarwch Tudalen 4 

11 Penawdau Telerau CCRCD Eitem 16 
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➢ Y Cynghorau; 

➢ Llywodraeth Cymru; 

➢ Llywodraeth y DU; 

➢ Corff Cynghori/Ymgynghori; a 

➢ Rhanddeiliad Penodedig. 

Cefnogir Arweinyddion Portffolio gan Swyddogion Portffolio, Arweinyddion Thema a Grwpiau 
Strategol Rhanbarthol gan sicrhau bod digon o Gynlluniau Ymgeisydd addas yn cael eu nodi 
a'u datblygu i'w gwerthuso. 

Gall Noddwyr Cynlluniau Ymgeisydd eraill gyflwyno cynigion yn uniongyrchol i'w gwerthuso; 
fodd bynnag, fe'u hanogir i gymryd rhan yn weithredol yn y Grŵp Strategol Rhanbarthol 
priodol. Bydd hyn yn sicrhau datblygu cynigion yn effeithiol y gellir eu cyflwyno ar y cyd â'r 
Arweinyddion Portffolio. 

Yn ogystal, gall y Cabinet Rhanbarthol ystyried cyhoeddi galwad agored achlysurol am 
gynlluniau cymwys. 

3.5 Fframwaith Gwerthuso Cynllun Buddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Pa ffordd bynnag y cyflwynwyd y Cynlluniau Ymgeisydd bydd gofyn i bob un ohonynt ddilyn 
yr un broses werthuso sydd wedi cael ei datblygu i fod yn dryloyw a theg. Bydd hyn hefyd yn 
berthnasol i Gynlluniau Ymgeisydd sy'n gofyn am gefnogaeth neu gyfraniad rhannol yn unig 
a gall fod yn amodol ar Fframweithiau Gwerthuso neu brosesau asesu eraill. Yn yr achos 
hwn, bydd cyfran Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o'r 
buddsoddiad yn cael ei thrin yn yr un ffordd â chynllun yn sefyll ar ei ben ei hun. 

Dangosir Fframwaith Gwerthuso Cynllun Cyllid Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn Ffigwr 2 ac mae'n egluro'r system Porth i'w defnyddio gan gynnwys 
gofynion achos busnes, ymgynghori, proses asesu, a phrotocol cymeradwyo a gwneud 
penderfyniad. 

Bydd y Fframwaith Asesu'n nodi'r Cynlluniau Ymgeisydd hynny yn y Prosbectws sy'n 
gymwys i'w cynnwys yn y Rhaglen Gyflenwi. 

Mae'r Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn gyfrifol am gydlynu a rheoli'r Fframwaith Gwerthuso gan 
gynnwys caffael asesiadau allanol annibynnol o achosion busnes ac i sicrhau'r gwahanu 
rhwng noddi'r prosiectau/rhaglenni a'u harfarnu a'u gwerthuso. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn cynhyrchu set o ddogfennaeth gyfarwyddyd, gan 
gynnwys profforma, i Noddwyr Cynllun Ymgeisydd, sy'n rhoi manylion amrywiol gamau'r 
Fframwaith Gwerthuso.  

Mae'r broses werthuso'n gyson â phroses Werthuso Llyfr Gwyrdd ac Achos Busnes 
Trysorlys EM ac fe'i seiliwyd ar y model pum achos; yr achos strategol; yr achos 
economaidd; yr achos masnachol; yr achos ariannol; a'r achos rheolaeth. 
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Ffigur 2: Fframwaith Asesu Cynllun Cronfa Fuddsoddi Ehangach 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
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Bydd y broses werthuso yn defnyddio egwyddor cyfranoldeb, gyda mwy o wybodaeth 
fanwl yn ofynnol ar gyfer cynlluniau mawr, cymhleth neu ddadleuol. Mae hyn yn bwysig 
i sicrhau nad yw Noddwyr Cynllun Ymgeisydd yn cael eu hatal rhag cyflwyno cynlluniau 
llai cymhleth tra'n sicrhau bod buddsoddiadau mawr yn cael eu harchwilio a'u profi'n 
briodol. 

3.6 Meini Prawf Gwerthuso 

Y prif ffactor mewn asesu Cynlluniau Ymgeisydd fydd y graddau y maent yn cyfrannu 
at eu targedau y ceir eu manylion yng Nghynllun Busnes y JWA a'u gwerth am arian, 
fodd bynnag, i wneud yr asesiadau hyn mae angen gwybodaeth fanwl am y cynlluniau 
hynny a gynigir a byddant yn cael eu datblygu wrth fynd i'r afael â'r meini prawf y ceir 
eu manylion isod. 
 
Mae'r Fargen Ddinesig hefyd yn rhoi cyfle i barhau i fynd i'r afael â rhwystrau'r ardal 
rhag twf economaidd wrth: wella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefelau sgiliau fwy 
fyth; cefnogi pobl i mewn i waith; a rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar fusnesau i 
arloesi a thyfu. Mae'r Fargen Ddinesig felly'n cynnwys12: 
 

➢ Cysylltu'r Rhanbarth; 

➢ Cefnogaeth i arloesi a gwella'r Rhwydwaith digidol; 

➢ Datblygu gweithlu medrus a mynd i'r afael â diweithdra; 

➢ Cefnogi menter a thwf busnes; a 

➢ Datblygu tai ac adfywio. 

Yn ychwanegol, mae disgwyl i'r Fargen Ddinesig, yn ystod ei hoes, ddarparu hyd at 
25,000 o swyddi newydd a galluogi buddsoddiad sector preifat ychwanegol o £4 biliwn. 

Mae gofyn i bob Cynllun Ymgeisydd ddangos sut y byddant yn cyfrannu at un neu fwy 
o'r amcanion hyn, ac eraill wedi'u cynnwys yng Nghynllun Busnes y JWA, a pham bod 
angen y cynllun.  

Mae'r Comisiwn Twf a Chystadleugarwch wedi argymell y dylai pob Cynllun Ymgeisydd 
hefyd ddangos13: 

❖ Graddfa sylweddol; 

❖ Effaith gadarnhaol ar gynnyrch ychwanegol gros; 

❖ Effaith gadarnhaol ar swyddi; 

❖ Effaith y tu hwnt i derfyn yr ardal leol lle gwneir y buddsoddiad ac nad yw'n 
disodli gweithgarwch o fewn y ddinas-ranbarth; 

❖ Cyfunioni â buddsoddiad ym mhrosiect arfaethedig y Metro, gan gynnwys 
buddsoddiad a all ryddhau buddion y Metro a mynd i'r afael â chyfyngiadau ar 
fynediad. 

                                                      
12 Penawdau Telerau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Crynodeb Weithredol. 

13 Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch – Argymhelliad 3 Egwyddorion Buddsoddi'r Fargen Ddinesig. 
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Yn ychwanegol, bydd rhaid i brosiectau ddangos effaith fesuradwy ar o leiaf dau o'r 
canlynol: 

➢ Cynyddu cyfraddau cyflogaeth (yn ôl etholaeth) mewn ardaloedd lle mae 
cyfraddau cyflogaeth yn is na chyfartaledd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

➢ Cynyddu enillion mewn ardaloedd lle mae enillion yn is na chyfartaledd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

➢ Cefnogi twf menter ac enillion cynhyrchiant;  

➢ Cefnogi pobl i fynd o ddiweithdra i gyflogaeth 

Mae gofyn i bob Cynllun Ymgeisydd ymateb i egwyddorion buddsoddi'r Comisiwn Twf 
a Chystadleugarwch gan ddangos sut ac i ba raddau y maent yn cydymffurfio â'r 
argymhellion hyn. 

Mae gofyn i bob Cynllun Ymgeisydd feintioli eu heffaith economaidd, creu cyflogaeth, 
graddoli a throsoledd. Bydd rhaid hefyd i Gynlluniau Ymgeisydd ddangos eu bod yn 
gyflenadwy, yn cynrychioli gwerth am arian a'u bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau 
angenrheidiol gan gynnwys gofynion cyfreithiol a chymorth gwladwriaethol.  

3.7 Datblygu Achos Busnes 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn gyfrifol am benderfynu sut i ddyrannu cyllid i gynlluniau 
a blaenoriaethu rhwng cynigion. Mae'n debygol y bydd cryn amrywiaeth yn y mathau 
a'r meintiau o gynlluniau a gynigir o dan bob Portffolio a bydd angen digon o 
wybodaeth a thystiolaeth ar y Cabinet Rhanbarthol i sicrhau eu bod yn gwneud 
penderfyniadau gwybodus wrth ddewis y cynlluniau mwyaf priodol i'w gweithredu i 
gyflawni'r amcanion a amlinellir ynn Nghynllun Busnes y JWA. 

Bydd gofyn i holl Noddwyr y Cynllun Ymgeisydd gynhyrchu achos busnes yn unol â 
Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM gan ddefnyddio'r Model Pum Achos – yn dechrau gyda 
chynnig cychwynnol (Achos Amlinelliad Strategol ("OBC") ac yn olaf Achos Busnes 
Llawn ("PBC"). 

Mae'n rhaid i'r Achos Busnes ar bob cam o'i ddatblygiad ddangos bod: 

• y cynllun yn cael ei gefnogi gan achos cymhellol am newid – yr achos strategol; 

• y cynllun yn cynrychioli'r gwerth cyhoeddus gorau – yr achos economaidd; 

• y cynllun yn fasnachol hyfyw – yr achos masnachol; 

• y cynllun yn fforddiadwy – yr achos ariannol; 

• yr achos yn gyflawnadwy – yr achos rheoli. 

Wrth i'r achos busnes ddatblygu o gynnig cychwynnol i amlinelliad ac yn olaf i achos 
llawn bydd lefel y manylion a chyflawnder y pum achos yn datblygu, fodd bynnag, 
mae'n rhaid i bob cam o'r achos busnes ddarparu achos cymhellol i'r cynllun cyn iddo 
gael ei gefnogi gan y Cabinet Rhanbarthol i symud ymlaen i'r cam nesaf. 

Oherwydd yr amrywiaeth botensial mewn maint a chymhlethdod cynlluniau a gynigir 
bydd yr amser a roddir i noddwyr cynllun ddatblygu camau amrywiol yr achos busnes 
ar sail fesul cynllun. 

Fel y mynegwyd yn flaenorol, bydd y broses werthuso yn defnyddio egwyddor 
cyfranoldeb a allai arwain at gamau'r OBC a FBC yn cael eu cyfuno gan ddibynnu ar 
lefel ac ansawdd y wybodaeth a ddarparwyd a chymhlethdod y cynllun. 
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3.8 Cefnogaeth i Ddatblygu Cynllun Ymgeisydd 

Yn amodol ar delerau'r Cytundeb Cydweithio, gall y Cabinet Rhanbarthol ddyrannu, 
wrth ofyn neu drwy gais, gyllid i Bortffolios i gefnogi astudiaethau cyn-ddichonolrwydd a 
dichonolrwydd, a datblygu cynigion cychwynnol ac achosion busnes i sicrhau bod 
Cynlluniau Ymgeisydd o ansawdd uchel ar gael.  

3.9 Gwerth am Arian 

Mae gofyn am asesiad gwerth am arian i sicrhau bod cynllun a gynigir yn darparu'r 
ffordd fwyaf effeithiol o gyflenwi amcan ddatganedig ac yn darparu'r budd mwyaf i 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Mae'n rhaid i bob Cynllun Ymgeisydd ddangos gwerth am arian, h.y. y gwerth gorau o 
adnoddau i gyflawni'r canlyniadau a fwriedir. Yn sylfaenol gwerth am arian yw'r radd y 
bydd buddion yn fwy na chostau a disgwylir y bydd defnyddio Llyfr Gwyrdd Trysorlys 
EM a dogfennau cysylltiedig a'r broses Werthuso Achos Busnes mewn asesu 
Cynlluniau Ymgeisydd yn dangos gwerth potensial unrhyw gynllun. 

Mae'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn defnyddio tri maen prawf i asesu gwerth am 
arian: 

• economi – lleihau cost adnoddau a ddefnyddir neu sy'n ofynnol – gwario llai; 

• effeithlonrwydd – y berthynas rhwng yr allbynnau o nwyddau neu wasanaethau 
a'r adnoddau i'w cynhyrchu – gwario'n dda; ac 

• effeithiolrwydd – y berthynas rhwng y canlyniadau a fwriedir a chanlyniadau 
gwrioneddol gwariant cyhoeddus – gwario'n ddoeth. 

O fewn achos economaidd Achos Busnes Cynllun Ymgeisydd gofynnir am asesu 
gwerth am arian y prosiect arfaethedig. Bydd hyn, yn rhannol, yn cynnwys 
dadansoddiad budd-cost o'r dewisiadau amrywiol a ystyrir yn Achos Busnes y cynllun o 
gymharu â dewis ‘gwneud dim byd’ gan sefydlu rhesymeg dros yr achos economaidd i'r 
cynnig yn seiliedig ar yr elfennau hynny sy'n gallu cael eu meintioli o ran arian14. Mae'n 
rhaid i'r asesiad ddangos ychwanegolrwydd y cynllun yn glir ac i wneud hyn bydd 
angen ystyried amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys pwysau marw, beth fyddai'n 
digwydd yn absenoldeb y cynllun gan gynnwys rhai o'r buddion yn digwydd beth 
bynnag, dadleoli, colled, newidiadau ymddygiadol, a buddion ehangach. 

Mae'n rhaid nodi bod asesu gwerth am arian yn rhoi un ffynhonnell o dystiolaeth yn 
unig ac na ddylid ei ddefnyddio fel yr unig fesur llwyddiant. Mae ffactorau lluosog yn 
cael eu datblygu mewn Achos Busnes a phob un ohonynt yn cyflwyno ffactorau y bydd 
angen eu hystyried wrth asesu cynllun. Dylai hyn gael ei gefnogi wrth ddefnyddio'r 
Pecyn Asesu Effaith Rhanbarthol a chyfarwyddyd arall sy'n benodol i natur y cynllun 
arfaethedig. 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol wrth benderfynu p'un ai cefnogi Cynllun Ymgeisydd yn 
ystyried amrywiaeth eang o dystiolaeth yn ychwanegol at lefel y gwerth am arian. 
Efallai y ceir adegau pan, er bod y mesur o werth am arian yn isel, oherwydd effeithiau 
economaidd rhanbarthol ehangach ar dargedau Cynllun Busnes y JWA, gall cost 
effethiolrwydd, effaith amgylcheddol a chymdeithasol, a rhyddhau cyllid ychwanegol 
gall y Cabinet Rhanbarthol ystyried bod rhesymeg gref i'r Cynllun Ymgeisydd symud 
ymlaen. 

                                                      
14 Bydd dadansoddiad budd-cost yn cynhyrchu Dogn Cost Budd i'w ddefnyddio wrth gymharu cynlluniau, fodd bynnag, 
bydd gan lawer o gynlluniau effeithiau arwyddocaol nad ydynt yn ymwneud ag arian y bydd angen eu nodi a'u cyflwyno 
o fewn eu hachosion busnes. 
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3.10 Proses Asesu 

Swyddogaeth y broses asesu yw darparu'r fframwaith y gellir gwneud dyfarniad 
drwyddo am gadernid pob cynllun a'i fod wedi ei asesu'n drwyadl yn erbyn set benodol 
o feini prawf i sicrhau eu bod yn cyflawni gwerth am arian. 

Bydd Cynllun Busnes y JWA, gan ddatblygu'r meini prawf gwerthuso a fanylir yn 3.6, 
yn amlinellu'r manylder yr asesir cynlluniau. 

Bydd Noddwyr y Cynllun Ymgeisydd yn cyflwyno Cynnig Cychwynnol Cynllun 
Ymgeisydd i'r Swyddfa Rheoli Rhaglen a fydd yn ei gategoreiddio yn erbyn grwpiau 
cymhwysedd Prosbectws y Cynllun a'i gyfeirio at: 

• y Corff Cynghori/Ymgynghori priodol gyda chais i ddarparu sylwadau ar y 
cynllun arfaethedig; a'r 

• asesydd achos busnes allanol yn gofyn iddynt ymgymryd ag adolygiad 
annibynnol gan gyfeirio at y Pecyn Asesu Effaith. 

Bydd y Cynnig Cychwynnol, gyda'r sylwadau ac adolygiad, yn cael ei gyflwyno i Fwrdd 
y Rhaglen y gofynnir iddynt asesu'r holl ddata sydd ar gael a phenderfynu os: 

• Yw'r achos yn ddigon cryf i'r Cynllun Ymgeisydd symud ymlaen i'r cam nesaf; 
neu 

• Y dychwelir y cynllun at Noddwr y Cynllun Ymgeisydd gyda manylion ynghylch 
lle nad yw'r Cynnig Cychwynnol yn ddigon cryf ar hyn o bryd i ganiatáu iddo 
symud ymlaen i'r cam nesaf.  

Os yw'r cynllun yn cael ei gefnogi i fynd ymlaen i'r cam nesaf gofynnir i Noddwr y 
Cynllun Ymgeisydd gyflwyno Achos Busnes Amlinellol a fydd, pan fydd yn cael ei 
dderbyn, yn cael ei anfon at yr asesydd achos busnes allanol gan ofyn iddynt 
ymgymryd ag adolygiad pellach o'r manylion ychwanegol a roddwyd. 

Cyflwynir yr adolygiad hwn i Fwrdd y Rhaglen sy'n gallu gwneud yr argymhellion 
canlynol i'r Cabinet Rhanbarthol: 

• Nid yw'r cynllun yn syrthio o fewn cwmpas Cronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

• Nid yw'r cynllun yn darparu digon o fudd rhanbarthol a dylid ei wrthod; 

• Mae'r cynllun, er nad yw'n gofyn am Gyllid Buddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, yn cael ei gefnogi a dylid ei hyrwyddo gan ei fod yn cyfateb 
i amcanion cyffredinol y Fargen Ddinesig; 

• Nid yw Achos Busnes Amlinellol y cynllun ar hyn o bryd yn ddigon cryf a dylid ei 
ddychwelyd at Noddwr y Cynllun Ymgeisydd i wneud gwaith ychwanegol; neu 

• Dylai'r cynllun symud ymlaen at y cam nesaf. 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn ystyried yr argymhellion a phenderfynu naill ai i'w 
derbyn neu'n seiliedig ar y data sydd ar gael gytuno ar fodd arall o weithredu.  

Os yw'r Cabinet Rhanbarthol yn penderfynu bod y cynllun yn mynd i'r cam nesaf 
gofynnir i Noddwr y Cynllun Ymgeisydd gyflwyno Achos Busnes Llawn a fydd, wedi ei 
dderbyn, yn cael ei anfon at yr asesydd achos busnes allanol gan ofyn iddynt 
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ymgymryd ag adolygiad pellach o'r manylion ychwanegol a ddarperir. Gofynnir i'r 
Swyddfa Rheoli'r Rhaglen, mewn cysylltiad â'r Corff Atebol, i ddarparu asesiadau 
cyfreithiol yn ogystal ag ariannol o'r cynnig. 

Byddai'r adolygiad ac asesiadau yn cael eu cyflwyno i Fwrdd y Rhaglen a fyddai'n 
cyflwyno argymhellion i'r Cabinet Rhanbarthol. 

Byddai gan y Cabinet Rhanbarthol, fel y corff sy'n gwneud penderfyniadau, y 
cyfrifoldeb o gadarnhau bod y Cynllun Ymgeisydd yn gymwys i'w gynnwys yn y 
Rhaglen Gyflenwi. 

I sicrhau bod y broses asesu yn deg mae'r Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn paratoi 
nodiadau cyfarwyddyd manwl yn ogystal â phrofforma i'w defnyddio yn y broses. 

3.11 Cymorth Gwladwriaethol 

Mae prosesau yn cael eu sefydlu i sicrhau bod cynlluniau a gefnogir gan Gronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cydymffurfi â Chymorth 
Gwladwriaethol.  

Bydd y templedau Achos Busnes yn gofyn i Noddwyr Prosiect gadarnhau bod eu 
cynllun yn cydymffurfio ag ac nad yw'n mynd yn groes i ddeddfwriaeth Cymorth 
Gwladwriaethol. Bydd y templedau hefyd yn gofyn i'r Noddwyr Prosiect amlinellu pa 
gyngor(e.e. cyngor cyfreithiol) sydd ganddynt mewn perthynas â Chymorth 
Gwladwriaethol, ac i gadarnhau eu bod yn derbyn y canlynol: 

"Mae angen i bob ymgeisydd gymryd camau i fodloni eu hunain nad yw unrhyw gyllid 
Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwywyd yn 
gyfystyr â Chymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon. Gofynnir am ddatganiad 
cydymffurfio â rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd cyn y gall 
unrhyw gyllid gael ei roi. Os dyfernir cyllid i'ch prosiect bydd yn ddarostyngedig i amod 
sy'n gofyn am ad-dalu unrhyw gyllid yn yr achos bod y Comisiwn Ewropeaidd yn barnu 
bod y cyllid yn Gymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon.” 

Lle y bo gofyn, bydd y Corff Atebol hefyd yn cynnal diwydrwydd cyfreithiol dyladwy i 
gael hyder ychwanegol bod gofynion Cymorth Gwladwriaethol wedi eu bodloni. 

3.12 O Brosbectws i Gyflenwi'r Rhaglen 

Defnyddir Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fuddsoddi 
mewn amrywiaeth eang o ymyriadau yn ystod ei hoes i ddatgloi twf economaidd 
arwyddocaol ledled y rhanbarth a gall gyflawni'i hamcanion yn unig wrth gyflenwi 
Rhaglen Gyflenwi effeithiol sy'n cyfrif am ac yn cymryd mantais o'r rhyngddibyniaethau 
rhwng cynlluniau unigol. 

Bydd pob Portffolio yn ymgymryd â gwaith i ddatblygu cynlluniau a chynhyrchu rhaglen 
gyflenwi bosibl. Fodd bynnag, cydnabyddir y bydd pob rhaglen unigol yn amrywio yn 
berthynol i amserlenni ar gyfer datblygu a gweithredu. Yn ogystal, gallai proffiliau 
ariannol a therfynau, ar gyfer Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a ffynonellau cyllid eraill, bennu pryd ac i ba raddfa y gellir cyllido cynigion. 

Mae'r penderfyniad terfynol i ryddhau Cyllid Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd gyda'r Cabinet Rhanbarthol ac i wneud hyn yn effeithiol byddant yn 
gyfrifol am gytuno â'r Rhaglen Gyflenwi fydd yn gweithredu ar eu hymrwymiadau, yn 
fforddiadwy, ac yn werth am arian. 
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Bydd Cynlluniau Ymgeisydd sydd wedi llwyddo yn y Fframwaith Asesu'n gymwys i gael 
eu cynnwys yn y Rhaglen Gyflenwi. 

3.13 Rhaglen Ddarparu Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 

Llunnir Rhaglen Gyflenwi Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(Rhaglen Gyflenwi) gan y manylion ar nifer, maint ac amserlenni cynlluniau sy'n cal eu 
symud ymlaen trwy'r Portffolio ac yn ddelfrydol unwaith y cymeradwyir Achos Busnes 
Llawn cynllun bydd yn symud yn uniongyrchol i'r Rhaglen Gyflenwi trwy lythyr 
cynnig/contract. 

O dan rai amgylchiadau, oherwydd ymrwymiadau ariannol neu newidiadau mewn 
blaenoriaeth ar hyn o bryd, gallai cynlluniau beidio â symud ymlaen ar unwaith i'w 
gweithredu a dylai'r Rhaglen Gyflenwi adlewyrchu'r amgylchiadau newidiol hyn yn glir a 
sut y byddant yn effeithio ar y cynllun. 

Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn ymgymryd ag adolygiadau rheolaidd o'r Rhaglen 
Gyflenwi i sicrhau ei bod yn addas i gyflenwi ar yr amrywiaeth eang o ymyriadau 
angenrheidiol i gyflawni'r targedau a fanylir yng Nghynllun Busnes y JWA gan fynd i'r 
afael â rhwystrau'r rhanbarth rhag twf economaidd a'i bod yn adlewyrchu anghenion 
economadd presennol y rhanbarth.  

Bydd adolygiadau'r Rhaglen Gyflenwi hyn yn asesu'r cydbwysedd ymyriadau ac yn 
sicrhau bod y cynlluniau hynny sy'n fwyaf tebygol o gyflawni ar y targedau a fanylir yng 
Nghynllun Busnes y JWA, sy'n fforddiadwy a gellir eu cyflenwi o fewn amserlenni 
gofynnol, yn cael eu blaenoriaethu.  

I ddechrau'r broses o ddatblygu rhaglen mae'r Cabinet Rhanbarthol, yn y lle cyntaf, 
wedi cytuno ar Gynllun Gweithredu sy'n amlinellu ei gynigion am y pum mlynedd cyntaf 
ac atodir hyn i'r Cytundeb Cydweithio.  

 3.14 Cynnig Cynllun Ymgeisydd o Gefnogi a Rheoli Contract 

Cynhelir asesiad diwydrwydd dyladwy ar Gynlluniau Ymgeisydd cymwys i'w cynnwys 
ar y Rhaglen Gyflenwi. 

Yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cabinet Rhanbarthol bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen 
gan weithio ar y cyd â'r Corff Atebol yn paratoi llythyr cynnig/contract i'w gytuno â 
Noddwr y Prosiect neu ymgeisydd perthnasol arall. 

Gall y llythyr cynnig amrywio yn ôl math, maint a chymhlethdod y cynllun ond mae'n 
debygol y bydd yn cynnwys y canlynol a fydd yn cael eu monitro gan y Tîm Rheoli 
Contract o fewn y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen: 
 

• Proffil ariannol – gan gynnwys incwm a gwariant misol: 

• Proffil o allbynnau a chanlyniadau i'w cyflawni – gyda cherrig milltir allweddol ar 
gyfer cyflenwi; 

• Log rheoli risg – yn manylu ar risgiau posibl i gyflenwi'r cynllun yn llwyddiannus 
a sut y cânt eu rheoli; 

• Atodlen fisol/chwarterol ar gyfer dychwelyd gwybodaeth monitro; a 

• Gofynion wedi cwblhau 
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3.15 Cynllun Pontio Interim 

I weithredu'r Broses Werthuso yn llawn mae gofyn nodi nifer o brosesau a 
gweithredoedd cefnogol gan gynnwys: 

➢ Cynllun Busnes JWA i'w ddatblygu yn unol â'r Cytundeb Cydweithio; 

➢ Pecyn Asesu Effaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

➢ Sefydlu Cyrff Cynghori/Ymgynghori Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; a 

➢ Chynhyrchu nodiadau cyfarwyddyd a phrofforma manwl 

I gynorthwyo i gydlynu a rhaglennu'r digwyddiadau hyn mae Cynllun Pontio Interim yn 
cael ei nodi a fydd yn gosod llinellau amser ar gyfer datblygu a manylu sut y delir â 
chynlluniau posibl yn ystod y cyfnod interim hwn. 
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4 Rheoli, Gwerthuso ac Adolygu 

4.1 Gwahanu rhwng Noddi, Asesu a Chymeradwyo 

Er mwyn i'r Fframwaith Sicrwydd hwn fod yn effeithiol mae'n rhaid iddo sefydlu 
gwahaniad clir rhwng noddi cynlluniau a'u harfarnu, gwerthuso a chymeradwyo. 

Bydd yr holl brosesau a systemau yn gwneud gwahaniaeth clir rhwng y rhai hynny 
sydd yn ymwneud â Chynlluniau Ymgeisydd a'r rhai hynny sy'n gyfrifol am eu hasesu, 
gan gyflwyno argymhellion perthynol i'w haddasrwydd a darparu cymeradwyaeth. 

Bydd y gwahaniad swyddogaeth hwn yn gymwys ar draws y Fframweithiau Arfarnu a 
Gwerthuso ac yn golygu na fydd y rhai sy'n ymwneud â Phortffolio'n cymryd rhan 
mewn arfarnu na gwerthuso unrhyw Gynlluniau Ymgeisydd o fewn y Portffolio hwnnw. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol ym Mwrdd y Rhaglen, tra'n paratoi argymhellion, yn 
ogystal ag yn y Cabinet Rhanbarthol wrth wneud penderfyniadau. 

4.2 System Rheoli Perfformiad 

Mae'r Swyddfa Rheoli'r Rhaglen, mewn cysylltiad â'r Corff Atebol, yn datblygu system 
rheoli perfformiad gynhwysfawr a fframwaith gwerthuso fydd yn cwmpasu'r broses 
gwneud penderfyniadau a chyflenwi rhaglen a chynllun. Bydd y system hon yn 
galluogi'r Cabinet Rhanbarthol i: 

• Asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a gwerth am arian cynlluniau a'r rhaglen 
gyffredinol; 

• Monitro effaith a chynnydd tuag at amcanion a nodau a gytunwyd, ac i ddeall a 
yw cynlluniau ar y trywydd iawn i gyflawni allbynnau a chanlyniadau a ragwelir; 

• Cynnal craffu ac atebolrwydd; 

• Llunio blaenoriaethau a dyraniadau adnodd y dyfodol; a 

• Llunio gweithgareddau'r dyfodol a chyflenwi a rhannu arfer gorau. 

Bydd monitro a gwerthuso Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn gweithredu ar ddwy lefel ryng-gysylltiedig, ar lefel y cynllun unigol, fel y diffinnir yng 
ngham y FBC trwy'r Fframwaith Sicrwydd; ac ar lefel y Rhaglen Gyflenwi gyffredinol. Ar 
gyfer cynlluniau o raddfa neu gymhlethdod arwyddocaol gall y Cabinet Rhanbarthol 
benderfynu caffael gwerthuso allanol. 

Bydd hi'n bwysig i ymarferion monitro a gwerthuso gael eu hamserlennu i sicrhau sail 
tystiolaeth ddigonol ar gyfer yr Adolygiad Porth 5 mlynedd; byddant felly'n cwmpasu 
effaith a gwerthusiad economaidd yn ogystal â gwerthuso proses. 

Tra'n ymgymryd â'r ymarfer gwerthuso defnyddir y Pecyn Asesu Effaith Rhanbarthol a'i 
amrywiaeth eang o ddangosyddion a ffactorau, sydd y gwyddys yn cael effaith 
gadarnhaol ar y targedau fel y manylir yng Nghynllun Busnes y JWA. 

Mae'n hanfodol bod gan bob cynllun eu cynllun monitro a gwerthuso effeithiol yn ei le i 
asesu effeithiolrwydd gwariant cyhoeddus dros amser, ac fel bod gwersi'n cael eu 
dysgu. Bydd cynlluniau'n monitro yn erbyn y canlyniadau a ddisgrifir yn yr achos 
economaidd. 
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Bydd cyfrifoldeb dros fonitro ar lefel strategol gyda'r Swyddfa Rheoli'r Rhaglen, tra ar 
lefel y cynllun bydd cyfrifoldeb gyda Noddwyr y Cynllun, gyda'r Swyddfa Rheoli'r 
Rhaglen yn gosod meurau cydymffurfio a sicrhau y glynir atynt a'u hadrodd amdanynt 
fel y bo gofyn.  

Dros amser, bydd blaenoriaethu a gosod mewn trefn hefyd yn cynnwys dolen adborth y 
bydd canlyniadau'r gwaith monitro a gwerthuso'n cael eu defnyddio i lunio 
blaenoriaethau buddsoddi yn y dyfodol. 

4.3 Rheoli Risg 

Swyddogaeth allweddol y Fframwaith Sicrwydd yw sicrhau bod risg yn cael ei nodi, ei 
monitro a'i rheoli'n briodol, ar lefel gorfforaethol yn ogystal ag ar lefel Rhaglen Gyflenwi 
a chynllun. 

I nodi, monitro, rheoli a lliniaru risgiau ar y lefel gorfforaethol, mae Cofrestr Risg 
Gorfforaethol yn cael ei datblygu wedi'i chyfunioni ag amcanion Cronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Egwyddor allweddol y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw nodi risgiau strategol, penderfynu 
lle a chan bwy yr ymgymerir â'r fath risgiau, i sefydlu rheolaethau i atal y risg a gafodd 
ei nodi (megis diffyg cyllid) rhag digwydd neu sefydlu ffyrdd o ostwng yr effaith. Ni 
chaiff y Gofrestr ei chyfyngu i risgiau ariannol. 

Fel rhan o broses gwerthuso achos busnes, gofynnir i Noddwyr Cynllun Ymgeisydd 
ddatblygu Log Risg a Materion Cynllun. Bydd hyn yn manylu ar holl risgiau penodol y 
cynlluniau a nodwyd yn ystod cyfnod datblygu'r cynllun. 

O fewn y templedi achos busnes, sy'n cael eu datblygu, gofynnir i'r Noddwr, ar gyfer 
risgiau allweddol, amcangyfrif effaith y risg yn digwydd a thebygolrwydd y risg yn 
digwydd, rhoi graddfa Goch, Ambr, Gwyrdd (“RAG”), nodi perchennog y risg, a darparu 
strategaeth i osgoi risg. 

Cydgasglir ac adolygir risgiau cynllun ar y lefel strategol gan y Swyddfa Rheoli'r 
Rhaglen. 

4.4 Rheoli Contract 

Wedi derbyn cynnig o gefnogaeth bydd Noddwr y Prosiect neu ymgeisydd perthnasol 
arall yn dod yn gyfrifol am oruchwylio gweithredu a chyflenwi'r cynllun yn llwyddiannus. 
Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen, mewn cysylltiad â'r Corff Atebol, yn sefydlu system o 
adnabod cyfrifoldebau i gynhyrchu a chyflwyno gwybodaeth monitro. 

Bydd y Swyddfa Rheoli'r Rhaglen yn gyfrifol am gasglu, cofnodi ac adrodd ar gynnydd 
y cynlluniau unigol yn ogystal â'r Rhaglen Gyflenwi gyffredinol. Lle nad yw cynlluniau 
yn cyflawni eu cerrig milltir a gytunwyd i gyflenwi bydd gofyn i'r unigolyn cyfrifol 
ddarparu tystiolaeth i ddangos eu bod yn gallu dychwelyd i'r rhaglen. Gellir tynnu cyllid 
yn ôl o gynlluniau sy'n methu'n gyson â chyfarfod â pherfformiad a ragwelir, yn ariannol 
yn ogystal ag o ran allbwn. 

4.5 Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Lles 

Gofyniad allweddol i Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw 
sicrhau yr ystyrir 'dyletswydd cydraddoldeb’ a bod rhaglenni'n cyfrannu at gymdeithas 
decach ac yn talu sylw dyledus i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, gan hybu 
cydraddoldeb cyfle a meithrin perthnasau da.  



  

96 
  
 

Bydd Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn cefnogi 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) wrth fod â rhan mewn gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Yn ystod y cais am Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
gofynnir i noddwyr ddarparu tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio â'u dyletswyddau 
cydraddoldeb ac yn cefnogi'r 7 nod Llesiant. Bydd yn cael ei asesu trwy werthuso'r 
templedi achos busnes a gyflwynir gan ymgeiswyr.  

4.6 Adolygiad Fframwaith Sicrwydd Blynyddol 

Mae'r Fframwaith Sicrwydd yn ddogfen ‘fyw’ a bydd yn amodol ar adolygiad blynyddol i 
sicrhau bod deunydd yn cael ei gadw'n gyfredol ac i ddarparu sicrwydd ansawdd ar y 
Fframwaith Sicrwydd ei hun. 

Rhagwelir y bydd y Fframwaith Sicrwydd yn parhau i esblygu a datblygu dros amser a 
bydd yn adlewyrchu unrhyw newidiadau i drefniadau llywodraethu, nodau ac amcanion, 
blaenoriaethau economaidd a chymdeithasol a meini prawf Cynlluniau Ymgeisydd. 

Bydd angen i'r Cabinet Rhanbarthol mewn ymateb i newidiadau a chynlluniau15 sy'n 
digwydd yn y cyfnod rhwng adolygiadau blynyddol i ddiweddaru'r Fframwaith Sicrwydd. 
Bydd y Cabinet Rhanbarthol, wedi gofyn am gyngor os yn briodol, yn cyfarwyddo 
newidiadau neu ddiwygiadau interim i'w gwneud a fydd wedyn yn cael eu hunioni yn yr 
adolygiad blynyddol nesaf. 

Bydd gan y Cyd-bwyllgor Archwilio neu Bwyllgor Craffu (fel y bo'n gymwys) 
swyddogaeth allweddol mewn asesu yn ogystal â chymeradwyo newidiadau i'r 
Fframwaith Sicrwydd.  

4.7 Adolygiad Porth Pum Mlynedd 

Trwy'r Fargen Ddinesig, ymrwymodd Llywodareth y DU i roi £500m i Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd dros 20 mlynedd, £125m i Brosiect y Metro a £375m i Gronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Cymesurir y £375 miliwn fel 
blynyddoedd 1-5 ar refeniw o £50 miliwn, a blynyddoedd 6-20 ar gyfalaf o £325 miliwn. 
Mae dyraniad llawn y cyllid yn ddarostyngedig i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
cwblhau'r Adolygiad Porth Pum Mlynedd, a fydd yn gwerthuso effaith buddsoddiad y 
cyllid gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y cyfnod pum mlynedd hyd at yr Adolygiad 
Porth. 

Gellid defnyddio Adolygiadau Porth bob pum mlynedd i asesu effaith buddsoddiadau 
ac ar hyn o bryd mae'r cyfarwyddyd yn awgrymu mai twf economaidd fydd y prif 
fesurydd y bydd yr effaith yn cael ei asesu yn ei erbyn. Fodd bynnag, mae adolygiadau 
diweddarach yn cydnabod y ffaith na allai effaith economaidd lleol a chenedlaethol y 
Gronfa Fuddsoddi fod yn weladwy wedi pum mlynedd. O ganlyniad, gall y panel 
gwerthuso cenedlaethol ddefnyddio mesuryddion priodol, megis a yw buddsoddiadau 
yn cael eu rhoi mewn pryd ac i gyllideb. Er na ddarparwyd meini prawf pendant 
rhagwelir y bydd gan y Cabinet Rhanbarthol y gallu i ffurfio'r meini prawf asesu fel eu 
bod yn cyfunioni â'r amcanion a amlinellir yn ei Gynllun Busnes JWA.  

 

                                                      
15 Byddai enghreifftiau o'r fath newidiadau neu gynlluniau'n cynnwys cynnig Llywodraeth Cymru i gyflwyno Comisiwn 
Seilwaith Cenedlaethol, y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a sefydlu Tasglu'r Cymoedd. 
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Atodiad 1 – Rhestr o Dermau Diffiniedig 

Corff Atebol yn golygu'r Cyngor a benodwyd o dan Gymal 4 (Corff Atebol) a fydd yn 
gyfrifol am dderbyn a gwario cyllid am ac ar ran y Cynghorau mewn 
perthynas â'r Fargen Ddinesig yn unol â'r amod cyllido perthynol i hynny 
a'i ddyletswyddau wedi'u hamlinellu o dan Cymal 5 (Dyletswyddau'r Corff 
Atebol) 

Ychwanegolrwydd Y graddau y bydd rhywbeth yn digwydd o ganlyniad i ymyriad na fyddai 
wedi digwydd yn absenoldeb yr ymyriad. 

Corff Cynghori/Ymgynghori Cyrff a nodwyd sy'n gweithio i gefnogi'r Cabinet Rhanbarthol ac sy'n gallu 
cyflwyno Cynlluniau Ymgeisydd 

Fforddiadwyedd Mae fforddiadwyedd yn cyfeirio at argaeledd absoliwt cyllid i dalu costau 
prosiect (h.y. oes bwlch cyllido?) a chost gymharol y prosiect mewn 
perthynas ag ymyriadau eraill a allai gael eu cyllido fel arall yn lle hynny. 
Gall prosiect gynrychioli Gwerth am Arian, ond heb fod yn fforddiadwy, ac 
i'r gwrthwyneb. 

Cynllun Busnes Blynyddol Y cynllun busnes blynyddol i'w gytuno gan y Cabinet Rhanbarthol yn unol 
â Chymal 7.3 o'r Cytundeb Cydweithio. 

Meini Prawf Gwerthuso Yr egwyddorion a'r safonau yr asesir ac y penderfynir cynlluniau 
ymgeisydd wrthynt. 

Fframwaith Gwerthuso Strwythur cefnogi yn waelodol i werthuso fel yr amlinellir yn adran 3.5. 

Fframwaith Asesu Strwythur cefnogi yn waelodol i asesu.  

Proses Asesu Cyfres o weithrediadau neu gamau a gymerir er mwyn asesu cynlluniau 
ymgeisydd fel yr amlinellir yn adran 3.10. 

Fframwaith Sicrwydd Set o systemau, prosesau a phrotocolau a lunnir i ddarparu asesiad ar sail 
tystiolaeth ac annibynnol o lywodraethu, rheoli risg, a phrosesau rheoli 
sefydliad. 

Amcanion Cytbwys Cyfres o amcanion a lunnir i sicrhau bod holl Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (o ran daearyddiaeth a phobl) yn elwa o dwf. 

Achos Busnes Cyfiawnhad gweithgaredd (strategol, rhaglen, prosiect, gweithrediadol) 
sy'n cynnwys costau, buddion, risgiau ac amserlenni'n nodweddiadol a 
phrofir hyfywedd parhaus yn eu herbyn. 

Cynllun Ymgeisydd Cynlluniau priodol a gyflwynir gan gyrff penodol i'w hystyried o dan 
Gronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Gwariant Cyfalaf Gwarant ar gaffael neu greu ased neu wariant diriaethol sefydlog sy'n 
ychwanegu at ac nid yn cynnal gwerth ased ddiriaethol sefydlog bresennol 
yn unig. 

Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd 

Y rhanbarth sy'n cwmpasu'r Cynghorau. 

Prosbectws Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 

Rhaglen o ddatblygu Cynllun Ymgeisydd. 

Cronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 

Yn cynnwys £375m o gyllid a roddir gan Lywodraeth y DU a £120m o 
fenthyca ymrwymedig gan y Cynghorau. 

Y Fargen Ddinesig yn golygu'r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r 
Cynghorau dyddiedig 15 Mawrth 2016 ac wedi'i atodi yn Atodlen 7 
(Bargen Ddinesig) i'r Cytundeb hwn 

Cynghorau Y 10 awdurdod: 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili; 
Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd ("Cyngor Dinas Caerdydd"); 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful; 
Cyngor Sir Fynwy; 
Cyngor Dinas Casnewydd; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a, 
Chyngor Bro Morgannwg. 

Pwerau Dirprwyol Y pwerau a ddirprwyir gan y Cyngor i'w cynrychiolydd ar y Cabinet 
Rhanbarthol. 

Rhaglen Gyflenwi Strwythur hyblyg a grëir i gydlynu, cyfarwyddo a goruchwylio gweithredu 
set o o brosiectau a gweithgareddau perthynol i ddarparu canlyniadau a 
buddion perthynol i amcanion strategol fel y manylir yn adran 3.13.  

Effaith Effaith yw canlyniad bygythiad neu gyfle penodol yn digwydd yn 
wirioneddol. 

Cynllun Gweithredu Y broses o ddatblygu rhaglen gan y Cabinet Rhanbarthol yn y lle cyntaf, 
gan amlinellu ei gynigion am y pum mlynedd cyntaf. 

Cytundeb Cydweithio  Y cytundeb cyfreithiol mae'r Cyngor yn rhan ohono i alluogi'r Cynghorau i 
gyflawni eu goblygiadau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig. 

Cynllun Busnes JWA yn golygu'r strategaeth sy'n diffinio'r amcanion rhanbarthol gan gynnwys y 
rhaglen lefel uchel i gytuno arni fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau" a 
fydd yn cynnwys, ymhlith materion eraill, (i) y rhaglen fuddsoddi fynegol 
ar gyfer y "Themâu Rhaglen" (mae Themâu Rhaglen fel y cyfryw yn cael eu 
diffinio o dan y Cynllun Gweithredu) ac unrhyw brosiectau strategol a 
gytunwyd ynghyd â'r proffil gwario mynegol ar gyfer Cronfa Fuddsoddi 
Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (sy'n cynnwys Cyfraniad HMT a 
Chyfraniad y Cyngor yn y cyfanswm o £495,000,000 (pedwar cant naw deg 
pum miliwn) mewn perthynas â hynny a'r(iii) materion a amlinellir yng 
Nghymal 7.1.4 (Cynllun Busnes JWA o'r Cytundeb Cydweithio), er mwyn 
cyflawni goblygiadau'r Cyngor mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig. 

Amcan Nodau a gytunwyd. 

Canlyniad Y buddion ac effeithiau eraill sy'n deillio o allbynnau penodol (e.e. 
amserau teithio llai, swyddi a grëwyd, gostyngiad mewn llygredd, 
mynediad at gyflogaeth ayyb.) 

Allbwn Y cynnyrch diriaethol neu anniriaethol sy'n deillio o weithgaredd wedi'i 
gynllunio. 

System Rheoli Perfformiad System i gynllunio, monitro ac adolygu perfformiad h.y. y graddau y 
bodlonwyd amcanion mewn perthynas ag ansawdd, amser a chost. 

Portffolio yn golygu'r pedwar portffolio a amlinellir yn adran 2.2.1. 

Bwrdd y Rhaglen Bwrdd y swyddogion a ffurfiwyd i ddibenion gweithredu'r Fargen Ddinesig 
a rheoli goblygiadau'r Cyngor o ddydd i ddydd mewn perthynas â'r Fargen 
Ddinesig yn unol â'r Cytundeb Cydweithio. 

Rheoli'r Rhaglen Trefnu, cyfarwyddo a gweithredu prosbectws o brosiectau a 
gweithgareddau'n gydgysylltiedig sydd gyda'i gilydd yn cyflawni 
canlyniadau a gwireddu buddion sydd o bwysigrwydd strategol. 

Prosiect Grŵp dros dro sydd wedi'i greu i ddiben cyflenwi un neu fwy o 
gynhyrchion yn unol ag achos busnes penodedig. 

Rheoli'r Prosiect  Cynllunio, monitro a rheoli holl agweddau'r prosiect a symbylu pawb sydd 
ynghlwm i gyflawni'r amcanion mewn pryd ac i'r gost, ansawdd a 
pherfformiad penodedig. 

Rheolwr y Prosiect Yr unigolyn y rhoddir awdurdod a chyfrifoldeb iddo i reoli'r prosiect ar sail 
o ddydd i ddydd i gyflenwi'r cynhyrchion gofynnol o fewn y cyfyngiadau a 
gytunwyd gyda bwrdd y prosiect. 

Prosbectws yn golygu fel y diffinnir yn adran 3.3  

Cyd-bwyllgor Archwilio neu 
Bwyllgor Craffu 

Sefydlwyd i ddarparu swyddogaeth graffu annibynnol dros 
benderfyniadau a wneir gan y Cabinet Rhanbarthol. 

Cabinet Rhanbarthol Cyd-bwyllgor a sefydlwyd trwy Gytundeb Cydweithio gyda phwerau 
dirprwyol gan y Cynghorau 
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Pecyn Asesu Effaith 
Rhanbarthol 

Bydd y pecyn yn dewis amrywiaeth eang o ddangosyddion a ffactorau y 
gwyddys fod ganddynt effaith gadarnhaol ar y targedau, y manylir arnynt 
yng Nghynllun Busnes y JWA, a mesur graddfa cyfraniad cynlluniau 
ymgeisydd i'r targedau diffiniedig hynny a gwerth am arian. 

Y Swyddfa Ranbarthol Sefydlwyd i ddarparu gwasanaethau i'r Cabinet Rhanbarthol, gan gynnwys 
rheoli rhaglen, rheoli ariannol y rhaglen gyflenwi, gweinyddu, ymgysylltu, 
a chyfathrebu. 

Yr Awdurdod Trafnidiaeth 
Ranbarthol; 

Sefydlwyd i gydlynu cynllunio a buddsoddi trafnidiaeth ranbarthol. 

Cynllun Prosectau, rhaglenni, buddsoddiadau, cyllid, benthyciadau, grantiau a 
chyfraniadau. 

Y Perchennog Cyfrifol 
Uwch (SRO) 

Yr unigolyn â chyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau bod prosiect neu raglen yn 
bodloni ei amcanion ac yn darparu'r budd a ragwelir. 

Noddwr Y prif rym sy'n sbarduno rhaglen sy'n rhoi'r penderfyniad buddsoddi a 
chymeradwyaeth lefel uchaf o resymeg ac amcanion y rhaglen. 

Rhanddeiliad Unrhyw unigolyn, grŵp neu sefydliad sy'n gallu effeithio, cael ei effeithio 
gan, neu ganfod ei hun i gael ei effeithio gan, (rhaglen, prosiect, 
gweithgaredd, risg). 

Is-bwyllgor Pwyllgor sy'n cynnwys rhai aelodau o bwyllgor, bwrdd, neu gorff arall mwy 
ac yn adrodd wrtho. 

Targedau Yn cyfeirio at gyflawni allbynnau neu ganlyniadau a ddymunir ar ddyddiad 
terfynu penodol, gan ddefnyddio swm penodol o adnoddau i gyflawni 
amcan penodol. 

Cylch Gorchwyl Cwmpas a chyfyngiadau gweithgaredd, grŵp neu fwrdd. 

Cynllun Pontio Dogfen ffurfiol, wedi'i chymeradwyo sy'n dangos prif gynhyrchion, 
gweithgareddau ac adnoddau sydd eu hangen er mwyn symud o 
weithredu i gyflenwi. 

Gwerth am Arian Gwerth am arian wedi'i asesu gan ddefnyddio tri maen prawf, economi, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 
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Atodiad 9 

CYNLLUN GWEITHREDU 
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Cynllun Gweithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

2016-2020 
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Y Pennaeth 
Cyfrifol Uwch 

Pencampwr(wyr) Gweithredu HMT i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd: Paul Shand   
Pencampwr(wyr) Gweithredu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Sheila Davies/Sian Workman  
Pencampwr Gweithredu Llywodraeth Cymru i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd: Tamlyn Rabey/Jo Salway 

Crynodeb 
 

1. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sicrhau bargen gwerth £1.2 biliwn. Yn ystod ei hoes, mae partneriaid lleol yn 
disgwyl i'r Fargen Ddinesig ddarparu hyd at 25,000 o swyddi newydd a galluogi buddsoddiad sector preifat ychwanegol o 
£4 biliwn. 
2. Bydd y Fargen Ddinesig hon yn darparu pwerau ac adnoddau i bartneriaid lleol i ddatgloi twf economaidd arwyddocaol 
ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae'n fargen sy'n adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei fas sgiliau uchel 
a thair prifysgol llwyddiannus. Mae'r Ffargen Ddinesig hefyd yn rhoi cyfle i barhau i fynd i'r afael â rhwystrau'r ardal rhag 
twf economaidd wrth: wella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefelau sgiliau ymhellach fyth; cefnogi pobl i mewn i waith; a 
rhoi cefnogaeth sydd ei angen ar fusnesau i arloesi a thyfu. 
3. Bydd y fargen hon hefyd yn datblygu arweinyddiaeth gryfach a mwy effeithiol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
gan alluogi arweinyddion deg awdurdod lleol i gydgysylltu gwneud penderfyniadau, cronni adnoddau a gweithio'n fwy 
effeithiol gyda busnesau lleol. 
4. Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys: 
 
Buddsoddiad £1.2 biliwn yn isadeiledd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Blaenoriaeth allweddol ar gyfer buddsoddi 
fydd cyflawni Metro De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys rhaglen Drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd. 
Cysylltu'r rhanbarth. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydlu Awdurdod Trafnidiaeth Ranbarthol newydd 
anstatudol i gydlynu cynllunio trafnidiaeth a buddsoddi, ar y cyd â Llywodraeth Cymru. 
Cefnogaeth i arloesi a gwella'r Rhwydwaith digidol; I ddatblygu galluoedd mewn Teclynnau Lled-ddargluddion 
Cyfansawdd bydd Llywodraeth y DU yn buddsoddi £50 miliwn i sefydlu Canolfan Catapwlt newydd yng Nghymru. Bydd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn blaenoriaethu buddsoddi mewn ymchwil a datblygu ac yn darparu cefnogaeth i 
fusnesau arloesol o werth uchel. 
Datblygu gweithlu medrus a mynd i'r afael â diweithdra. Crëir Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (gan adeiladu ar drefniadau sy'n bodoli) i sicrhau bod darpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ymateb i anghenion 
busnesau a chymunedau lleol. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda'r Adran 
Gwaith a Phensiynau i gyd-ddylunio'r gefnogaeth cyflogaeth i'r dyfodol o 2017, i bobl â chyflwr iechyd neu anabledd 
a/neu'n ddiwaith tymor hir. 
Cefnogi menter a thwf busnes. Sefydlir Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau bod llais unigol i 
fusnes weithio gydag arweinyddion awdurdod lleol. 
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Datblygu tai ac adfywio. Mae Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i agwedd partneriaeth 
newydd at gynllunio strategol. Bydd hyn yn sicrhau darparu cymunedau cynaliadwy, trwy ddefnyddio ac ailddefnyddio 
eiddo a safleoedd. 

Arweinyddion 
Portffolio 

Elfennau Bargen 
 

 
 
 
1.Metro De-
ddwyrain Cymru a 
Chysylltu'r CCR 
 
2.Hyblygrwydd 
Ychwanegol 
 
 
 
3.Buddsoddi 
mewn Arloesi a'r 
Rhwydwaith 
Digidol 
 
4.Datblygu 
Gweithlu Medrus 
a Mynd i'r Afael â 
Diweithdra 
 
5.Cefnogi Menter 
a Thwf Busnes 
 
 
6.Datblygu Tai ac 
Adfywio 
 
7.Cabinet 

Portffolio ac Arweinydd 
CCRCD 
 
 
 
 
T2.6:Y Cyng Andrew 
Morgan a'r Cyng Huw 
David 
 
 
 
T2.2:Y Cyng Andrew 
Morgan a Will Godfrey 
 
 
 
 
T2.3:Y Cyng Peter Fox a'r 
Cyng Anthony Hunt 
 
 
 
 
T2.4:Y Cyng Debbie Wilcox 
 
 
 
 
T2.4:Y Cyng Phil Bale 
 
 
 

Argymhelliad 
Comisiwn Twf a 
Chystadleugarwch 
 
 
1,2,3,6,8,10 
 
 
 
1,2,3,5,6,8,10,11,12 
 
 
 
 
1,2,3,4,9 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,12,13 
 
 
 
 
11 
 
 
 

Arweinydd HMT 
 
I'w benderfynu (lle bo'n 
addas) 

Arweinydd 
Llywodraeth 
Cymru 
 
 
 
 
Cyfarwyddwr 
Trafnidiaeth a 
Seilwaith TGCh 
(SJ) 
Pennaeth Cyllid 
Llywodraeth 
Leol (DC) 
Adran  
 
Cyfarwyddwr 
Seilwaith TGCh 
(RS) 
 
 
Cyfarwyddwr 
Sgiliau, AU a 
Gweithio Gydol 
Oes (HM) 
 
 
Pennaeth y Tîm 
Economi, 
Sgiliau, 
Trafnidiaeth 
(TB) 
Cyfarwyddwr 
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Prifddinas-
Ranbarth 
Caerdydd 
 
8.Cynllunio 
Rhanbarthol 
Strategol 
 
9. Partneriaeth 
Twf Economaidd 
Prifddinas-
Ranbarth 
Caerdydd 
 
10. Comisiwn Twf 
Annibynnol a 
Chystadleugarwch 
 
11. Cyflenwi, 
Monitro a 
Gwerthuso 

 
T2.3:Y Cyng Neil Moore a'r 
Cyng Keith Reynolds 
 
 
 
T2.1:Y Cyng Andrew 
Morgan 
 
 
T2.3:Y Cyng Neil Moore a'r 
Cyng Keith Reynolds 
 
 
T2.4/P2:Y Cyng Phil Bale 
 
 
 
 
 
T2.4/P3:Y Cyng Phil Bale 
 
 
 
 
Y Cyng Andrew Morgan a 
Sheila Davies 
 

 
 
 
 
13 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
1,2,3,5 
 
 
 
 
13 
 

Tai ac Adfywio 
(JH) 
 
 
 
 
Pennaeth 
Cynllunio (NH) 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

1. Metro De-ddwyrain Cymru 

Crynodeb: O ystyried pwysigrwydd y Metro i Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
mae cyfran o gyllid y Fargen Ddinesig wedi'i dyrannu o flaen llaw i gyflenwi'r cynllun hwn (ac, i osgoi unrhyw 
amheuaeth, ni fydd y fath gyllid yn cynnwys Cyfraniad gan unrhyw Gyngor neu unrhyw oblygiad o dan y 
Cytundeb Cydweithio). Mae'r dyrannu hwn o flaen llaw yn canolbwyntio ar Metro cam 2, rhaglen gyflenwi 
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Trydaneiddio a Moderneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd. Mae'r Fargen Ddinesig hon yn ailgadarnhau uchelgais 
barhaus ar y cyd y ddwy lywodraeth a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflenwi'r cynllun Metro hwn. Mae 
£734 miliwn o'r cyllid £1.2 biliwn wedi ei ymrwymo'n barod i gyflenwi'r cynllun hwn. Fel rhan o'r Fargen 
Ddinesig hon mae Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i gynnwys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn nylunio 
cynllun Metro ehangach ar y cyd ac yng nghaffaeliad sefydliad cyflenwi, yn amodol ar MoU wedi'i gytuno. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Huw David a'r Cyng Andrew Morgan 

Cefnogir gan: • Chris Bradshaw/Roger Waters/Clive Campbell/Simon Jones 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.6/1 Datblygu Strategaeth Drafnidiaeth Ranbarthol 

• Datblygu Strategaeth Drafnidiaeth ar gyfer Twf gan gefnogi 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
1. Adolygu cynlluniau trafnidiaeth leol bresennol 
2. Sefydlu fframwaith strategol a chynllun cyflenwi i 

drafnidiaeth ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn 
cysylltiad â chynigion defnydd tir strategol interim 

3. Nodi nodau ac amcanion trafnidiaeth sy'n cefnogi cyflenwi'r 
allbynnau a chanlyniadau gofynnol y Fargen Ddinesig 

4. Sefydlu fforymau rhanbarthol (trwy'r CCRTA) i ymgysylltu â 
phartneriaid a rhanddeiliaid ac i ymgymryd ag 
ymgynghoriadau ar strategaethau a rhaglenni 

5. Egluro cwmpas ac allbynnau Metro cam 2 ac ymgymryd â 
dadansoddiad GAP 

6. Sicrhau bod y fframwaith yn cyflwyno canlyniadau sy'n 
cyfunioni â, yn galluogi ac yn ychwanegu gwerth at 
ddyheadau a blaenoriaethau eraill Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a'r Fargen Ddinesig 

7. Datblygu rhaglen strategol o brosiectau, a nodi cyfleoedd 
cyllido priodol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ion 17 – Rhag 17 

 RTA 
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8. Diffinio'r angen am uned graidd CCRTA a sefydlu uned i 
ddatblygu polisïau, cynlluniau a rhaglenni, monitro cyflenwi 
a rheoli casglu data ar gyfer canlyniadau monitro ac adrodd 

 

• Datblygu Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol i gefnogi'r 
Strategaeth Ofodol Ranbarthol 
1. Adeiladu ar waith a wneir i ddatblygu'r Strategaeth Interim a 

defnyddio'r adnoddau a sefydlwyd o dan y CCRTA i 
ddatblygu Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol Statudol.  
Cwmpasu tasgau ac amserlenni i gwblhau'r ddogfen erbyn 
2020 

2. Penderfynu sut y gall rhwydweithiau trafnidiaeth ranbarthol 
alluogi dyheadau cynllunio gofodol strategol yn fwyaf 
effeithiol 

3. Nodi nodau ac amcanion trafnidiaeth sy'n cefnogi cyflenwi 
dyheadau SDP a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd/Bargen 
Ddinesig 

4. Caffael adnodd allanol wrth ddatblygu astudiaethau statudol 
cefnogol 

5. Sefydlu gwaelodlin gwybodaeth ac ymgymryd ag 
ymgysylltu cyhoeddus a rhanddeiliaid priodol 

RTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2.6/2 Cefnogi a Llywio Datblygiad y Metro 

• Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ddiffinio 
blaenoriaethau cysyniad Metro De-ddwyrain Cymru ac i gefnogi 
ei gyflenwi; 

• Swyddog Awdurdod Lleol i'w secondio i dîm caffael TfW i 
gefnogi proses gaffael a helpu i ddiffinio'r Metro i gyfunioni a 
chyd-fynd â dyheadau Dinas-Ranbarth eraill 

• Penderfynu ar y math o ddull sy'n codi, patrymau a safonau 
gwasanaeth, cwmpas Cam 2 

• Nodi cyfleoedd ar gyfer rhaglen o fuddsoddiad ychwanegol 
(Cam 3) i gyflenwi buddion rhanbarthol ehangach 

 
 
 
 
 
Hyd 16 – Maw 22 

 RTA/TfW 
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T2.6/3 Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol ac Adnoddau Wedi'u Cronni 

• Sefydlu Cyd-bwyllgor Trafnidiaeth CCRTA (fel is-bwyllgor i 
Gyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd) 

• Sefydlu grŵp trafnidiaeth uwch-swyddog 

• Sefydlu partneriaethau gweithio ar y cyd gyda Llywodraeth 
Cymru a Thrafnidiaeth i Gymru gyda swyddogaethau a 
chyfrifoldebau clir 

• Sefydlu'r CCRTA fel y canolbwynt ar gyfer ymgysylltu 
rhanbarthol ar holl faterion trafnidiaeth Awdurdod Lleol ac 
ymateb i/dylanwadu ar gynigion/gwasanaethau trydydd parti 

• Nodi a datblygu cyd-gynlluniau rhanbarthol i ddarparu dull 
rhanbarthol strategol i ddelio â materion trafnidiaeth 

• Datblygu a gweithredu dull graddol i gyflenwi gwasanaethau a 
swyddogaethau trafnidiaeth yn y rhanbarth, gan gynnwys staff 
priodol, llety a gofynion sefydliadau 

Hyd 16 
 
Ion 16 
 
 
 
 
 
 
Ion 17 – Maw 20 

 RTA 

T2.6/4 Tocynnau Integredig 

• Archwilio creu llwyfan tocynnau integredig sengl ar gyfer 
trafnidiaeth gyhoeddus ledled y rhanbarth 

• Bydd y CCRTA yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, 
Trafnidiaeth i Gymru, gweithredwyr bws a rheilffordd a 
phartneriaid a rhanddeiliaid i ddatblygu tocynnau integredig 

• Ar y cyd â Llywodraeth Cymru; datblygir menter integreddio 
trwy Fwrdd Cynghrair Integreiddio (IAB) a sefydlir fel cynghrair i 
sbarduno integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus i sicrhau bod 
cyfran helaethach o alw teithio yn cael ei fodloni gan ddulliau 
cynaliadwy 

• Datblygir y fenter yn gyfochrog ag ac i gyd-fynd â Cham 2 y 
Metro 

• Bydd y Fenter Integreiddio ehangach yn cynnwys; gwella 
argaeledd gwybodaeth; symleiddio tocynnau; gwneud 
cysylltiadau rhwng gwahanol gamau yn y daith, a gwahanol 

  RTA/TfW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTA/TfW/IAB 
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ddulliau o drafnidiaeth, yn haws; a darparu cyfleusterau 
rhyngnewid gwell 

 

• Yn benodol i docynnau, bydd y CCRTA yn gweithio o fewn yr 
IAB i; 

 

• weithio gyda'r gweithredwyr i gyflwyno cynnyrch tocynnau 
masnachol ymlaen a dderbynnir ar bob dull o drafnidaeth gan 
bob gweithredwr 

• nodi'r dechnoleg glyfar fwayaf ymarferol y gellir ei chyflwyno'n 
gyflym i wella profiad y cwsmer 

• sicrhau y defnyddir data teithio i hyrwyddo dewisiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus a darparu cyfleoedd busnes eraill fel 
talebau siopa ayyb. 

T2.6/5 Llwybrau Hedfan Integredig    

Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i hyrwyddo 
datblygu llwybrau hedfan integredig o faes awyr Caerdydd a Pharth 
Menter Sain Tathan, i gyflawni budd economaidd 
 

1. Adolygu lefelau hygyrchedd a chysylltedd presennol rhwng 
y maes awyr / parth menter a'r rhanbarth ehangach 

2. Nodi dewisiadau i wella lefelau hygyrchedd a chysylltedd 
presennol 

3. Datblygu rhaglen wedi'i blaenoriaethu o welliannau a nodi 
cyfleoedd cyllido priodol 

4. Datblygu a gweithredu gwelliannau 

 
 
 
 
 
2017-19 
 
2017-19 
2017-19 
 
2020-25 

  

 

Thema'r 
Rhaglen: 

2. Hyblygrwydd Ychwanegol 

Crynodeb: Er mwyn cyflawni ymrwymiadau a strategaeth economaidd tymor hwy Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
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Caerdydd, mae'r deg awdurdod lleol wedi gofyn am annibyniaeth a hyblygrwydd ariannol helaethach. Fel rhan 
o'r Fargen Ddinesig hon bydd Llywodraeth Cymru'n archwilio annibyniaeth ariannol helaethach a hyblygrwydd 
gyda Chabinet Rhanbarthol Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd: 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Steve Thomas 

Cefnogir gan: • Will Godfrey/WAO/WGT 

Noder oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.2/4 Hyblygrwydd Ariannol 

• Y Cabinet Rhanbarthol i ddatblygu cynnig am yr hyn y maent 
yn ceisio ei archwilio'n benodol 

• Cyfarfod i archwilio potensial incwm ardrethi busnes uwchlaw 
gwaelodlin twf a gytunwyd i ddarparu cyllid ar gyfer rhaglen y 
Fargen Ddinesig 

• Cyfarfod i archwilio'r gallu i godi atodiad seilwaith 

• Cyfarfod i archwilio creu'r dewis i'r awdurdodau lleol ddefnyddio 
ffynonellau ariannol eraill 

• Archwilio dileu amodau ynghylch rhai grantiau Llywodraeth 
Cymru penodol, i alluogi cronni cyllid ar y lefel ranbarthol mewn 
meysydd fel cefnogi ysgolion ac ymyriadau sy'n ceisio mynd i'r 
afael â thlodi 

Ion 17 
Ion 17 
Rhag 17 

 RO 
 
LlCWG/WGT 
LlC/WGT 
 
 
LlC/WGT/WAO 

Sylwer oni nodir yn wahanol amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Thema'r 
Rhaglen: 

3. Buddsoddi mewn Arloesi a'r Rhwydwaith Digidol 

Crynodeb: Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dymuno estyn "y bwa dyfeisgarwch" sy'n rhedeg ar hyd coridor yr M4 i 
mewn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gan fanteisio ar gryfderau ymchwil tair prifysgol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dynodi “Ardal Arloesi” sy'n helpu i: greu a meithrin 
busnesau newydd uchel eu twf; cynyddu buddsoddi mewn ymchwil a datblygu; a darparu'r sgiliau sydd eu 
hangen ar fusnesau nawr ac i'r dyfodol, gan wella masnacheiddio IP yn arwyddocaol. O fewn cyd-destun 
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Ardal Arloesi, mae set o ymyriadau allweddol a chydgysylltiedig a fyddai'n darparu sylfaen i fuddsoddiad 
mewn twf arloesi; tyfu clwstwr o arwyddocad rhyngwladol o gwmpas lled-ddargludyddion cyfansawdd 
datblygedig; targedu a threialu ffyrdd newydd o weithio mewn gwasanaethau cyhoeddus trwy 'wely prawf' 
rhanbarthol yn treialu datblygiadau mewn data agored a mawr a datgloi gwerth economaidd caffael 
cyhoeddus ac adeiladu ar strategaeth lleoliadau diwydiannol ar gyfer hybiau cydweithio arloesi. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Peter Fox a'r Cyng Anthony Hunt  

Cefnogir gan: • Paul Matthews/Kellie Bernie/Alison Ward/Matt Lewis 

Sylwer oni nodir yn wahanol amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.5 /2 Datblygu Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd Cystadleuol yn Rhyngwladol 

Cyflymu twf arloesi wrth: 

• Sefydlu gofod angor yn y rhanbarth i gynhyrchu a 
gweithgynhyrchu o safon uchel yn 2017/18 

• Cysylltu Ymchwil a Datblygu wedi'i gefnogi gan Brifysgol a 
chreu IP hyd at gynhyrchu a masnacheiddio – gan sicrhau 
presenoldeb TRL llawn ar draws 1-3, 3-6 a 6-9 

• Cysylltu'r Ganolfan Rhagoriaeth â Gweithgynhyrchu a 
Chynhyrchu a'r Ganolfan Catapwlt 

• Cefnogi datblygu clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd a 
gydnabyddir yn fyd-eang trwy system arloesi agored, FDI a 
brandio a marchnata arbenigol 

• Cefnogi cysylltiadau uchel eu twf wrth greu ‘gofodau gwrthdaro’ 
ar gyfer sectorau lled-ddargludwyr, amddiffyn, modurol a digidol 

Caffael gofod ffatri 
o safon uchel 
Mawrth 2017 
 
Lleoliad catapwlt 
gyda ffatri'n 
cynhyrchu 2017/18 
 
Sefydlu clwstwr yn 
dechrau 2019/20 

Cydleoli cynhyrchu safon 
uchel gyda Chanolfan 
Catapwlt 
 
Mynediad at gefnogaeth a 
buddsoddiad parhaol 
Innovate UK 
 
UKRI yn cydnabod y 
rhanbarth fel pot mêl i 
glystyru diwydiannau lled-
ddargludydd cyfansawdd 

CCRPB/LlC 

T2.5 Ardal Arloesi, Buddsoddiad Arloesi ac Innovate UK 
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• Dynodi ardal arloesi gyda ‘chraidd’ o gwmpas System Arloesi 
Prifysgol Caerdydd a ‘choridor’ sy'n cysylltu polynnau twf 

• Cyflawni pecyn newydd o wobrau ariannol a chymelliadau i 
dargedu twf a datblygiad drwyddynt 

• Targedu sectorau twf allweddol sy'n codi ac yn bodoli trwy 
becyn gwell o fesurau i fuddsoddi mewn twf creu a 
masnacheiddio IP 

• Datblygu a chael arian cyfatebol i Gronfa Fuddsoddi Arloesi 
wedi'i thargedu ar y sector twf digidol  

• Gwella cyfradd tanysgrifio i gronfeydd Innovate UK a ffrydiau 
Buddsoddi Invest  

• Llunio Strategaeth Twf Diwydiannol Innovate UK 

• Lleoli Corff Arloesi Cenedlaethol Cymru o fewn rhaglenni a 
gweithgareddau'r Ardal Arloesi 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi, cadarnhau a 
hyrwyddo arloesedd trwy Gorff Arloesi Cenedlaethol newydd 

 

2018-33 
 
2019/20 
 
2020 ymlaen 
 
2019 
 
2017/18 ymlaen 
Ionawr 2017 
2018 
2018 

Darparu pwerau i ddynodi 
Ardal Arloesi 
Cytuno ar becyn o wobrau 
a chymhelliadau ariannol 
 
Sicrhau ymgysylltu 
helaethach yng Nghymru â 
Chyfarwyddwr 
cenedlaethol Innovate a 
chyfarwyddo ymgysylltiad 
yn yr IGS 
 
Cytundeb i leoli NIB 
newydd o fewn y rhanbarth 
ac Ardal Arloesi 
ddynodedig 

CCRPB/LlC 

T2.5/4 Gwely Prawf Gwasanaethau Cyhoeddus, Datblygu Digidol a Data Agored 

• Creu gwely prawf i geisio, profi a datblygu dulliau 
newydd o ddarparu gwasanaeth cyhoeddus – troi'r 
syniad o sector cyhoeddus ‘chwyddedig’ a phroblem i 
gyfle. Byddai hyn yn canolbwyntio ar ddatrys 
‘problemau cas’ mewn gwasanaethau cyhoeddus a 
bydd yn cynnwys: 

o Datblygu campws data gwyddoniaeth ar gyfer dadansoddiadau 
data mawr 

o Agor safon data i'r rhanbarth. Agor rhaglen ddata a strategaeth 
sy'n targedu datblygiad seiliedig ar apiau y gellir eu defnyddio; 
yn gwella atebolrwydd ac yn ychwanegu gwerth dinesig 

o Datgloi gwerth economaidd caffael cyhoeddus a gweld bod gan 
gynghorau ran fwy arwyddocaol mewn creu marchnad 

o Sbarduno atebion newydd yn eu blaenau i broblemau mewn 

Strategaeth ddata 
agored a 
thrwydded i'r 
rhanbarth 2018 
 
Campws 
dadansoddeg data 
2020 
 
Gwely prawf 
gwasanaethau 
cyhoeddus yn 
weithredol ar gyfer 
2021 

Cefnogaeth gan holl 
asiantaethau'r Llywodraeth 
yn y rhanbarth i arwyddo i'r 
dull hwn – ONS, IPO, a 
Thŷ'r Cwmnïau ayyb. 
 
Cefnogaeth Innovate UK a 
H20/20 ar gyfer Gwely 
Prawf Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 

CCRPB/LlC 
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gofal cymdeithasol, addysg, gofal cwsmer, ynni a gwneud y 
gorau o asedau a lleoliaeth a datganoli gwasanaeth 

• Adeiladu ar lwyddiant a graddfa'r Academi Feddalwedd wrth 
greu Academi Gwasanaethau Digidol – gan dargedu seiber, 
amddiffyn a chyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu 
meddalwedd 

• Archwilio'r achos am gysylltedd rhyngwladol uniongyrchol 

• Ychwanegu gwerth at dechnolegau 4G a 5G presennol – gan 
wneud y rhanbarth yn barth cysylltedd uwch-gyflym ac yn wely 
prawf am dechnolegau newydd 

• Cynyddu capasiti WIFI ledled trafnidiaeth gyhoeddus, agor 
cyfleoedd i byrth data ac e-ddinasyddiaeth 

• Gweithredu ‘arloesi’ a ‘digidol’ fel thema ar draws pob maes, 
gan effeithio ar sichau trafnidiaeth gyhoeddus newydd i'r 
dyfodol, tai modern byw-gweithio, datblygiad rhanbarthol clyfar 
(trefol-gwledig-cymoedd) a sicrhau bod gan ein pobl ifanc offer 
a sgiliau i weithredu yn economïau'r dyfodol. 

 
Ehangu academi 
ddigidol 2019 
 
Sefydlu academi 
seiber 2020 
 

T2.5/4 Strategaeth a Mentergarwch Lleoliad Diwydiannol 

• Ailfywiogi ac addasu Strategaeth Fentergarwch Genedlaethol i'r 
rhanbarth 

• Ymgysylltu ag a gweithredu canfyddiadau ac argymhellion 
Cynllun Gweithredu REAP 

• Creu gofodau ‘gwneuthurwr/codio/cydweithio’ i alluogi datblygu 
busnes priodol, uwchraddio a chreu amgylcheddau cydweithio. 

2020 
2018 ymlaen ar 
gyfer argymhellion 
REAP 
Gofod cydweithio 
cyntaf yn fyw yn 
2020 
 

Cefnogaeth i weithredu 
REAP 
 
Datbygiad ES rhanbarthol 
wedi'i gefnogi gan LlC 
 
Trefniadau newydd mewn 
grym ar gyfer cysylltu ac 
ymgysylltu ag UKRI 

CCRPB/LlC 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

4. Datblygu Gweithlu Medrus a Mynd i'r Afael â Diweithdra 

Crynodeb: Crëir Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (gan adeiladu ar drefniadau sy'n bodoli) i 
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sicrhau bod darpariaeth sgiliau a chyflogaeth yn ymateb i anghenion busnesau a chymunedau lleol. Bydd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i 
gydlunio'r gefnogaeth cyflogaeth i'r dyfodol o 2017, i bobl â chyflwr iechyd neu anabledd a/neu'n ddiwaith 
tymor hir. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Debbie Wilcox  

Cefnogir gan: • Stephen Gillingham/Richard Crook 

Sylwer oni nodir yn wahanol amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.4/1 Adran Gwaith a Phensiynau Gwaith a Iechyd 

• Cydlunio cefnogaeth cyflogaeth yn y dyfodol 

• Dyfarnu contractau fframwaith  

• Cytuno bod CRCD yn cymryd rhan mewn dyfarniadau gwobrau 
fframwaith bach 

• Cytuno bod CCRCD yn cymryd rhan yn llywodraethu'r CPA o'r 
perfformiad contract 

Tach 17 Ymgysylltu â'r Adran 
Gwaith a Phensiynau 

RC/DWP 

T2.4/2 Gostwng Diweithdra 

• Cynyddu nifer y bobl sy'n symud i mewn i waith 

• Dull rhanbarthol i asesu a chefnogi gan ddefnyddio'r Model 5 
cam 

• Integreiddio Strategaeth Cyflogaeth Pob Oedran i'w gweithredu 

• Sicrhau cyflenwi sgiliau ar gyfer cefnogaeth cyflogadwyedd 

• Bydd paratoi strategaeth Cyflogadwyedd CCRCD i gyflwyno'r 
cyd-destun i ffurfio'r ddarpariaeth bresennol, cyfarwyddo 
darpariaeth newydd a mesur perfformiad yn cwmpasu cynyddu 
cyflogadwyedd a gostwng diweithdra.  Cynhyrchir y strategaeth 
erbyn Hydref 2017 gyda'r cyflawni'n barhaus 

Hyd 17  LSKIP 

T2.4/3 Cynyddu Cyflogadwyedd 
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• Darparu sgiliau i bobl ar gyfer cyflogadwyedd 

• Cynyddu nifer y bobl sy'n symud i mewn i waith 

• Dull rhanbarthol i asesu a chefnogi yn ystod y Model 5 cam 

• Integreiddio Strategaeth Cyflogaeth Pob Oedran i'w gweithredu 

• Sicrhau darparu sgiliau ar gyfer cefnogaeth cyflogadwyedd 

• Bydd paratoi strategaeth Cyflogadwyedd CCRCD i ddarparu'r 
cyd-destun i ffurfio'r ddarpariaeth bresennol, i gyfarwyddo 
darpariaeth newydd a mesur perfformiad yn cwmpasu cynyddu 
cyflogadwyedd a gostwng diweithdra.  Cynhyrchir y strategaeth 
erbyn Hydref 2017 gyda'r cyflawni'n barhaus 

Hyd 17  LSKIP 

T2.4/4 Rhaglen Brentisiaeth 

• Cynyddu nifer y bobl sy'n dilyn prentisiaethau 

• Bydd angen i'r rhaglen gynnwys bwriad Rhaglen y Llywodraeth 
o ddarparu 100,000 o brentisiaethau, y cyflenwad a'r galw 
presennol, a chyfle i ddatblygu ymateb CCRCD mesuredig.  
Datblygir rhaglen gychwynnol erbyn Mawrth 2017 gyda rhaglen 
lawn wedi'i chwblhau erbyn Hydref 2017 yn unol â'r Strategaeth 
Gyflogadwyedd 

Hyd 17  LSKIP 

T2.4/P1 Adolygiad Cymalau Cymdeithasol 

• Adolygiad Tasg a Gorffen o arfer gorau i sefydlu agwedd 
gynaliadwy at gaffael 

Mehefin 17  LSKIP 

T2.4/P1 Cydweithrediad Clwstwr Busnes (Sgiliau)  

• Ymgysylltu strwythurol â chlystyrau busnes i sicrhau bod 
anghenion sgiliau'n cael eu hateb 

Mehefin 17  LSKIP 

T2.4/P1 Academïau Rhithwir 

• Datblygu'r model ynghylch sut y byddai'r Academi Rhithwir yn 
ymateb i gyfle 

Mehefin 17  LSKIP 

T2.5/4Academi Feddalwedd 

• Y Rhwydwaith Digidol Mehefin 17  LSKIP 
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• Cefnogi'r Academi Feddalwedd a rhaglenni perthynol 

• Datblygu academi seiber-ddiogelwch 

• Datblygu cynigion ar gyfer gwell defnydd o ddata 

• Archwilio'r achos am gysylltedd Rhyngwladol uniongyrchol 

• Seilwaith symudol ar draws technolegau 4G a 5G sy'n 
ychwanegu gwerth at ddarpariaeth bresennol 

• Cynyddu Wi-Fi ar draws trafnidiaeth gyhoeddus  

• Atebion digidol i broblemau mawr   

 

Thema'r 
Rhaglen: 

5. Cefnogi Menter a Thwf Busnes 

Crynodeb: Sefydlir Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau bod llais unigol i fusnes weithio gydag 
arweinyddion awdurdod lleol. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Peter Fox a'r Cyng Anthony Hunt 

Cefnogir gan: • Paul Matthews/Kellie Bernie/Alison Ward/Matt Lewis/Helen Davies/Ann Beynon 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.5/P1 Creu'r Sefydliad Busnes Rhanbarthol 

• Sefydlu'r bwrdd   HD/AB 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.5/5 Uned Gyflenwi Integredig 
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• Creu uned Gyflenwi Ranbarthol integredig i roi Cefnogaeth 
Busnes 

• Cyfunioni adnoddau lleol i greu'r uned i gyflenwi agweddau 
rhanbarthol arwyddocaol o ddatblygiad economaidd gan 
gynnwys datblygu busnes; marchnata; twristiaeth; a buddsoddi 
mewnol 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau cyfatebolrwydd 

• Llywodraeth Cynmru i sicrhau lefelau mwy o welededd gyda 
swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru ei hun  

  
 
 
 
 
Swyddfeydd/rhwydweithiau 
LlC dramor 

 
RO 
RO 
 
RO 
RO 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

6. Datblygu Tai ac Adfywio 

Crynodeb: Mae Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i agwedd partneriaeth newydd at 
gynllunio strategol. Bydd hyn yn sicrhau cymunedau cynaliadwy, trwy ddefnyddio ac ailddefnyddio eiddo a 
safleoedd. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Moore a'r Cyng Reynolds 

Cefnogir gan: • Chris Burns/Christina Harrhy/Rob Thomas/Marcus Goldsworthy/Jane Cook 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.3/3 Datblygu Cronfa Dai CCRCD 

• Sail tystiolaeth o resymau pam mae safleoedd tai yn methu â 
symud yn Ne-ddwyrain Cymru 

• Datblygu pecyn o ymyriadau i annog datblygu tai 

• Cwblhau coeden benderfynu i nodi'r teclynnau cywir ar gyfer 
amgylchiadau safle penodol 

• Sefydlu mecanweithiau heb fod yn ariannol e.e. hwyluso 
perchnogion tir; CPO ayyb. 

2017-2020  JC 
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• Sefydlu meini prawf cronfa i sicrhau bod safleoedd a gefnogir 
yn cyflawni budd economaidd 

• Sefydlu gweinyddiaeth cronfa a threfniadau rheoli 

• Sefydlu mecanwaith gwerthuso 

• Lansio'r gronfa 

T2.3/3 Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod rhaglenni tai a mentrau'n cyfunioni 

• Cwmpasu gweithgaredd tai LlC 

• Rhannu Gweithgaredd y Fargen Ddinesig  

• Cyfunioni ffrydiau gwaith 

2017-2020  JC 

T2.3/3 Gweithio gyda darparwyr tai cyhoeddus a phreifat i gynyddu darpariaeth ac ansawdd tai 

• Sefydlu fforymau rhanbarthol 

• Arwain gweithgaredd tasg a gorffen 

• Archwilio partneriaethau darparu tai arloesol 

2017-2020  JC 

T2.3/3 Gweithio gyda darparwyr tai cyhoeddus a phreifat i gynyddu darpariaeth ac ansawdd tai 

• Sefydlu fforymau rhanbarthol 

• Arwain gweithgaredd tasg a gorffen 

• Archwilio partneriaethau darparu tai arloesol 

2017-2020  JC 

T2.3/3 Cynllun Strategol ar gyfer darparu Tai Rhanbarthol, gan gynnwys Asesiad Marchnad 

T2.3/1 Cydlynu gyda thrafnidiaeth; sgiliau; cynllunio a ffrydiau gwaith CCRCD eraill 

T2.3/1 Agwedd strategol at adfywio a darpariaeth seilwaith 

• Datblygu proses i gipio adolygu ac asesu seilwaith a 
phrosiectau adfywio sy'n cyd-fynd ag egwyddorion y Fargen 
Ddinesig a sicrhau bod yr holl gynlluniau a rhaglenni a 
gyflwynir yn mynd trwy'r broses asesu a'r rhai hynny sy'n 
bodloni'r meini prawf asesu sy'n symud ymlaen yn unig. 

• Datblygu fframwaith sy'n seiliedig ar wybodaeth gefnogol a 
gyflwynir gan yr elfen drafnidiaeth, tai, arloesi a chefnogi 
busnes a sgil i hyrwyddo seilwaith arloesol, adfywio a 
phrosiectau twf economaidd mewn cydweithrediad â/neu 

Ebrill 2017 
 
 
 
Ebrill 2017-2020 
 
 
 
Ebrill 2017-2020 

 MG 
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mewn partneriaeth er mwyn uchafu'r dylanwad mwyaf o'r 
sectorau preifat a chyhoeddus; 

• Hwyluso datblygu cynlluniau gyda phartneriaid gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru sydd gydai'i gilydd â'r 
potensial i gyflawni buddion ledled y rhanbarth; 

• Datblygu rhaglen o gefnogaeth i'r Tri Pharth Menter o fewn 
y rhanbarth mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru ac 
adolygu ffiniau a swyddogaethau'r Parthau wrth symud 
ymlaen 

• Datblygu gofod cychwyn a chydweithio arloesol ychwanegol 
mewn lleoliadau strategol i wasanaethu'r rhanbarth ynghyd 
ag angen y busnes arloesol gofod dilynol i dyfu. 

• Buddsoddiad wedi'i dargedu i adfywio canol tref i sicrhau 
bod ein trefi'n datblygu a ffynnu i mewn i'r 21ain ganrif  

• Datblygu cronfa adfywio a seilwaith i gefnogi prosiectau 
sy'n cyflawni buddion rhanbarthol trawsdoriadol. 

• Defnyddio canlyniadau'r broses asesu a phenderfyniadau 
Cabinet Rhanbarthol y Fargen Ddinesig i baratoi rhaglen 
ranbarthol o weithredu sy'n seiliedig ar gyllid sydd ar gael; 

• Sicrhau y monitrir ac y diweddarir y rhaglen ranbarthol o 
weithredu yn seiliedig ar gyllid a blaenoriaethau a 
adolygwyd ac yn sicrhau bod gweithredu'r prosiect yn 
uchafu'r buddion gwerth ychwanegol ac egwyddorion 
cynaliadwyedd.  

• Datblygu twristiaeth/buddsoddi – Datblygu cynllun 
buddsoddi cyrchfan ledled y rhanbarth 

 
Ebrill 2017-2020 
 
Ebrill 2017-2020 
 
 
Ebrill 2017-2020 
 
 
Ebrill 2017-2020 
 
Ebrill 2017-2020 
 
Ebrill 2017-2020 
 
 
Ebrill 2017-2020 
 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

7. Cyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Crynodeb: Bydd y Fargen Ddinesig hon yn gweithredu fel catalydd i ddatblygu arweinyddiaeth gryfach a mwy effeithiol 
ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan alluogi deg arweinydd llywodraeth leol i gydgysylltu gwneud 
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penderfyniadau, cronni adnoddau a gweithio'n fwy effeithiol gyda busnesau lleol.  
 
Gan ddefnyddio'r fframwaith statudol presennol, bydd y deg awdurdod lleol yn sefydlu Cyd-gabinet Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Bydd gan Gyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd statws Cyd-bwyllgor a bydd yn 
gorff a fydd yn gwneud y penderfyniadau eithaf yn y strwythur llywodraethu.  
Bydd sefydlu Cyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gam cyntaf at ddatblygu llywodraethu dinas-
ranbarth helaethach ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Toomey 

Cefnogir gan:  

• Gareth Chapman/Liz Weale/Pinsent Mason 
Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.2/1 Cytundeb a Strwythur Llywodraethu 

• Llunnir cytundeb cynhwysfawr rhwng yr awdurdodau sy'n 
cymryd rhan a fydd a) yn rhwymo ac ymrwymo pob awdurdod 
lleol unigol ac unrhyw awdurdod olynol (yn achos ad-drefnu 
llywodraeth leol) am y fath gyfnod sy'n angenrheidiol i 
ddarparu'r Fargen Ddinesig; a b) chaniatáu ei bod yn bosibl y 
datganolir swyddogaethau a phwerau ychwanegol i'r Cyd-
gabinet yn y dyfodol 

Ion 17  GC 

T2.2/2 Datblygu Llywodraethu 

• Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i a) adolygu 
llywodraethu'r Fargen Ddinesig ac i archwilio dewisiadau'r 
dyfodol i symud at lywodraethu sydd hyd yn oed yn gryfach ac 
yn fwy effeithiol ac yn gyfreithiol rwymol; a b) ymgynghori â 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i nodi gweithredoedd y 
mae eu hangen i gymryd dewisiadau llywodraethu'r dyfodol yn 
eu blaenau 

  GC 
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Thema'r 
Rhaglen: 

8. Cynllunio Rhanbarthol Strategol 

Crynodeb: Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn ymrwymo i greu cynllun 
datblygu strategol integredig sy'n ymgorffori tai defnydd tir ar gyfer tai a chyflogaeth gyda chynlluniau 
trafnidiaeth ehangach. Bydd y cynllun strategol yn darparu'r glasbrint gwaelodol ar gyfer datblygu ar draws y 
ddinas-ranbarth. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Moore a'r Cyng Reynolds 

Cefnogir gan: • Chris Burns/Christina Harrhy/Rob Thomas 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.4/4 Cynllunio Rhanbarthol Strategol 

• Creu Cynllun Datblygu Strategol Integredig   RT/CH 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

9. Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Crynodeb: Sefydlir Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel corff cynghori allweddol i ddatblygu'r 
Strategaeth Economadd Ranbarthol yn ogystal â phenderfyniadau perthynol i Gronfa Fuddsoddi Ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o weithredwyr ac asiantiaid 
economaidd allweddol y ddinas-ranbarth, gan gynnwys busnes, addysg uwch, llywodraeth leol, y trydydd 
sector a sefydliadau gweithwyr.  
Yn ychwanegol at fod yn gorff cynghori i'r Strategaeth Economaidd Ranbarthol,  a darparu cyngor ar Gronfa 
Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, bydd y Bartneriaeth hefyd yn darparu swyddogaeth 
eiriolaeth dros hyrwyddo'r ddinas-ranbarth, sy'n cynnwys cefnogi marchnata'r ddinas-ranbarth a 
gweithgareddau buddsoddi mewnol, yn ogystal â gwneud cynrychioladau ar ran y ddinas-ranbarth. Wrth 
ymgymryd â'r gweithgareddau hyn bydd y Bartneriaeth hefyd yn monitro a gwneud argymhellion i'r Cabinet 
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Rhanbarthol gyda golwg ar weithredu'r Fargen Ddinesig a bydd yn rhoi cyngor ar benderfyniadau buddsoddi. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Bale 

Cefnogir gan: • Paul Orders 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 
 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.4 Sefydlu'r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP) 

• Datblygu cynigion manwl i'r REGP ac adrodd yn ôl i'r Cyd-
gabinet 

• Cwblhau cynigion i gyfunioni â deddfwriaeth a gofynion y 
Fargen Ddinesig ehangach ynghylch llywodraethu a'r 
Fframwaith Sicrwydd 

• Nodi unigolyn i gefnogi proses Nolan i benodi cadeirydd 

• Nodi grwpiau cynrychioladol o'r gymuned fusnes a grwpiau 
gweithwyr, gan wahodd sefydliadau Addysg Uwch i gynnig 
cynrychiolydd a sefydlu bwrdd interim 

• Sefydlu REGP llawn 

2016 
Yn gynnar yn 2017 
 
Yn gynnar yn 2017 
Yn gynnar yn 2017 
 
Gwanwyn 2017 

 PO 

 

Thema'r 
Rhaglen: 

10. Comisiwn Twf Annibynnol a Chystadleugarwch 

Crynodeb: Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydlu Comisiwn Twf Annibynnol a Chystadleugarwch i gefnogi 
strategaeth economaidd a buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd yn adolygu gweithgareddau 
perthynol i'r Fargen Ddinesig yn ogystal ag ymyriadau economaidd a thwf ehangach. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Bale 

Cefnogir gan: • Paul Orders 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 
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Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.4/P3 Adolygu tystiolaeth 

• Sefydlu cylch gorchwyl a rhaglen Mehefin 2016 

• Lansio'r digwyddiad Mehefin 2016 

• Cychwyn y rhaglen, gan ddechrau gydag adolygu tystiolaeth 
am yr ardal economaidd weithredolol.  

• Darparu dadansoddiad economaidd manwl o'r ddinas-ranbarth 

• Lansiwyd y canfyddiadau Rhagfyr 2016 

2015/16  GC 

Elfen y Fargen: 11. Cyflenwi, Monitro a Gwerthuso 

Crynodeb: Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
cynllun gweithredu, monitro a gwerthuso a gytunwyd cyn gweithredu, sy'n amlinellu'r dull cyflenwi a gynigir ac 
yn gwerthuso effaith y cyflenwi. 

Arweinydd y 
Portffolio: 

• Y Cyng Morgan 

Cefnogir gan: • Sheila Davies/Sian Workman 

Sylwer oni nodir yn wahanol, amserlenni i'w darllen fel 2016-2020 

Cerrig milltir/tasgau allweddol  Amserlenni Gofynion y Llywodraeth Perchennog 
 

T2.1 Sefydlu'r Swyddfa Ranbarthol (RO) 

• Sefydlu'r tîm rheoli'r rhaglen ar y cyd 

• Sefydlu'r tîm cyflenwi rhanbarthol 

• Datbygu a chyflwyno offer a phrosesau monitro rhaglen 
drosfwaol 

• Cyflwyno trefniadau gwerthuso unigol sy'n cynnwys pob maes 
portffolio y cyfeiriwyd atynt  

• Cynhyrchu Cynllun Busnes 2017/18 

Ion 17 Cefnogaeth i ddablygu'r 
fframwaith  

SD/SW 
SW 
SW 
 
SD/SW 

T2.1 Sefydlu Rhaglen Bontio Gynhwysfawr 
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• Rhaglen gynhwysfawr o waith i sicrhau pontio llyfn i 
drefniadau'r Fargen Ddinesig 

• Sicrhau bod trefniadau priodol mewn grym i gefnogi'r CCRCD 
gan gynnwys adeiladau, adnoddau staff, cefnogaeth Adnoddau 
Dynol, systemau ariannol a threfrniadau archwilio a systemau 
Technoleg Gwybodaeth 

• Bydd angen cyfathrebu 'mewnol' effeithiol  

Ion 17 Cefnogaeth i ddablygu'r 
fframwaith  

SW 
 
SW/WGT/UKG 
 
 
SW 

T2.1 Cytuno a Gweithredu Amserlen Adolygu ac Adrodd 

• Amserlen gynhwysfawr i sicrhau y bodlonir adolygiad 
amlochrog gofynnol a threfniadau adrodd gan yr holl bartneriaid 

• Sefydlu mecanwaith clir i adfywio cynllun gweithredu'r ddinas-
ranbarth (mae'n eithaf posibl y gallai unigolion a enwir newid o 
ganlyniad i etholiadau, a disgwyliwn y gellir datblygu neu 
fireinio rhai cerrig milltir yn unig yn dilyn gwaith ymchwil 
cychwynnol) a chytuno ar lywodraethu clir ynghylch sut y 
cymeradwyir adolygiadau 

Ion 17 Cefnogaeth i ddatblygu'r 
amserlen 
 
Bwrdd Trosolwg Bargen 
Ddinesig Llywodraeth 
Cymru 

SW/WGT/UKG 
 
SW 
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	6.2 Cydnabyddir a chytunir bod goblygiadau a rhwymedigaethau pob Cyngor yn rhwymo unrhyw awdurdod olynol pan fydd unrhyw ad-drefnu llywodraeth leol.

	7. Cynlluniau Busnes a Monitro Cynnydd
	7.1 Cynllun Busnes JWA
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	(d) y fethodoleg a chyfrifoldeb am unrhyw fonitro perfformiad ynghyd ag unrhyw ddangosyddion perfformiad i alluogi'r Cyd-bwyllgor i fesur cynnydd yn erbyn Cynllun Busnes y JWA; ac
	(e) unrhyw refeniw ac adroddiadau monitro cyfalaf i'w paratoi ar gyfer y Cyd-bwyllgor ac amlder y fath adroddiadau.


	7.2  Cynllun Busnes JWA wedi'i ddiweddaru
	7.2.1 Bydd y Cyd-bwyllgor, heb fod yn gynharach na thri (3) mis a heb fod yn hwyrach nag un (1) mis cyn diwedd y Cyfnod Cyfrifo perthnasol, yn paratoi (neu'n caffael paratoi), yn cwblhau, cytuno (gan weithredu er budd gorau'r Cyd-bwyllgor) a chymeradw...
	7.2.2 Bydd y penderfyniad i gymeradwyo a mabwysiadu unrhyw Gynllun Busnes JWA wedi'i ddiweddaru yn "Fater Cyd-bwyllgor" ac eithrio i'r graddau fod unrhyw ddiweddariad o'r fath yn gyfystyr â newid materol i Gynllun Busnes cyfredol y JWA ac, yn y fath a...
	7.2.3 Bydd y Cyd-bwyllgor neu'r Cynghorau (fel y bo'n gymwys) yn defnyddio'u hymdrechion rhesymol i geisio cytuno ar y fath Gynllun Busnes drafft JWA (gan wneud unrhyw ddiwygiadau y gallent gytuno arnynt trwy fwyafrif) a'i fabwysiadu fel Cynllun Busne...
	7.2.4 Bydd Cynllun Busnes y JWA wedi'i ddiweddaru yn unol â Chymal 7.2.3 (gyda'r fath ddiwygiadau i hynny y gellid cytuno arnynt gan y Cyd-bwyllgor neu fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau" (fel y bo'n gymwys)) yn cymryd lle Cynllun Busnes cyfredol y...
	(a) ddyddiad dod i ben Cynllun Busnes cyfredol y JWA ar y pryd; a
	(b) dyddiad y'i cymeradwyir gan y Cyd-bwyllgor yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) neu, fel y bo'n gymwys, y dyddiad y cymeradwyir Cynllun Busnes wedi'i ddiweddaru'r JWA gan y Cynghorau fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau").

	7.2.5 Yn amodol ar Gymal 7.5, tan y fath adeg y bydd yn cael ei ddisodli yn unol â Chymal 7.2.3, bydd Cynllun Busnes y JWA a gafodd ei fabwysiadu'n fwyaf diweddar fel Cynllun Busnes ffurfiol y JWA yn parhau i fod yn Gynllun Busnes ffurfiol cyfrwymol...
	7.2.6  Lle nad yw Cynllun Busnes drafft y JWA a ddosbarthwyd o dan Gymal 7.2.1 wedi ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor na'r Cynghorau (fel y bo'n gymwys) erbyn y dyddiad chwe (6) mis calendr yn dilyn y dyddiad y caiff ei ddosbarthu'n gyntaf i'r Cyd-bwy...

	7.3  "Cynllun Busnes Blynyddol"
	7.3.1 Mae'r Cyd-bwyllgor yn disgwyl cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig trwy nifer o brosiectau a pharthed pob Cyfnod Cyfrifo bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn caffael paratoi, a (heb fod yn hwyrach na 90 (deg a ...
	7.3.2 O fewn 30 (deg ar hugain) Niwrnod Busnes o ddyddiad dosbarthu'r Cynllun Busnes Blynyddol drafft mewn perthynas â Chyfnod Cyfrifo gelwir Cyfarfod Cyd-bwyllgor yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) i ystyried ac (os yw'r Cyd-bwyllgor yn cytuno â hyn...
	7.3.3 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn galw Cyfarfod Cyd-bwyllgor yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor) i drafod addasrwydd parhaus Cynllun Busnes Blynyddol ac unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i hynny ar neu'n agos at y dyddiad 30 (deg ar hugain...
	7.3.4 Lle nad yw'r Cynllun Busnes Blynyddol a ddosbarthwyd o dan Gymal 7.3.1 wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor erbyn y dyddiad chwe (6) mis calendr wedi iddo gael ei ddosbarthu'n gyntaf i'r Cyd-bwyllgor, bernir bod y mater yn Fater Cyd-bwyll...

	7.4 Monitro Cynnydd
	7.4.1 Adolygir cynnydd yn erbyn pob Cynllun Busnes JWA a Chynllun Busnes Blynyddol yn gyson yn y Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor.
	7.4.2 Os, mewn unrhyw Gyfarfod Cyd-bwyllgor, y bydd unrhyw aelodau etholedig neu ddirprwy (fel y bo'n gymwys) yn eu barn rhesymol, yn credu bod y CYnghorau wedi methu'n faterol i gydymffurfio â Chynllun Busnes JWA perthnasol a/neu Gynllun Busnes Blyny...
	7.4.3 Yn amodol ar Gymal 7.4.3, bydd unrhyw amrywiadau i Gynllun Busnes y JWA neu Gynllun Busnes Blynyddol yn effeithiol gyda chymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor yn unig yn unol â Chymal 10 (Cyd-bwyllgor).

	7.5 Ymgorffori Cynlluniau Busnes Blynyddol i Gynllun Busnes y JWA

	8. CRONFA FUDDSODDI (CRONFEYDD BUDDSODDI) EHANGACH PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD
	8.1 Mae'r Cynghorau'n cytuno mai un o'r prosiectau cychwynnol allweddol i'w ddatblygu mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yw sefydlu a rheoli Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
	8.2 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn caffael paratoi Cyllun Busnes Blynyddol ar gyfer datblygu Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn unol â Chymal 7 (Cynlluniau Busnes a Monitro Cynnydd), i bennu, ymhlith materion eraill,...
	8.2.1 strwythur gyfreithiol Cronfa Fuddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac a fydd yn cynnwys un gronfa neu gyfres ohonynt;
	8.2.2 y meini prawf buddsoddi a'r polisi buddsoddi;
	8.2.3 y strwythur llywodraethu ar gyfer y bwrdd buddsoddi;
	8.2.4 y dull o adrodd perfformiad a'r cydadwaith â'r Adolygiad Porth; a'r
	8.2.5 weithdrefn i benodi rheolwr cronfa.


	9. GWNEUD PENDERFYNIADAU
	9.1 O ran yr angen am benderfyniadau a gweithredoedd eraill i'w cymryd a'i gweithredu yn ystod tymor y Cytundeb hwn, mae'r Cynghorau wedi nodi'r tri chategori canlynol gyda'i gilydd gyda'r modd y cânt eu hystyried:-
	9.1.1 "Mater Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol" - mater y disgwylir y bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn gallu gwneud penderfyniad amdano a chanddo'r grym i rwymo'r Cyd-bwyllgor wrth wneud hynny;
	9.1.2 "Mater Cyd-bwyllgor" – mater y disgwylir y bydd yr aelod etholedig (neu ddirprwy priodol) a benodwyd o bob Cyngor yn unol â Chymal 10.4 (Cyd-bwyllgor) yn gallu gwneud penderfyniad arno a'r grym ganddynt i rwymo'r Cynghorau a gynrychiolant wrth ...
	9.1.3 "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau" – mater y bydd yn rhaid ei gyfeirio at bob Cyngor ar gyfer ac, er mwyn osgoi amheuaeth, ni fyddai'r mater hynny sy'n gofyn am benderfyniad yn cael ei ddatrys gan yr aelodau etholedig a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor ...


	10. CYD-BWYLLGOR
	10.1 Bydd y Cynghorau'n ffurfio'r cyd-bwyllgor ("Cyd-bwyllgor") i ddiben goruchwylio a chydlynu cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac i weithredu'r swyddogaethau a amlinellir yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl yCyd-bwyllgor)...
	10.2 Gall y Cyd-bwyllgor weithredu'r fath swyddogaethau eraill fel y penderfyna'r Cynghorau o dro i dro a chymeradwyo fel "Mater Neilltuedig i'r Cynghorau".
	10.3 Ni fydd grym gan y Cyd-bwyllgor i gymeradwyo unrhyw "Fater Neilltuedig i'r Cynghorau" yn unol â Chymal 9.1.3 ("Mater Neilltuedig i'r Cynghorau").
	10.4 Bydd pob Cyngor yn penodi un (1) aelod etholedig i'r Cyd-bwyllgor.  Bydd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor yn aelod etholedig yn cynrychioli Cyngor a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor a bydd yn cylchdroi ymhlith y Cynghorau pob blwyddyn.
	10.5 Bydd hawl gan bob Cyngor o dro i dro i benodi dirprwy fel ei gynrychiolydd ond bydd y fath ddirprwy (ym mhob achos) ond â hawl i siarad a phleidleisio mewn cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor yn absenoldeb ei gynrychiolydd neu ei chynrychiolydd cyfatebol.
	10.6 Bydd hawl gan bob Cyngor i wahodd trydydd parti priodol i arsylwi Cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor a bydd gan y fath drydydd parti hawl i gymryd rhan yn y fath Gyfarfodydd Cyd-bwyllgor yn unol â disgresiwn Cadeirydd y Cyd-bwyllgor.  Ni fydd gan y fath ...
	10.7 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn mynychu cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor ond ni fydd ganddo'r hawl i bleidleisio ar unrhyw faterion Cyd-bwyllgor.
	10.8 Gall pob Cyngor, yn unol â'u disgresiwn, newid eu cynrychiolwyr (a'u dirprwyon yn eu tro) a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor, ar yr amod bod:-
	10.8.1 ar bob adeg, ganddynt gynrychiolwyr a benodwyd i'r Cyd-bwyllgor yn unol â'r swyddogaethau a gafodd eu nodi yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl Cyd-bwyllgor); ac
	10.8.2 na fydd gan unrhyw amnewid o'r fath statws nac awdurdod llai na'r hyn a amlinellir yn Atodiad 2 (Cylch Gorchwyl Cyd-bwyllgor) oni bai y cytunir fel arall gan y Cynghorau.

	10.9 Bydd y Cyd-bwyllgor yn cyfarfod o leiaf yn chwarterol yn ystod yr ail Gyfnod Cyfrifo ac wedi hynny fel a phan y bo gofyn yn unol â'r amserlen ar gyfer y Fargen Ddinesig ac, mewn unrhyw achos, ar adegau priodol ac ar rybudd rhesymol (i'w ddosbarth...
	10.10 Gall unrhyw gynrychiolydd wrth wneud cais ysgrifenedig at Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol ofyn yr ystyrir mater yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor. Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn sicrhau bod pob agenda a gwybodaeth berthnasol mewn pe...
	10.11 Y cworwm angenrheidiol ar gyfer cyfarfod Cyd-bwyllgor fydd aelod etholedig neu ddirprwy priodol a benodwyd yn unol â Chymal 10.5 (Cyd-bwyllgor) o o leiaf saith (7) o'r Cynghorau ar yr adeg berthnasol.
	10.12 Mewn cyfarfodydd o'r Cyd-bwyllgor bydd gan bob aelod etholedig neu ddirprwy priodol a benodwyd yn unol â Chymal 10.5 (Cyd-bwyllgor) uchod o bob Cyngor un bleidlais. Rhoddir pleidlais fwrw i'r Cadeirydd ar yr amod bod y Cynghorau'n cytuno ac yn ...
	10.13 Os, mewn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor, nad yw mater yn cael ei benderfynu yn unol â Chymal 10.12 uchod, bydd y mater hwnnw ("Mater Cyd-bwyllgor Heb ei Ddatrys") yn cael ei ohirio i'w ystyried yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor a fydd yn cael ei g...
	10.14 Bydd pob Cyngor yn darparu pob gwybodaeth y gofynnwyd yn rhesymol amdani ar gais gan y Cyd-bwyllgor i Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol a bydd yn cydymffurfio ag unrhyw benderfyniadau gan y Cyd-bwyllgor i ofyn am y fath wybodaeth.
	10.15 Bydd pob Cyngor yn ymgynghori â'r Cynghorau eraill i sicrhau cynnydd dyfalbarhaus y materion dydd i ddydd perthynol i gyflawni goblygiadau'r Cyngor mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig.
	10.16 Lle mae Cyngor yn dymuno darparu unrhyw wybodaeth a/neu gyflwyno rhybudd neu alwad i'r Cyd-bwyllgor, dylid ei gyflwyno i Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn unol â Chymal 23.3 (Hysbysiadau). Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn cadw cofnod ...
	10.17 Mae'r Cynghorau'n cytuno ac yn cydnabod y bydd y Cyd-bwyllgor yn mabwysiadu rheolau sefydlog contract cyfredol, rheolau gweithdrefn ariannol, codau ymddygiad a pholisïau a gweithdrefnau cymwys eraill y Corff Atebobl i ac ar ran y Cynghorau wrth ...
	10.18 Gall y Cyd-bwyllgor Ddirprwyo
	10.18.1 Gall y Cyd-bwyllgor ddirprwyo unrhyw un o'r pwerau a roddwyd iddynt o dan y Cytundeb hwn:
	(a) i'r fath unigolyn, is-bwyllgor neu grŵp;
	(b) i'r fath radd;
	(c) mewn perthynas â'r fath faterion; ac
	(d) ar y fath delerau ac amodau,

	10.18.2 Gall y Cyd-bwyllgor ganiatáu bod y fath ddirprwyo'n awdurdodi dirprwyo pellach o bwerau'r Cyd-bwyllgor yn awtomatig gan unrhyw unigolyn y'i dirprwyir iddynt cyhyd â bod y Cyd-bwyllgor yn datgan hyn yn benodol o fewn y fath awdurdod dirprwyo.
	10.18.3 Gall y Cyd-bwyllgor wrthdroi unrhyw ddirprwyaeth yn gyfan neu'n rhannol, neu ddiwygio'i thelerau ac amodau ar unrhyw adeg.

	10.19 Is-bwyllgorau
	10.19.1 Bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu'r is-bwyllgorau neu grwpiau canlynol cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol:
	(a) Y Swyddfa Rheoli Rhaglen;
	(b) Bwrdd y Rhaglen;
	(c) Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol;
	(d) Sefydliad Busnes Rhanbarthol;
	(e) Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol; a
	(f) Phartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.

	10.19.2 Bydd y Cynghorau'n gweithio gyda'i gilydd i greu a chytuno cylch gorchwyl, i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ar gyfer Cyd-bwyllgor Archwilio a Chyd-bwyllgor Craffu a sut y bydd y rhain yn derbyn eu hadnoddau a'u cyllid.
	10.19.3 Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau y bydd yr is-bwyllgorau neu'r grwpiau y cyfeirir atynt yng Nghymalau, 10.18 10.19.1 a 10.19.2:
	(a) yn ymgymryd â nifer o swyddogaethau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i wasanaethau archwilio, craffu a/neu ymgynghori yn unol â'u cylch gorchwyl; ac
	(b) na fydd ganddynt unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau dirprwyol (oni bai y dyfarnwyd yn benodol fel arall gan y Cyd-bwyllgor).

	10.19.4 Mae'n rhaid i is-bwyllgorau neu grwpiau y mae'r Cyd-bwyllgor yn dirprwyo unrhyw bŵer iddynt ddilyn gweithdrefnau sy'n seiliedig cyn belled â'u bod yn gymwys ar y darpariaethau hynny o'r Cytundeb hwn sy'nrheoli gwneud penderfyniadau gan y Cyd-b...
	10.19.5 Bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu aelodaeth, rheolau gweithdrefn neu gylch gorchwyl i bob neu unrhyw is-bwyllgor neu grwpiau o'r fath i, ymhlith materion eraill, egluro eu swyddogaeth ei hunain a chwmpas y dirprwyo a gymeradwyir gan y Cyd-bwyllgor.
	10.19.6 Gall y Cyd-bwyllgor greu is-bwyllgorau ac is-grwpiau ychwanegol fel y gwêl yn addas o dro i dro.


	11. BWRDD Y RHAGLEN A CHYFARWYDDWR Y RHAGLEN RANBARTHOL
	11.1 Cyfansoddiad ac Awdurdod Bwrdd y Rhaglen
	11.1.1 Bydd y Cynghorau'n ffurfio bwrdd y rhaglen ("Bwrdd y Rhaglen") i ddiben gweithredu'r Fargen Ddinesig a rheoli goblygiadau'r Cynghorau o ddydd i ddydd mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac i weithredu'r swyddogaethau a amlinellir yn Atodiad 2, R...
	11.1.2 Ni fydd gan Fwrdd y Rhaglen unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau yn unol â'r Cytundeb hwn.
	11.1.3 Bydd pob Cynngor yn penodi un cynrychiolydd uwch-swyddog (a allai gynnwys y prif weithredwr neu swyddog tebyg) i Fwrdd y Rhaglen a'r fath gynrychiolwyr eraill y gallai'r Cyd-bwyllgor benderfynu o dro i dro. Y cadeirydd fydd Cyfarwyddwr y Rhagle...
	11.1.4 Bydd gan bob Cyngor yr hawl o dro i dro i benodi dirprwy i'w uwch-swyddog a'r fath ddirprwy (ym mhob achos) a'r hawl i fynychu cyfarfodydd o Fwrdd y Rhaglenyn lle ei uwch-swyddog.
	11.1.5 Bydd y Cynghorau, yn ol eu disgresiwn, yn newid eu cynrychiolwyr (a'u dirprwyon yn eu tro) a benodwyd i Fwrdd y Rhaglen cyhyd â bod y fath newid ar yr un sail a'r unigolyn a benodwyd yn wreiddiol ac ymhellach na chaiff unrhyw uwch swyddog o Fwr...
	11.1.6 Bydd Bwrdd y Rhaglen yn cyfarfod os a phryd y mae gofyn yn unol â'r amserlen ar gyfer y Fargen Ddinesig ac, mewn unrhyw achos, ar adegau priodol ac ar rybudd rhesymol (i'w gyhoeddi trwy Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol).

	11.2 Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol
	11.2.1 Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn mynychu cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor ond ni fydd ganddo'r hawl i bleidleisio ar unrhyw Faterion Cyd-bwyllgor.
	11.2.2 Bydd gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol bwerau gwneud penderfyniad wedi'u dirprwyo iddo'n bersonol (ac nid i Fwrdd y Rhaglen) yn unol â Chymal 1 (Polisi Dirprwyaethau).
	11.2.3 Lle bo Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn defnyddio unrhyw bwerau gwneud penderfyniad, bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn ymgynghori'n gyntaf gyda Chadeirydd y Cyd-bwyllgor ac arweinydd portffolio perthnasol y Cyd-bwyllgor.


	12. ymrwymiad y cynghorau a chyfraniadau
	12.1 Cyffredinol
	12.2 Costau Mewnol
	12.2.1 Yn ddarostyngedig i Gymalau 12.2.2 a 12.2.3 (Costau Mewnol), caiff y Costau Mewnol a gafwyd gan bob Cyngor eu dwyn gan y Cyngor sy'n darparu'r adnodd mewnol hwnnw.
	12.2.2 Mae'r Cynghorau trwy hyn yn cytuno os yw un o'r Cynghorau'n credu ei fod yn debygol o gynhyrchu Costau Mewnol anghymesur cyfeirir y mater hwnnw at y Cyd-bwyllgor i benderfynu a fydd y fath gostau'n anghymesur ac a ddylid gwneud unrhyw gyfraniad...
	12.2.3 Mae'r Partion yn cytuno a chydnabod bod Costau Mewnol a gynhyrchir gan y Corff Atebol mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn cael eu cyfrifo fel Costau Cyd-bwyllgor a chânt eu dyrannu ymhlith y Cynghorau yn unol â Chymal 12.3.1 (Costau'r Cyd-bw...

	12.3 Costau'r Cyd-bwyllgor
	12.3.1 Bydd unrhyw gostau Cyd-bwyllgor a gynhyrchir gan y Cyd-bwyllgor yn cael eu rhannu ar Sail Gymesur rhwng y Cynghorau yn unol â'r Cytundeb hwn.
	12.3.2 Bydd gofyn i bob Cyngor baratoi cyfrifon gan gynnwys manylion unrhyw Gostau a gynhyrchir gan y Cyd-bwyllgor yn unol ag Atodiad 4 (Penawdau Gwariant) ("y Cyfrifon") parthed pob Cyfnod Cyfrifo ac ar gyfer rhai tebyg pellach a/neu gyfnodau cyfrif...
	12.3.3 Bydd pob Cyngor:-
	(a) yn y Cyfrifon yn cofnodi'n wir a chyflawn bob taliad perthnasol a wnaed ganddo yn ystod y Cyfnod Cyfrifo blaenorol;
	(b) o fewn un (1) mis o ddiwedd pob Cyfnod Cyfrifo, bydd pob Cyngor yn darparu Cyfrifon heb eu harchwilio i'r Corff Atebol am bob Cyfnod Cyfrifo ynghyd ag ardystiad bod y fath Gyfrifon yn cydymffurfio â'r Cymal hwn 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfran...
	(c) yn enwebu unigolyn i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor ei hun yn cydymffurfio â'r Cymal hwn 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau) ac enw, cyfeiriad a rhif teleffon pob unigolyn a enwebir yn unol â'r Cymal hwn 12.3.3(c) (Ymrwymiad y Cy...
	(d) os yw unigolyn a enwebir gan Gyngor yn unol â Chymal 12.3.3(c) (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau) yn newid, bydd y Cyngor hwnnw'n hysbysu'r Cynghorau eraill yn syth am yr enwebion yn eu lle.

	12.3.4 Bydd y Corff Atebol:
	(a) o fewn deng (10) Niwrnod Busnes o dderbyn y Cyfrifon a gyflwynwyd gan y Cynghorau eraill yn unol â Chymal 12.3.3(b) yn paratoi datganiad cysoni sy'n nodi'r taliadau a wnaed gan bob Cyngor a'r balans sy'n ddyledus gan neu'n daladwy i bob un; ac
	(b) o fewn ugain (20) Niwrnod Busnes o baratoi'r datganiad cysoni yn dosbarthu copi o'r datganiad cysoni ynghyd â naill ai anfoneb fantoli neu, yn ddarostyngedig i Gymal 12.3.4(b), daliadau credyd i bob Cyngor.

	12.3.5 Ni fydd y Corff Atebol yn rhwymedig i wneud unrhyw daliadau dyledus o dan y Cytundeb hwn hyd y bydd y Corff Atebol yn derbyn cyllid gan y Cyd-bwyllgor yn unol â'r Cymal hwn 12.3.
	12.3.6 Bydd Cyngor sy'n derbyn anfoneb i'w thalu yn ei thalu'n llawn o fewn ugain (20) Niwrnod Busnes.  Mae'n rhaid hysbysu unrhyw gamgymeriad mewn anfoneb fantoli i'r Corff Atebol o fewn pum (5) Niwrnod Busnes o'r fath anfoneb fantoli yn cael ei dosb...
	12.3.7 Mae'r Cynghorau trwy hyn yn cytuno os yw un o'r Cynghorau'n gwneud gwaith neu'n cynhyrchu unrhyw gost neu dreuliau i weithredu gwaith neu gynhyrchu unrhyw gost neu draul nad yw o fewn y gyllideb neu gwmpas gwaith a amlinellir yng Nghynllun Busn...

	12.4 Cyllideb Flynyddol
	12.4.1 Bydd y Gyllideb Flynyddol:
	(a) yn y cyfnod cychwynnol (2017-2018) cyn derbyn unrhyw Gyfraniad HMT gan y Corff Atebol, £1,000,000 (miliwn o bunnoedd); ac
	(b) ym mhob achos arall, y Gyllideb Flynyddol a gymeradwyir gan y Cyd-bwyllgor am y Cyfnod Cyfrifo hwnnw ar yr amod na fydd y Gyllideb Flynyddol yn fwy na'r Gyllideb Flynyddol flaenorol o fwy na 5% (pump y cant),

	12.4.2 Lle bo Costau cyfansymiol gwirioneddol y Cyd-bwyllgor yn debygol o fod yn uwch na'r Gyllideb Flynyddol o fwy na 5% (pump y cant) bydd y fath gostau ychwanegol yn cael eu talu trwy'r gronfa fuddsoddi ehangach (yn cynnwys Cyfraniad HMT a Chyfrani...

	12.5 Cyfraniadau
	12.5.1 Cyfanswm cyfraniadau
	(a) hyd at £375,000,000 (tri chant a saith deg pum miliwn o bunnoedd) gan HMT ("Cyfraniad HMT");
	(b) hyd at £120,000,000 (un cant ac ugain o filiynau o bunnoedd) yn gyfanswm gan y Cynghorau ("Cyfraniad y Cynghorau") ac mae'r Cynghorau'n cytuno a chydnabod y bydd y fath Gyfraniadau Cyngor yn ddarostyngedig i gostau ychwanegol hyd at yr Amlen Fford...
	(c) chyfraniad pob Cyngor tuag at y Gyllideb Flynyddol, ar Sail Gymesur, yn unol â Chymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol).

	12.5.2 Cyfraniad HMT
	(a) Yn ddarostyngedig i Gymal 12.5.2(b), cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau y bydd cyfraniad HMT yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w drosglwyddo i'r Corff Atebol dros ac ar ran y Cyd-bwyllgor yn y cyfrannau canlynol:-
	(i) blynyddoedd 2016-17 i 2020-21 yn y swm o £10,000,000 (deng miliwn o bunnoedd) cyllido adnoddau (RDEL) y flwyddyn;
	(ii) blynyddoedd 2021-22 i 2030-31 yn y swm o £22,000,000 (dwy filiwn ar hugain o bunnoedd) cyllido cyfalaf (CDEL) y flwyddyn;
	(iii) blynyddoedd 2031-32 i 2035-36 yn y swm o £21,000,000 (un filiwn ar hugain o bunnoedd) cyllido cyfalaf (CDEL) y flwyddyn.

	(b) Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau bod:
	(i) Mae Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru yn cael ei gyllido a'i gaffael yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru y tu allan i'r Cytundeb hwn;
	(ii) nad yw Cyfraniad HMT yn cynnwys unrhyw gyfraniad tuag at Gynllun Metro De-ddwyrain Cymru;
	(iii) nad yw'r Cytundeb hwn yn cynnwys unrhyw oblygiadau neu rwymedigaethau ar y Cynghorau parthed Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru; a
	(iv) bydd y Cynghorau'n cytuno â HMT, fel rhan o'r Adolygiadau Porth, a yw'n dymuno i'r fath asesiad perfformiad ystyried budd rhanbarthol ehangach neu ddiystyru Cynllun Metro De-ddwyrain Cymru; a
	(v) bydd y Cynghorau'n cytuno gyda HMT cyn Adolygiad Gwariant nesa'r HMT a allai cyfran o'r Cyfraniad HMT sydd i ddod gael ei gyflwyno fel cyllid adnodd (RDEL) yn lle'r dyraniad cyllid cyfalaf (CDEL) presennol a bydd y fath gytundeb yn cael ei gymerad...

	(c) Cydnabyddir a chytunir gan y Cynghorau bod Cyfraniad HMT yn ddarostyngedig i'r amodau cyllido canlynol:-
	(i) cymeradwyo'r Fframwaith Sicrwydd (y mae'r Cynghorau wedi ei gymeradwyo a'i atodi yn Atodiad 8 (Fframwaith Sicrwydd) i'r Cytundeb hwn);
	(ii) cymeradwyo a llunio'r Cytundeb hwn;
	(iii) bodloni'r pum (5) Adolygiad Porth blynyddol gan HMT ac y cydnabyddir ac y cytunir bod ffurf yr Adolygiadau Porth yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw sancsiynau os na fodlonir targedau allweddol yn cael eu cytuno â HMT a'u cymeradwyo ...
	(iv) unrhyw amodau cyllido Llywodraeth Cymru i'w cynnig gan Lywodraeth Cymru a'u cymeradwyo yn unol â'r Cytundeb hwn gan y Cynghorau fel "Mater Cyd-bwyllgor" yn unol â Chymal 2.3 (Amodau Dilynol); a
	(v) chymeradwyo'r Cynllun Gweithredu (y mae'r Cynghorau wedi'i gymeradwyo ac atodi yn Atodlen 9 (Cynllun Gweithredu) i'r Cytundeb hwn),

	(d) Mae pob Cyngor yn cydnabod ac yn cytuno:
	(i) ei fod yn derbyn Amodau Cyllido HMT ac y bydd yn rhwymedig gan yr amodau hynny ac na fydd trwy unrhyw weithred na hepgoriad yn gosod unrhyw Gyngor arall gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y Corff Atebol yn torri unrhyw un o'r amodau hyn; ac
	(ii) unrhyw amodau cyllido Llywodraeth Cymru sy'n parhau i gael eu cytuno ac os a phan y cytunir y fath amodau yn unol â Chymal 2.3 (Amodau Dilynol), bydd pob Cyngor yn rhwymedig gan yr amodau hynny ac na fyddant trwy unrhyw weithred na hepgoriad yn ...


	12.5.3 Cyfraniad y Cynghorau
	(a) Yn ddarostyngedig i Gymal 12.5.3(b), bydd pob Cyngor yn cyfrannu tuag at gyfanswm Cyfraniad y Cynghorau yn y gyfran ganlynol:
	(b) Cydnabyddir a chytunir bod yr Amlen Fforddiadwyedd i'r Cynghorau wedi ei chymeradwyo gan y Cynghorau fel ar ddyddiad y Cytundeb hwn a bod unrhyw benderfyniad i gynyddu'r Amlen Fforddiadwyedd yn "Fater Neilltuedig i'r Cynghorau".

	12.5.4 Archwilio
	12.5.5 Cadw Cofnodion


	13. LLINIARU
	14. RHWYMEDIGAETH Y CYNGHORAU
	14.1 Bydd y Corff Atebol yn indemnio a chadw pob un o'r Cynghorau eraill i'r Cytundeb hwn wedi'u hindemnio yn erbyn unrhyw golledion, hawliadau, treuliau, gweithredoedd, gorchmynion, costau a rhwymedigaeth a gafwyd gan y Cyngor hwnnw i'r graddau sy'n ...
	14.2 Ni chaiff hawliad ei wneud yn erbyn y Corff Atebol i adfer unrhyw golled neu niwed y gellid eu creu oherwydd neu'n codi o weithredu gan y Corff Atebol o'i oblygiadau o dan y Cytundeb hwn oni bai ac i'r graddau bod y fath golled neu niwed yn codi ...
	14.3 Bydd pob un o'r Cynghorau eraill (yn gweithredu'n lluosog) yn indemnio ac yn cadw'r Corff Atebol wedi'i indemnio yn erbyn pob colled, hawliad, traul, gweithred, gorchymyn, cost a rhwymedigaeth y gallai'r Corff Atebol eu cynhyrchu oherwydd neu'n c...
	14.4 Mae'r Cynghorau'n cytuno ac yn cydnabod bod y swm i'w dalu i'r Corff Atebol gan unrhyw un o'r Cynghorau eraill o dan Gymal 14.3 (Rhwymedigaeth Cynghorau) yn cael ei ddwyn gan bob un o'r cynghorau i raddau ei gyfrifoldeb, fodd bynnag yn yr achos ...
	14.5 Mewn achos o hawliad o dan y Cymal hwn 14 (Rhwymedigaeth Cynghorau) lle nad yw'n rhesymol ymarferol i benderfynu ar radd y cyfrifoldeb rhwng y Cynghorau (gan gynnwys y Corff Atebol), yna caiff y swm ei rannu ymhlith y Cynghorau (gan gynnwys y Co...
	14.6 Bydd Cyngor sy'n derbyn hawliad am golledion, treuliau, gweithredoedd, gorchmynion, costau a rhwymedigaethau'n hysbysu a darparu manyllion am y fath hawliad cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol i'r Cynghorau eraill.
	14.7 Ni fydd unrhyw Gyngor yn cael ei indemnio yn unol â'r Cymal hwn 14 (Rhwymedigaeth Cynghorau) oni bai ei fod wedi rhoi rhybudd yn unol â Chymal 14.6 (Rhwymedigaeth Cynghorau) i'r Cyngor arall y bydd yn gorfodi ei hawl i indemniti o dan y Cytunde...
	14.8 Ni fydd pob Cyngor ("Indemniwr") yn gyfrifol neu'n rhwymedig i indemnio'r Cynghorau eraill (gan gynnwys y Corff Atebol) ("Buddiolwr") i'r graddau bod unrhyw yswiriannau a gynhelir gan y Buddiolwr ar yr adeg berthnasol yn darparu indemniti yn erby...

	15. TYNNU'N ÔL
	15.1 Yn ddarostyngedig i Gymal 15.2 (Tynnu'n Ôl), gall unrhyw Gyngor (gan gynnwys y Corff Atebol) ar unrhyw adeg yn ystod y Cytundeb hwn, dynnu'n ôl o'r Cytundeb hwn yn unol â'r Cymal hwn 15 (Tynnu'n Ôl).
	15.2 Ni all unrhyw Gyngor dynnu'n ôl o'r Cytundeb hwn yn ystod y Cyfnod Cloi i Mewn ac, yn dilyn y fath Gyfnod Cloi i Mewn, bydd darpariaethau'r Cymal hwn 15 yn gymwys.
	15.3 Ac eithrio lle mae Cymal 15.6 yn gymwys, os yw Awdurdod yn dymuno tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn, bydd yn rhoi o leiaf deuddeg (12) mis o rybudd ysgrifenedig o'i fwriad i dynnu'n ôl i'r holl Gynghorau eraill ("Rhybudd Tynnu'n Ôl...
	15.4 Nid cynt na naw (9) mis wedi dyddiad y Rhybudd Tynnu'n Ôl a heb fod yn hwyrach na deng (10) mis wedi dyddiad y Rhybudd Tynnu'n Ôl, bydd y Corff Atebol (neu'r fath Gyngor arall fel yr enwebyd gan y Cyd-bwyllgor yn yr achos bod y Corff Atebol yn cy...
	15.5 Cydnabyddir a chytunir y bydd:
	15.5.1 yr Adroddiad Rhwymedigaeth yn cynnwys, fel lleiafswm, gostau a rhwymedigaethau ymrwymedig y Cynghorau sy'n tynnu'n ôl hyd at yr Adolygiad Porth nesaf a chostau a rhwymedigaethau ymrwymedig y Cynghorau sy'n tynnu'n ôl ar bob prosiect cyfredol a ...
	15.5.2 mewn perthynas â rhes 1 o'r Adroddiad Rhwymedigaeth yn Atodiad 7 (Adroddiad Rhwymedigaeth), bydd y Cyngor sy'n tynnu'n ôl yn atebol i dalu'r uchaf o'i gyfraniad a rhwymedigaethau ymrwymedig;
	(a) hyd at yr Adolygiad Porth nesaf; neu
	(b) ar bob prosiect cyfredol.


	15.6 O fewn y Cyfnod Penderfynu bydd pob Cyngor sydd wedi cyhoeddi Rhybudd Tynnu'n Ôl wrth Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbarthol yn dangos naill ai:-
	15.6.1 ei fod yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn; neu
	15.6.2 ei fod yn dymuno parhau fel parti i'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn.

	15.7 Lle bo Cynghorau ychwanegol (yn ychwanegol at y Cyngor sy'n cyhoeddi'r rhybudd Tynnu'n Ôl) yn nodi eu dymuniad i dynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn, yna bydd darpariaethau'r Cymal 15.3 (Tynnu'n Ôl) yn gymwys i'r fath Gynghorau a byd...
	15.8 Lle nad yw Cyngor yn dangos ei fwriad yn unol â'r gofyn gan Gymal 15.6 (Tynnu'n Ôl) yna pan ddaw'r Cyfnod Penderfynu i ben ystyrir ei fod wedi nodi ei fod yn dymuno parhau fel parti i'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn.
	15.9 Bydd gan unrhyw Gyngor sy'n cyflwyno Rhybudd Tynnu'n Ôl yn unol â Chymal 15.3 neu'n dangos ei fod yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn yn unol â Chymal 15.6 yr hawl i dynnu'r fath Rybudd Tynnu'n Ôl yn ei ôl neu nodi ei fod yn tynn...
	15.10 Lle bo Cyngor yn nodi ei fod yn dymuno tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn, yna:-
	15.10.1 bydd y Cyngor fydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl yn talu pob swm dyledus i'w talu ganddo yn unol â'r Adroddiad Rhwymedigaeth ac yn cydymffurfio â'i oblygiadau o dan y Cytundeb hwn hyd at ddyddiad ei dynnu'n ôl gan gynnwys gwneud unrhyw d...
	15.10.2 bydd y Cyngor a fydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl yn gyfrifol am gyfran o gostau unrhyw drydydd parti (sydd wedi eu cadarnhau gan y Cyd-bwyllgor); ac
	15.10.3 os yn achos y fath dynnu'n ôl mae cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig yn cael ei ohirio yna gallai'r Cyngor a fydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl fod yn gyfrifol am gyfran o'r costau gohirio i'r Cynghorau e...

	15.11 Lle bo Cyngor yn tynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig a'r Cytundeb hwn yn unol â'r Cymal 15 hwn (Tynnu'n Ôl):
	15.11.1 bydd unrhyw ased cyfalaf a gafwyd a/neu a sicrhawyd a/neu a berchnogwyd ac a ddarparwyd gan y fath Gyngor sy'n tynnu'n ôl yn aros i ddibenion y Fargen Ddinesig ym mherchnogaeth y Cyngor sy'n tynnu'n ôl a bydd y Cyngor sy'n tynnu'n ôl yn ad-dal...
	15.11.2 gallai'r Cynghorau eraill ddewis parhau neu beidio â pharhau gydag unrhyw gaffael a/neu brosiect sy'n ffurfio rhan o'r Fargen Ddinesig ym maes gweinyddol y Cyngor sy'n tynnu'n ôl;
	15.11.3 gallai'r Cyngor sy'n tynnu'n ôl ddewis dilyn caffael unrhyw brosiect yn annibynnol o fewn ei faes gweinyddol a gafodd ei nodi fel rhan o'r Fargen Ddinesig ar yr amod ei fod yn gwneud hynny ar ei gost ei hun heb unrhyw fynediad at Gyfraniad HMT...
	15.11.4 oni bai y cytunir fel arall gan y Cynghorau syn weddill, ni fydd y Cyngor sydd wedi nodi ei ddymuniad i dynnu'n ôl o'r Fargen Ddinesig yn symud y rhai a benodwyd ganddo i'r Cyd-bwyllgor am gyfnod o ddim llai na thri (3) mis gan ddechrau ar ddy...
	15.11.5 heblaw am y goblygiadau a amlinellir yng Nghymal 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau), Cymal 14 (Rhwymedigaeth y Cynghorau), y Cymal 15hwn (Tynnu'n Ôl) a Chymal 18 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), rhyddheir y Cyngor sy'n tynnu'n ôl o'i...


	16. Canlyniadau Terfynu
	16.1 Os yw'r Cytundeb yn cael ei derfynu yn unol â Chymal 2.2 (Terfynu), heblaw am y goblygiadau a amlinellir yng Nghymal 12 (Ymrwymiad y Cynghorau a Chyfraniadau), Cymal 14 (Rhwymedigaeth y Cynghorau), y Cymal 16 hwn (Canlyniadau Terfynu) a Chyma...
	16.2 Lle bo'r Cytundeb hwn yn cael ei derfynu parthed y Cyngor hwnnw yn unol â Chymal 2.2 (Terfynu):
	16.2.1 bydd unrhyw ased cyfalaf a gafwyd a/neu a sicrhawyd a/neu a berchnogwyd ac a ddarparwyd gan y fath Fethdalwr i ddibenion y Fargen Ddinesig yn aros ym mherchnogaeth y Methdalwr a bydd y Methdalwr yn ad-dalu eu cyfraniadau eu hunain i'r Cynghorau...
	16.2.2 gallai'r Cynghorau eraill ddewis parhau neu beidio â pharhau gydag unrhyw gaffael a/neu brosiect sy'n ffurfio rhan o'r Fargen Ddinesig, a
	16.2.3 gallai'r Cyngor sy'n Methdalu ddewis dilyn caffael unrhyw brosiect yn annibynnol o fewn ei faes gweinyddol a gafodd ei nodi fel rhan o'r Fargen Ddinesig ar yr amod ei fod yn gwneud hynny ar ei gost ei hun heb unrhyw fynediad at Gyfraniad HMT na...

	16.3 Mae'r Cynghorau'n cydnabod ac yn cytuno bod:-
	16.3.1 y Fargen Ddinesig wedi ei modelu ar y sail bod yr holl Gynghorau'n cymryd rhan a bod buddion economaidd sylweddol i'w cyflawni o ganlyniad i'r fath gydweithio; ac
	16.3.2 felly o ganlyniad, yn yr achos bod y Cytundeb hwn yn cael ei derfynu mewn perthynas ag unrhyw Gyngor yn unol â Chymal 2.2 (Terfynu) bydd y fath Fethdalwr yn rhwymedig i'r Cyngor neu Gynghorau Nad Ydynt yn Methdalu ar gyfer eu costau rhesymol a...


	17.  EIDDO DEALLUSOL
	17.1 Bydd pob Cyngor yn cadw pob Eiddo Deallusol yn ei Ddeunydd.
	17.2 Bydd pob Cyngor yn rhoi trwydded heb fod yn gyfyngedig, parhaol, annhrosglwyddadwy a heb freindl i ddefnyddio, diweddaru, diwygio a datblygu ei Ddeunydd IP ar gyfer cyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig ac unrhyw ddi...
	17.3 Heb ragfarn i Gymal 17.1 (Eiddo Deallusol), os yw mwy nac un Cyngor yn berchen ar neu â hawl gyfreithiol neu fuddiol neu ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o'r Deunydd IP am unrhyw reswm (gan gynnwys heb gyfyngiad nad oes un Cyngor yn gallu dangos ei...
	17.4 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd gan unrhyw endid neu unigolyn sydd ar ddyddiad y Cytundeb hwn yn barti i'r Cytundeb hwn ac sydd wedi trwyddedu unrhyw Eiddo Deallusol o dan y Cytundeb hwn, hawl heb fod yn gyfyngedig, parhaol i barhau i ddefnyddio'r ...
	17.5 Mae pob Cyngor yn gwarantu bod ganddo neu y bydd ganddo'r hawliau angenrheidiol i ganiatáu'r trwyddedau a amlinellir yng Nghymal 17.2 (Eiddo Deallusol) ac 17.3 (Eiddo Deallusol) parthed Deunydd yr IP i'w drwyddedu.
	17.6 Mae pob Cyngor yn cytuno y bydd yn gweithredu'r fath ddogfennau ychwanegol a chymryd y fath gamau neu wneud y fath bethau y gallai unrhyw Gynghorau eraill ofyn yn rhesymol amdanynt (ac ar gost y Cyngor/Cynghorau sy'n gwneud y cais) i roi effaith ...

	18. Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau
	18.1 Bydd pob Cyngor ("Cyfamodwr") , yn ystod cyfnod y Cytundeb hwn ac ar bob adeg wedi iddo derfynu neu ddod i ben, yn cadw unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol yn breifat a chyfrinachol a heb ei defnyddio na'i datgelu (boed er ei fudd ei hun neu er budd unr...
	18.2 Ni fydd y goblygiad a amlinellir yng Nghymal 18.1 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) yn cyfeirio at wybodaeth sy'n:-
	18.2.1 dod yn gyhoeddus neu'n cael ei datgelu wedi hynny i'r cyhoedd (heblaw trwy ddiffygdaliad gan y Cyfamodwr neu unrhyw unigolyn arall y caniateir i'r Cyfamodwr ddatgelu'r fath wybodaeth o dan y Cytundeb hwn); neu
	18.2.2 fod angen ei ddatgelu trwy gyfraith; neu
	18.2.3 ei fod ym meddiant y Cyfamodwr yn barod (heb gyfyngiad ar ei ddefnydd) ar ddyddiad ei dderbyn; neu
	18.2.4 fod ei angen ar neu ei gymeradwyo gan reolau unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddiol gan gynnwys unrhyw gyfarwyddyd o dro i dro ynghylch bod yn agored a datgelu gwybodaeth gan gyrff cyhoeddus; neu
	18.2.5 fod angen ei ddatgelu i ddarparu gwybodaeth berthnasol i unrhyw yswiriwr neu asiant yswiriant mewn cysylltiad â chael unrhyw yswiriant sydd ei angen ar y Cytundeb hwn.

	18.3 Lle caniateir datgelu o dan Gymal 18.2.3 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) neu 18.2.4 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), bydd derbynnydd y wybodaeth yn ddarostyngedig i oblygiad cyfrinachedd tebyg i'r hyn a gynhwysir yn y Cymal 18 hwn (Cyfrinachedd ...
	18.4 Ni fydd unrhyw Gyngor yn gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus na chyhoeddi unrhyw ddatganiad i'r wasg na chyhoeddi unrhyw ddogfen gyhoeddus arall perthynol i, cysylltiedig â na'n codi o'r Cytundeb hwn neu unrhyw gytundeb arall perthynol i'r Fargen ...

	19. CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTI)
	20. DATRYS ANGHYDFOD
	20.1 Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi mewn perthynas ag unrhyw agwedd o'r Cytundeb hwn yn cael ei ddatrys yn unol â'r Cymal 20 (Datrys Anghydfod).  Mae'r Cynghorau'n ymgymryd ac yn cytuno i ddilyn agwedd gadarnhaol tuag at ddatrys anghydfod sy'n ceisi...
	20.2 Yn yr achos o unrhyw anghydfod neu wahaniaeth rhwng y Cynghorau perthynol i'r Cytundeb hwn (boed hyn yn fater o ddehongli cytundebol neu fel arall) yna heblaw am mewn perthynas ag anghydfodau neu anghytundebau perthynol i Fater Neilltuedig I'r Cy...
	20.3 Mewn perthynas ag anghydfod neu anghytundeb perthynol i Fater Neilltuedig I'r Cynghorau, neu os yw'r Cyd-bwyllgor yn methu â datrys anghydfod neu anghytundeb o fewn pum (5) Niwrnod Busnes o'r cyfarfod yn unol â Chymal 20.2 (Datrys Anghydfod), ne...
	20.3.1 y Prif Weithredwr(a) neu Arweinydd(ion) Cyngor (fel y bo'n briodol); neu
	20.3.2 gymodi gan y fath barti fel y bo'r Cynghorau'n cytuno; neu
	20.3.3 awdurdodaeth ddethol Llysoedd Lloegr a Chymru fel arall.

	20.4 Bydd unrhyw anghydfod a/neu anghytundeb i'w benderfynu gan y Prif Weithredwr(Weithredwyr) neu Arweinyddion Cyngor (fel y bo'n briodol), cymodi neu Lysoedd Lloegr a Chymru neu'r fath gorff arall fel y cytunir gan y Cynghorau (sut bynnag y bo'r ach...
	20.5 Bydd y Cynghorau ar gais yn cyflwyno pob cymorth, dogfennau a gwybodaeth o'r fath y gallai fod eu hangen i ddiben penderfynu i'r Prif Weithredwr(wyr) neu Arweinyddion Cyngor neu gymodwr neu Lysoedd Lloegr a Chymru'n brydlon (sut bynnag y bo'r ach...
	20.6 Os yw cymodwr yn cael ei benodi i benderfynu mewn anghydfod yn unol â Chymal 20.3 (Datrys Anghydfod), yna ystyrir y bydd y cymodwr yn gweithredu fel arbenigwr ac nid fel cymrodeddwr a bydd ei benderfyniad (yn absenoldeb camgymeriad amlwg) yn der...
	20.7 Bydd costau datrys unrhyw anghydfod a/neu anghytundeb rhwng y Cynghorau o dan y Cytundeb hwn yn cael eu dwyn gan y Cynghorau ar Sail Gymesur i'r anghydfod dan sylw oni bai y derbynnir cyfarwyddyd fel arall gan y Prif Weitthredwr(wyr) neu Arweinyd...

	21. DIOGELU DATA
	21.1 Mewn perthynas â phob Data Personol, bydd pob Cyngor ar bob adeg yn cydymffurfio â'r DPA, (fel rheolwr data os oes angen) sy'n cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) cynnal cofrestriad neu hysbysiad dilys a chyfredol o dan y DPA sy'n cwmpasu'r gwe...
	21.2 Bydd pob Cyngor:-
	21.2.1 yn prosesu Data Personol sy'n perthyn i unrhyw Gyngor arall dan gyfarwyddiadau'r Cyngor hwnnw'n unig (yn ddarostyngedig i gydymffurfio â chyfraith gymwys);
	21.2.2 yn ymgymryd â phrosesu Data Personol ag angen rhesymol amdano mewn cysylltiad â'r Fargen Ddinesig yn unig ac ni fydd yn trosglwyddo unrhyw Ddata Personol i unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd; a
	21.2.3 bydd yn defnyddio'i ymdrechion rhesymol i gaffael bod yr holl is-gontractwyr perthnasol a thrydydd parti yn cydymffurfio â'r Cymal hwn 21.2 (Diogelu Data).  Er mwyn osgoi amheuaeth is-gontractwr perthnasol yw un sy'n prosesu Data Personol sy'n...

	21.3 Ni fydd y Cynghorau'n datgelu Data Personol i unrhyw drydydd parti heblaw:
	21.3.1 i weithwyr ac is-gontractwyr a thrydydd parti y mae'r fath ddatgelu'n rhesymol angenrheidiol iddynt er mwyn i'r Cynghorau gyflawni goblygiadau'r Cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig; neu
	21.3.2 i'r graddau gofynnol dan orchymyn llys neu i gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau cymwys gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) unrhyw statud, is-ddeddf, Gorchymyn Ewropeaidd neu reoliad.
	21.3.3 Bydd y Cynghorau'n gwireddu ac yn cynnal ac yn defnyddio'u hymdrechion rhesymol i sicrhau bod gan yr holl is-gontractwyr ac unrhyw drydydd parti yn weithredol ac yn cynnal yr holl fesurau rhesymol technegol a threfniadol i atal prosesu anawdurd...
	21.3.4 Gall unrhyw Gyngor, ar gyfnodau rhesymol, ofyn am ddisgrifiad ysgrifenedig o'r dulliau technegol a threfniannol a ddenyddir gan unrhyw Gyngor arall a'r is-gontracwyr perthnasol y cyfeirir atynt yng Nghymal 21.2.3 (Diogelu Data) O fewn pum (5) ...

	21.4 Bydd pob Cyngor yn sicrhau bod unrhyw Ddata Personol y derbyniant ac a ddarparant i unrhyw Gyngor arall wedi'u cael yn gyfreithlon ac yn cydymffurfio â'r DPA ac na fydd defnydd hwnnw yn unol â'r Cytundeb hwn yn groes i unrhyw ddarpariaethau'r DPA.
	21.5 Os:-
	21.5.1 o dan y DPA oes gofyn i unrhyw Gyngor ddarparu gwybodaeth i wrthrych data (fel y diffinnir yn y DPA) mewn perthynas â Data Personol pan fo'r fath ddata ym meddiant neu o dan reolaeth unrhyw Gyngor arall; a
	21.5.2 bod y Cyngor y gofynnir iddo yn hysbysu'r Cyngor sy'n rheoli yn ysgrifenedig mai dyna sy'n gywir,

	21.6 Bydd pob Cyngor yn cyflwyno i'r llall cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, y fath wybodaeth mewn perthynas â Data Personol a'u prosesu fel y gallai'r Cyngor arall ofyn yn rhesymol amdani'n ysgrifenedig a gallai'r parti y gofynnwyd iddo ddarparu...
	21.6.1 gydymffurfio â'i oblygidau o dan y Cymal hwn a'r DPA; ac
	21.6.2 asesu a yw prosesu'r Data Personol perthnasol mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn yn torri neu gallai fod yn torri'r DPA mewn dull sy'n faterol a heb ei sancsiynu'n effeithiol gan ddatganiad cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

	21.7 Bydd pob Cyngor yn cymryd rhagofalon rhesymol (gan ystyried natur eu goblygiadau eu hunain o dan y Cytundeb hwn) i gadw cyfanrwydd unrhyw Ddata Personol.
	21.8 Bydd y Cynghorau'n gweithio gyda'i gilydd i greu a chytuno ar brotocol rhannu gwybodaeth penodol mewn perthynas â'u gwaith ar y cyd ar y Fargen Ddinesig a byddant yn adolygu'n barhaus unrhyw brotocolau rhannu gwybodaeth sy'n bodoli a ddefnyddir m...

	22. RHYDDID GWYBODAETH A GWYBODAETH AMGYLCHEDD
	22.1 Mae pob Cyngor yn cydnabod bod y Cynghorau eraill yn ddarostyngedig i ofynnion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (“FOIA”) a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (“EIR”) ac y bydd y Cynghorau'n cydymffurfio â pholisi'r Corff Atebol ar FOIA par...
	22.2 Lle mae Cyngor yn derbyn cais am wybodaeth o dan naill ai'r FOIA neu'r EIR mewn perthynas â gwybodaeth sydd ganddo ar ran unrhyw Gynghorau eraill mewn perthynas â'r Fargen Ddinesigh, bydd yn:
	22.2.1 trosglwyddo'r cais am wybodaeth i'r Corff Atebol cyn gynted ag sy'n ymarferol wedi ei dderbyn ac mewn unrhyw achos o fewn dau (2) Ddiwrnod Gwaith o dderbyn cais am wybodaeth;
	22.2.2 darparu copi o bob gwybodaeth yn ei feddiant neu bŵer i'r Corff Atebol yn y ffurf mae'r Corff Atebol yn gofyn yn rhesymol amdano o fewn deng (10) Niwrnod Gwaith (neu'r fath gyfnod hwy y gallai'r Corff Atebol nodi) o'r Corff Atebol yn gofyn am y...
	22.2.3 darparu pob cymorth angenrheidiol fel y gofynnwyd yn rhesymol gan y Corff Atebol i alluogi'r Corff Atebol i ymateb i gais am wybodaeth o fewn y cyfnod ar gyfer cydymffurfio a amlinellir yn y FOIA neu'r EIR.

	22.3 Mae'r Cynghorau yn cytuno ac yn cydnabod y bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am gydlynu unrhyw ymateb ar ran y Cynghorau perthnasol i'r graddau y perthynant i'r Fargen Ddinesig a bydd yr holl gostau a gynhyrchir yn cael eu cyfrifo fel costau'r Cyd-...
	22.4 Bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am bennu yn eu disgresiwn absoliwt a yw unrhyw wybodaeth a geisir o dan y FOIA neu'r EIR:
	22.4.1 wedi'i heithrio rhag ei datgelu o dan y FOIA neu'r EIR;
	22.4.2 i gael ei datgelu mewn ymateb i gais am wybodaeth.

	22.5 Mae pob Cyngor yn cydnabod y gallai'r Corff Atebol fod o dan rwymedigaeth y FOIA neu'r EIR i ddatgelu gwybodaeth:
	22.5.1 heb ymgynghori â'r Cynghorau eraill lle na fu'n ymarferol i gyflawni'r fath ymgynghori; neu
	22.5.2 yn dilyn ymgynghori â'r Cynghorau eraill ac wedi ystyried eu barn.


	23. HYSBYSIADAU
	23.1 Bydd unrhyw hysbysiad neu orchymyn mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn yn ysgrifenedig a gellid ei gyflwyno â llaw, post dosbarth cyntaf rhagdaledig, post anfoniad arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at y derbynnydd yn y cyfeiriad fel y gallai'r ac...
	23.2 Bydd unrhyw hysbysiad neu orchymyn mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn i'r Cyd-bwyllgor yn ysgrifenedig a gellid ei gyflwyno â llaw, post dosbarth cyntaf rhagdaledig, post anfoniad arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at Gyfarwyddwr y Rhaglen Ranbar...
	23.3 Ystyrir y bydd yr hysbysiad neu orchymyn wedi ei gyflwyno'n briodol:-
	23.3.1 os yw wedi'i gyflwyno â llaw, pan y'i gadawyd yn y cyfeiriad cywir ar gyfer gwasanaeth;
	23.3.2 os yw wedi'i roi neu wedi'i anfon gan bost dosbarth cyntaf rhagdaledig neu bost anfoniad arbennig, pedwar deg wyth (48) awr ar ôl ei bostio (ac eithrio diwrnodau yn hytrach na Diwrnodau Busnes);
	23.3.3 os yw wedi'i roi neu'i wedi'i anfon trwy e-bost, ar adeg trosglwyddo,

	23.4 Er mwyn osgoi amheuaeth, lle mae gweithrediadau y mae Rheolau'r Weithdrefn Sifil yn gymwys wedi eu cyhoeddi, mae'n rhaid cydymffurfio â Rheolau'r Weithdrefn Sifil parthed cyflwyniad y dogfennau mewn cysylltiad â'r gweithrediadau hynny.

	24. CYFRAITH LLYWODRAETHU
	25. ASEINIADAU
	25.1 Ni fydd hawliau na goblygiadau Cynghorau o dan y Cytundeb hwn yn cael eu pennu, newyddu na throsglwyddo fel arall (boed yn rhinwedd unrhyw ddeddfwriaeth neu unrhyw gynllun yn unol â deddfwriaeth neu fel arall) i unrhyw unigolyn heblaw i unrhyw go...
	25.1.1 Weinidog y Goron yn unol â Gorchymyn o dan Ddeddf Gweinidogion y Goron 1975; neu
	25.1.2 unrhyw Awdurdod Lleol sydd â statws ariannol digonol neu adnoddau ariannol i berfformio goblygiadau'r Cyngor perthnasol o dan y Cytundeb hwn.


	26. HAWLILDIAD
	26.1 Ni fydd unrhyw fethiant neu oedi gan unrhyw Gyngor i ymarfer unrhyw hawl, pŵer neu rwymedi'n gweithredu fel hawlildiad ohono ac ni fydd unrhyw ymarfer rhannol yn atal unrhyw arfer pellach o'r un neu ryw hawl, pŵer neu rwymedi arall oni bai y rhod...
	26.2 Bydd pob Cyngor yn talu eu costau eu hunain a gynhyrchwyd wrth baratoi, gweithredu, cwblhau a chyflawni'r Cytundeb hwn.

	27. Y CYTUNDEB CYFAN
	28. CYFATEBWYR
	29. PERTHYNAS CYNGHORAU
	30. CYFRIFOLDEBAU STATUDOL
	1. Mae'r canlynol yn rhestr sydd heb fod yn gynhwysfawr o benawdau gwariant a allai gael eu cynhyrchu gan y Cynghorau yn y Fargen Ddinesig:-
	1.1 "Costau Mewnol" yn golygu'r costau cysylltiedig â phob Cyngor sy'n darparu adnoddau Cyngor mewnol mewn perthynas â'r Fargen Ddinesig sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:
	1.1.1 Gostau staffio a gorbenion cysylltiedig
	1.1.2 Rheoli prosiect / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol
	1.1.3 Cyfathrebu
	1.1.4 costau a ysgwyddwyd parthed rheoli ceisiadau FOIA yn unol â Chymal 22 (Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol)

	1.2 "Costau'r Cyd-bwyllgor" yn golygu costau gweithredu a rheoli'r Cyd-bwyllgor, (ei is-bwyllgorau a grwpiau a grëwyd yn unol â chymalau 10.18 a 10.19) sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i
	1.2.1 Gostau staffio a gorbenion cysylltiedig
	1.2.2 Rheoli prosiect / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol
	1.2.3 Cyfathrebu
	1.2.4 Costau Cyfieithu
	1.2.5 Y costau a ysgwyddwyd gan y Corff Atebol wrth weithredu dyletswyddau'r Corff Atebol (cymalau 4 a 5)
	1.2.6 Cyngor proffesiynol allanol

	1.3 Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw Costau Mewnol na Chostau Cyd-bwyllgor yn cynnwys unrhyw gostau refeniw na buddsoddiad cyfalaf perthynol i weithredu unrhyw brosiect yn unol â'r Cynllun Busnes Blynyddol.
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