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Rhagair

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (CCRCD) sy’n werth £1.3 biliwn yn tyfu, 
yn aeddfedu ac yn dechrau creu canlyniadau 
– o ran ei heffaith fel offeryn buddsoddi ac yn 
bwysicach fyth, o ran datblygu dyfodol cadarn 
ar gyfer y rhanbarth. Mae’r CCRCD yn neilltuol 
wahanol yn yr ystyr nad oes yna, yn wahanol i 
gytundebau tyfu neu ddatganoli, brosiectau sydd 
wedi’u rhagnodi. Yn lle hynny, mae’r ychydig 
flynyddoedd diwethaf wedi’u nodweddu gan osod 
sylfeini hanfodol o ran sail dystiolaeth gredadwy; 
datblygu cynllun twf dan arweiniad diwydiant; 
sefydlu fframwaith buddsoddi ‘bytholwyrdd’ 
a chymell yr adnoddau a’r asedau ehangach a 
phartneriaid lleol a byd-eang i greu’r amodau ar 
gyfer cyflenwi a llwyddiant cynaliadwy.

Golyga hyn i gyd ein bod, wrth inni ymadael â’r 
cyfnod ‘dechrau’ a’i hanelu hi am y cyfnod ‘tyfu’, 
yn agored yn wirioneddol i fusnes – ond nid mewn 
ffordd ‘busnes fel arfer’. Mae ein gwaith hyd yn 
hyn wedi bod yn fuddsoddiad mewn gwneud 
y mwyaf o’r ffyrdd y gall partneriaid mewn 
diwydiant, ymchwilwyr, llywodraeth a’r gymuned 
eu cyflenwi. Mae hyn wedi’i ymwreiddio mewn 
ymagwedd sy’n teimlo’n iawn ac yn ddilys ar 
gyfer ein rhanbarth. Rydym wedi’n hymrwymo i 
lunio economi sy’n wirioneddol fwy cynhwysol ac 
ystyrlon i bob rhan o’n rhanbarth a’r 1.5 miliwn o 
bobl sy’n byw yma. 

Erys ein targedau yn bennaf oll ac yn anad dim: 
twf mewn Gwerth Ychwanegol Gros, swyddi 
sgiliau uchel, trosoli preifat a chynhwysiant 
economaidd, ac yn awr gan fod gennym 
fframwaith sy’n gwneud synnwyr o flaenoriaethau 
sectoraidd ac sy’n rhoi ystyriaeth briodol i fannau, 
rydym mewn sefyllfa i ddwysàu cyflenwi drwy 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.

Lansiwyd y Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd 
allweddol hwn ym mis Mehefin 2019, mewn 
cydweithrediad agos â’n Partneriaeth Twf 
Economaidd Rhanbarthol. Gwnaeth hyn ddynodi 
fframwaith ymarferol i dywys buddsoddiad, i 
gymhwyso meini prawf ac i asesu ansawdd, 
cwmpas ac effaith y cynlluniau y mae arnom 
eisiau’u cynorthwyo. Gyda chronfa seilwaith, 
arloesi a her yn awr i gyd yn weithredol, rydym 

wedi creu dull system gyfan o weithredu. Gyda’n 
hymrwymiad i gryfhau ‘clystyrau’ sectorau 
blaenoriaethol, mae’r flwyddyn hon wedi gweld 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cymryd rhan 
mewn, ac yn cefnogi, yn uniongyrchol fwy o 
gynigion i Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) nag o’r 
blaen. Mae ymdeimlad o ganolbwyntio wedi bod 
yn allweddol i hyn, gan ddefnyddio adnoddau 
ehangach a rhoi ‘arian i mewn’ cyn tynnu ‘arian 
allan’ i ddatblygu cystadleugarwch a hyder.

Mae angen mwy o gyflenwad o’r ddau nag erioed 
o’r blaen. Ar ôl i arian yr UE ddod i ben, nid oes 
fawr o amheuaeth na fydd gofyn i Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd gystadlu nid yn unig am 
fuddsoddiad UKRI, ond yn ddichonol hefyd am 
gronfeydd fydd yn olynu arian yr UE. Gyda’r 
rhagolygon o gysylltiad cryfach rhwng Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a de-orllewin Lloegr drwy’r 
the Great Western Gateway, mae yna gyfleoedd i 
adeiladu cynnydd o amgylch y rhagolygon fydd yn 
gwasanaethu economi a chymunedau orau. Mae 
yna gyfle gwirioneddol i hyn gael ei atgyfnerthu a’i 
gefnogi drwy gydbwyllgorau statudol newydd ac 
adrodd sydd i’w galluogi gan Lywodraeth Cymru 
fydd yn cyfnerthu atebolrwydd a llywodraethu da. 

Nid yw’r Cynllun Busnes ar gyfer 2020/2021 felly 
nid yn unig yn dod ar adeg o newid gwleidyddol 
a llif economaidd - ond yn y flwyddyn sy’n arwain 
at ein Hadolygiad Porth cyntaf. Gobeithiwn 
y bydd ein hymagwedd feddylgar tuag at 
osod y sylfeini ar gyfer cyflenwi’r canlyniadau 
cywir - ac nid dim ond y rhai hawdd - yn cael ei 
chydnabod. Fel arweinwyr gwleidyddol ardaloedd 
10 o awdurdodau lleol, fe safwn yn gadarn fel 
rhwydwaith a sefyll gyda’n gilydd fel partneriaid yr 
ymddiriedir ynddynt gydag ymrwymiad i ddyfodol 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Andrew Morgan 
Cadeirydd, Pwyllgor Cyd-gabinet Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf
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Cyd-destun y Farchnad a Pholisi

Mae’r cynllun busnes hwn yn nodi pedwerydd 
Cynllun Busnes Blynyddol y Cabinet Rhanbarthol, 
mewn perthynas â’r gweithgareddau y bydd yn 
eu datblygu drwy’r Gronfa Buddsoddi Ehangach 
(WIF) – fe gymeradwywyd y Cynllun diwethaf 
ym mis Chwefror, 2019. Mae cyfanswm y 
Gronfa Buddsoddi Ehangach yn £495 miliwn 
ac mae’n cynnwys cyllid grant Trysorlys Ei 
Mawrhydi o £375 miliwn dros 20 mlynedd a 
chyfraniadau gan Gynghorau o dros £120 miliwn. 
Mae’n rhaid i’r Cynllun Busnes Blynyddol gael 
ei baratoi yng nghyd-destun Cynllun Busnes 
Cytundeb Cydweithio pum mlynedd trosfwaol, a 
gymeradwywyd gan y Cabinet Rhanbarthol ym 
mis Chwefror, 2018 a’r deg Cyngor i gyd ym mis 
Mawrth 2018 a thua’r adeg honno.

Fel y pedwerydd iteriad o’r Cynllun Busnes 
Blynyddol, mae’r fformat a’r strwythur yn cyd-
fynd ag esblygiad rhaglen y Fargen Ddinesig a’i 
blaenoriaethau a ffactorau llwyddiant hanfodol. 
Mae hyn yn rhoi ystyriaeth i’r dystiolaeth a gwell 
data; cyd-destun y Cynllun Twf Economaidd a 
Diwydiannol rhanbarthol, y Fframwaith Buddsoddi 
ac Ymyrryd, ac adnoddau a thîm swyddfa’r Fargen 
Ddinesig a’r agenda bolisi sydd ar fin ymddangos. 

Ein Heriau

Mae’r heriau y mae’n rhaid i’r Fargen Ddinesig 
ymateb iddynt wedi’u cofnodi’n helaeth a’u deall. 
Yn gryno, maent yn cynnwys: 

 — Lefelau isel o gystadleugarwch  
a chynhyrchiant

 — Lefelau isel o fuddsoddiad a dwysedd Ymchwil 
a Datblygu

 — Ardaloedd twf a chystadleugarwch uchel a 
brwd ochr yn ochr â rhai o’r mannau mwyaf 
amddifadus a thlawd yn y Deyrnas Unedig

 — Mae meddylfryd o ddibyniaeth wedi cyfyngu ar 
ddewisiadau ac wedi erydu hunan-barch

Cefndir Ein Polisi

Gyda sefyllfa ddiddatrys ynglŷn ag ymadael â’r UE, 
cronfeydd yr UE yn dod i ben a sefydlu cronfa olynu 
(Y Gronfa Ffyniant Cyffredin), y canolbwyntio ar 
gynnal yr Undeb ac yn awr ar ein gwarthau, Etholiad 
Cyffredinol - mae yna lu o ffactorau cymhleth yn 
llunio’r agenda bolisi facro-ddomestig.

Ar lefel Cymru, mae datganoli’n cynnig cyfleoedd 
ac yn gosod heriau - y mae’n rhaid rheoli’r cyfan 
ohonynt o fewn cefndir llawn cynnwrf. Ymddengys 
fod y cyfyngder o ran ymadael â’r UE a pharhad 
ansicrwydd ariannol ac economaidd yn mynd i fod 
yn nodwedd sy’n parhau. Yn ychwanegol at hyn, 
fe geir y pŵer newydd i godi trethi a gyflwynwyd 
yng Nghymru. Er bod hyn bron yn sicr o ddod â 
chyfleoedd, mae’n creu heriau hefyd. Fel y Fargen 
Ddinesig, mae’n seiliedig ar dwf Gwerth Ychwanegol 
Gros ar adeg pan gaiff llesiant a dulliau eraill i Werth 
Ychwanegol Gros eu cefnogi a’u hyrwyddo. 

Dylanwadir rhagor ar y farn gefndirol gan ddiwygio’r 
gwasanaeth cyhoeddus drwy Gydbwyllgorau 
Statudol newydd arfaethedig, fframweithiau 
cenedlaethol a chyflenwi rhanbarthol; asesiadau 
o ansawdd trefn lywodraethu economaidd (Y 
Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd {OECD}) ac ymddangosiad mwy 
diweddar menter dan arweiniad Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig, ‘The Great Western Gateway’. 

Ein rôl ni yw parhau i gyflenwi yng nghanol ceisio 
gwneud synnwyr o’r amgylchedd bythol gymhleth 
a dynamig hwn. Mae aeddfedrwydd llywodraethol 
a gwleidyddol cynyddol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn cynnig rhywfaint o glustog rhag y 
newid allanol hyn. Nid yw hyn yn golygu dweud 
pennau i lawr, pennau i fyny - hysbysu, llunio ac 
ymgysylltu - ond hefyd parhau i ganolbwyntio 
ar flaenoriaethau ac amcanion craidd. Hawdd 
fyddai colli golwg ar bethau. Mae’n anos ond yn 
angenrheidiol bod yn gadarn, gorffen yr hyn sydd 
wedi’i ddechrau a bod yn ffyddlon i’r ymrwymiadau 
a wnaed. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
parhau i ddangos uchelgais, ac er bod yn rhaid 
iddynt ystyried risg a phroblemau, ni fydd yn cael eu 
parlysu ganddynt. Mae sicrhau nad oes neb yn cael 
ei esgeuluso a’i hepgor – ledled y deg corff lleol sy’n 

gweithredu ac yn cyflenwi’r Fargen Ddinesig 
hon ac yn y deg cymuned a gynrychiolir 
yn y rhaglen hon – yn parhau i ysbrydoli’n 
hymdeimlad cryf o gydamcan.

Cynhwysiant Economaidd drwy Gynllun – 
Nid yn Ddiofyn

Parhawn i gynllunio ac i ailadrodd agweddau o’n 
model gweithredu. Mae hyn mewn ymateb i’r 
symudiadau, y newidiadau a’r tarfu sylweddol a 
welir yn lleol ac yn y byd o amgylch, fel ei gilydd. 
O symudiadau enfawr mewn gwleidyddiaeth 
ddomestig a byd-eang gyda Brexit, rhyfeloedd 
masnach byd-eang a chefndir gwleidyddol byd-
eang cynhyrfus - mae’r amgylchedd gweithredu 
yn gymhleth, ac mae gallu gweithio’n effeithiol 
ynddo yn gofyn am y gallu i ymateb i heriau caled. 
Drwodd a thro, fe welodd y rhanbarth yn 2018/19 
rai o’r lefelau uchaf o dwf Gwerth Ychwanegol 
Gros cymharol yn y Deyrnas Unedig. Fodd 
bynnag, mae rhannau o’r rhanbarth yn parhau’n 
ystyfnig o isel o ran cystadleugarwch, gyda 
Mynegai Cystadleugarwch y DU yn dangos bod 
Blaenau Gwent a Merthyr yn dal ar y gwaelod.

Dyma pam mae’r dull gweithredu a gymerir drwy’r 
Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol 
a’r Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd yn 
canolbwyntio ar yr hyn y byddwn yn ei wneud - 
ond efallai’n bwysicach na dim - ymhle y byddwn 
yn ei wneud. Mae twf cynaliadwy, cynhwysol a 
gwasgaredig yn nod allweddol, gan sicrhau ein 
bod yn gwneud ymdrechion diffuant i rannu ac i 
ledaenu ffyniant. 

Mae cyflwyno cronfa her i gymell arbrofi, 
Ymchwil a Datblygu a sicrhau bod gwell atebion 
yn cael eu hysbysu gan well cwestiynau yn 
hanfodol i hyn. Gan fod yn gydnaws â’r ‘contract 
economaidd’ a gyflwynwyd yn y Cynllun 
Gweithredu Economaidd gan Lywodraeth Cymru 
a phedair her fawr Strategaeth Ddiwydiannol y 
Deyrnas Unedig (Twf Glân, Dyfodol Symudedd, 
Cymdeithas sy’n Heneiddio a Deallusrwydd 
Artiffisial a Data) – fe allai Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd fod â rôl arloesol mewn llunio a datrys 
heriau diwydiannol a chymdeithasol mawr y dydd. 
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Adeiladu Clystyrau ac Ecosystemau

Egwyddorion Allweddol

Mae gwaith y ‘Sectorau Blaenoriaethol’ a’r Cynllun Twf Diwydiannol wedi hysbysu ffocws nid yn 
unig ar y sectorau allweddol sy’n bresennol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ond hefyd ar y 
cyfle i ddatblygu amgylchedd yr ‘ecosystem’, lle y gall cwmnïau, gweithfeydd, y sylfeini ymchwil ac 
entrepreneuriaid gysylltu, rhyngweithio ac ysgogi a chymell ei gilydd.

Cydlyniant 
Cydweithredu ar bolisïau a phartneriaethau 
cyflenwi i sicrhau bod yna effaith gronnus 
i’r ystod o fuddsoddiadau ac ymyriadau a 
gyflenwir gan y Fargen Ddinesig.

Graddfa 
Nifer cyfyngedig o ymyriadau sylweddol, yn 
hytrach nag ystod hollol wahanol o weithgareddau 
graddfa fach heb lawer o gysylltiad.

Enillion ar Fuddsoddiad 
Disgwylir effaith a budd y mae modd eu dangos 
o’r holl fuddsoddiadau ac ymyriadau. 

Cynhwysiant Economaidd 
Creu cyfle i bawb a dosbarthu buddrannau’r 
cynnydd mewn ffyniant yn deg er mwyn annog 
a galluogi cyfranogi o fywyd economaidd  
y rhanbarth.

Trosoli 
Manteisio hyd yr eithaf ar fuddsoddiadau’r 
Fargen Ddinesig drwy ddenu cyd-fuddsoddwyr 
gyda chyllid ac adnoddau cydategol.

Datblygu Ecosystem  
Cefnogi datblygu ecosystem economaidd ac 
arloesedd gref i gyflenwi’r cynllun ac i ddatblygu 
clystyrau rhagoriaeth yn ein rhanbarth.
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Sectorau Blaenoriaethol Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd

Mae cael yr eglurder diben a’r ffocws hwn 
yn hanfodol i’r ffordd y mae’r Fframwaith 
Buddsoddi’n asesu, yn gwerthuso, yn 
blaenoriaethu ac yn gweithredu. Sefydlwyd y 
Panel Buddsoddi fel bwrdd cynghori i ddarparu 
rhagor o sicrwydd ac amddiffyniad i’r Cabinet 
Rhanbarthol - y llunwyr penderfyniadau terfynol 
yn y broses. 

Sefydlwyd y Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd 
i gau’r bwlch yn y Fframwaith Sicrwydd ac i 
ddarparu pecyn cymorth er mwyn gallu tywys 
gweithredu’r Gronfa Buddsoddi Ehangach. 

Yn gryno, mae’n darparu’r mecanwaith craidd 
drwy’r hyn y bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn cynnal ei fusnes ac yn cyflawni’i dargedau, yn 
atal ‘ceisiadau’ hapfasnachol a chamosodedig ac 
yn rhoi hyder bod gweithrediadau’n strategol, yn 
annibynnol ac wedi’u seilio ar dystiolaeth.

Heb y cyfryw ddull gweithredu, mae’n amhosibl 
‘meintioli’r pot ehangach’ ac meddwl ymhellach 
na’r Gronfa Buddsoddi Ehangach £495 miliwn ac 
adeiladu dull portffolio o weithredu sy’n tyfu.

Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd

FinTech
(Technoleg Ariannol)

Economi
Creadigol

Gwyddorau
Bywyd

Dadansoddeg
Seiberddiogelwch

Deallusrwydd
Arti�sial

Peirianneg
Trafnidiaeth

Ynni a’r 
Amgylchedd

LAWRLWYTHWCH Y FFRAMWAITH BUDDSODDI

https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2019/06/ccr-investment-prospectus-welsh-version-con-1-12.pdf
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Blaenoriaeth Fuddsoddi
Targedau  

Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd 

Enillion ar 
Fuddsoddiad

Cynulleidfa
% Buddsoddiad 

(Dangosol)
Ystod 

Ddangosol
Buddsoddiad Trosoli

Arloesi 
Marchnad/Eiddo Deallusol 
Unigryw Arweinyddiaeth

Swyddi, twf a throsoli 
buddsoddiad Uniongyrchol

 — Dan arweiniad y 
sector preifat

 — Sefydliadau 
Ymchwil a 
Datblygu

 — Addysg Uwch 
 — Buddsoddi 

Uniongyrchol o 
Dramor

10-30% £15-£50 miliwn Offerynnau  
Ad-daladwy

Gwella Cynhyrchiant 
a Chynhwysiant 

Economaidd

Seilwaith 
Seiliau i alluogi llwyddiant y 

sector preifat a Budd Dinesig

Trosoli, swyddi a thwf 
anuniongyrchol, rhoi 

sylw i anghysondebau 
economaidd

Anuniongyrchol

 — Dan arweiniad y 
sector cyhoeddus

 — Cynlluniau 
cyhoeddus-preifat

 — Addysg Bellach 
ac Addysg Uwch 
(sgiliau)

10-50% £10-£50 miliwn

Ad-daladwy drwy 
ysgogiadau ariannol, 

ffrydiau incwm, 
rhannu enillion, 

buddion cymdeithasol-
economaidd eraill

Lleihau Atalyddion 
Twf Economaidd

Her 
Cystadleuol, wedi’i gysoni  

â Blaenoriaethau Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 

Creu marchnadoedd 
newydd, llunio lleoedd, 
masnacheiddio Eiddo 
Deallusol, rhoi sylw i 

heriau a blaenoriaethau 
rhanbarthol 

canfyddadwy

Uwch

 — Busnesau â 
dwysedd arloesi 

 — Addysg Uwch/
Addysg Bellach 

 — Menter 
Gymdeithasol

 — Yr Economi 
Sylfaenol

10-50% £2-£10 miliwn
Ad-daladwy 

a/neu adenillion 
buddsoddiad â risg 

Rhoi Sylw i Heriau 
Diwydiannol ac 

Anghysonderau yn 
Seiliedig ar Leoedd

Canllawiau Buddsoddi
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Cynllun Diwydiannol 
rhanbarthol, yn amlinellu 
cryfderau cystadleuol a 
rhyngwynebau strategol:

 — Cynllun Twf Economaidd a 
Diwydiannol Rhanbarthol dan 
arweiniad busnesau

 — Wedi’i lansio’n lleol, yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol

 — Wedi’i gymeradwyo gan y 
Cabinet, Cydffederasiwn 
Diwydiant Prydain, Sefydliad 
y Cyfarwyddwyr, Ffederasiwn 
Busnesau Bach a’r Siambrau

 — Yn ymwreiddio sectorau, 
clystyrau a lleoedd

Piblinell gyflenwi a 
Fframwaith Buddsoddi – llif 
cytundeb o ansawdd:

 — Datblygu Fframwaith Buddsoddi 
ac Ymyrryd 

 — Sefydlu tair cronfa – Arloesi, 
Seilwaith a Her

 — Bytholwyrdd, cyd-fuddsoddiad  
a throsoli

 — Sefydlu Panel Buddsoddi
 — Fframwaith Asesu Cyffredin

Ffocws ar ddata a thystiolaeth (sectorau a lleoedd) sy’n 
arwain cyfeiriad a llunio penderfyniadau:

 — Cafodd 3 o brif adroddiadau’u comisiynu, eu derbyn a’u cyhoeddi – 
Sectorau Blaenoriaethol (Cysylltiedig), Cyflwr y Rhanbarth (Cystadleuol) a 
Chynhwysiant Economaidd (Cadarn)

 — Dangosfwrdd data yn cael ei ddatblygu 
 — Fframwaith Gwerthuso Cenedlaethol a fabwysiadwyd, fframwaith 

gwerthuso ardal wedi’i ddatblygu a chytuno arno, ac wedi derbyn 
Adroddiad Llinell Sylfaen cyntaf

 — 2 ysgoloriaeth ymchwil PhD KESS mewn gwyddor data a dadansoddi 
wedi’u hennill

 — Cerbydau Trydan Ysgafn, Cerbydau Trydan, Tacsis ac astudiaethau 
deunyddiau adnewyddadwy ar y safle ar gyfer Metro a Mwy

Hunanasesu yn erbyn Cynllun 10 Pwynt

Yn 2019/20, fe grëwyd cynllun 10 pwynt i esblygu 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
Caiff hunanasesiad llawn ac adroddiad ar 
gynnydd yn erbyn y nodau a’r amcanion hyn, sy’n 
cyfateb i’r nodau a’r targedau a amlinellwyd yng 
Nghynllun Busnes 2019/20, ei atodi. 

Yn gryno, fodd bynnag, fe ellir crynhoi 
meysydd allweddol o lwyddiant yn erbyn y deg 
blaenoriaeth fel a ganlyn:

1

2 3
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Llywodraethu da – adeiladu 
rhwydwaith a defnyddio 
sgiliau ac asedau yn y 
mannau cywir:

 — Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
a gynhelir gan Gasnewydd ar 
gyfer y rhanbarth

 — Ail gynllun busnes yn cael ei 
baratoi gan Gyngor Busnes 
Rhanbarthol

 — Darpariaeth ddirprwyo i 
Awdurdod Trafnidiaeth 
Rhanbarthol ar gyfer Metro  
a Mwy

 — Adrodd ar berfformiad, cynllunio 
busnes a model rhesymeg ar 
gyfer Adolygiad Porth  
wedi’i gysoni 

 — Adroddiad llywodraethu Swyddfa 
Archwilio Cymru 2019/2020  
yn ‘dda’

 — Panel Buddsoddi, Bwrdd 
Rhaglenni a Bwrdd Buddsoddi 
Rhanbarthol wedi’u cytgordio 

Dylanwad a Throsoli:
 — Perthnasau bwrdd a 

chynrychiolaeth yr UKRI 
 — Partneriaeth â Chymreictod  

Byd-eang
 — Mewnbwn i Swyddfa Cymru yn 

Llundain – brandio a hunaniaeth
 — Rhwydwaith ac Wythnos Cymru 

yn Llundain
 — Cyfranogiad Great Western 

Gateway 
 — Dod â Sêr Cymru a’r Gymdeithas 

Frenhinol i Gymru
 — Rhwydweithiau gwybodaeth gyda 

rhanbarthau’r DU
 — Cyfraniadau at rwydweithiau, 

grwpiau, cynadleddau, paneli a 
digwyddiadau

Adeiladu Swyddfa Bargen 
Ddinesig newydd:

 — Wedi creu swyddfa Bargen 
Ddinesig

 — Cynnig, cytuno ar ac ariannu 
strwythur newydd 

 — Cyfleoedd am secondiad allanol – 
CS Connected ac Innovate UK

 — Diweddariadau i wefannau
 — Wedi adleoli yn Nhredomen – gyda 

brand a hunaniaeth bendant 

Datblygu arweinyddiaeth ddiwydiannol a lleol:
 — Arweinyddiaeth Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol o’r sail 

dystiolaeth, y Cynllun Diwydiannol a’r Fframwaith Buddsoddi
 — Gwella ymgysylltiad busnesau â sectorau a chlystyrau a chynigion 

sectoraidd Cronfa ‘Strength in Places’ 
 — Digwyddiadau a gweithdai busnes
 — Strategaeth ynghylch y cyfryngau cymdeithasol a gwella sentiment

7

4 65
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Strategaeth ar gyfer Mewnoli:
 — Cyfraniadau at Strategaeth Ryngwladol 

Llywodraeth Cymru
 — Noddi a chymryd rhan yn Wythnos Cymru yn 

Llundain
 — Cyfranogi yn MIPIM 2019
 — Cyd-ddatblygu a chyflenwi sesiynau â’r Adran 

Masnach Ryngwladol
 — Cymryd rhan yn Vanguard a Manumix
 — CS Connected US, prosiect Prydeinig 

Americanaidd & Xiamen a Singapôr

9
Datblygu’r ffocws ar her, buddsoddi a 
chenhadaeth:

 — Datblygu Cronfa Her
 — Gwobr her gyntaf mewn datblygu 
 — Menter Ymchwil Busnesau Bach / Govtech
 — Cyflwyno i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 

Blaenoriaeth 5 – cronfa her
 — Faraday, Chwyldro Ynni a chymorth i Ben-y-

bont ar Ogwr

8

Adeiladu Dinas-Ranbarth:
 — Aeddfedrwydd llywodraethu – 

Cynllun Datblygu Strategol, sgiliau 
a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd

 — Cyfaint uchel o gyflwyniadau 
buddsoddi allanol

 — Datblygu a thyfu perthnasau 
buddsoddwyr 

 — Gwaith cynnar wedi’i ddechrau ar 
drosolion ariannol

10
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Ffowndri CSC

Mae’r buddsoddi yn ein ffowndri lled-
ddargludyddion cyfansawdd newydd yng 
Nghasnewydd yn datblygu’n dda. Mae’r cyfleuster 
yn awr wrthi’n cynhyrchu gyda chymwysterau 
ar gyfer cwsmeriaid newydd ar y gweill, ac mae 
Canolfan Gatapwlt a gefnogir gan Lywodraeth y 
DU wedi symud i mewn ac mae’n agored i fusnes. 
Mae’r gostyngiad ariannol ar raglen Ffowndri CSC 
yn awr yn £33 miliwn o gyfanswm buddsoddiad y 
prosiect o £37.9 miliwn. Hyd yn hyn, mae yna 65 
o swyddi newydd wedi’u creu yn IQE, gyda 545 o 
swyddi presennol eraill wedi’u diogelu yn IQE ac yn 
NWF o ganlyniad i’r prosiect. Mae yna gyfanswm 
o 259 o swyddi anuniongyrchol wedi’u creu yn sgil 
y ffowndri drwy gadwyn gyflenwi leol a nwyddau 
cartrefi, gydag effeithiau neilltuol yn y sectorau 
adeiladu ac addysg uwch a’r catapwlt, ynghyd ag 
8 o gyfleoedd prentisiaeth eraill wedi’u creu. Bydd 
electroneg ddatblygedig yn un o nodweddion 
pwysicaf economïau byd-eang yn y dyfodol yn y 
rhanbarth, ac rydym yn falch o weld ein clwstwr 
rhanbarthol yn datblygu’n gyflym, gyda 697 o 
swyddi eraill yn cael eu cynnal yn anuniongyrchol 
hyd yn hyn yn y sector lled-ddargludyddion yn Ne-
ddwyrain Cymru ers dechreuad y Ffowndri. Fel o 
fis Hydref 2019, fe amcangyfrifir fod IQE yn cynnal 
yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol tua £22 
miliwn o Werth Ychwanegol Gros Cymru, a chyda 
llawer o hyn yn cael ei gynnal ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Dros yr un cyfnod, fe 
amcangyfrifir for y clwstwr lled-ddargludyddion 
ehangach wedi cynnal yn uniongyrchol ac 
yn anuniongyrchol tua £158 miliwn o Werth 
Ychwanegol Gros. Mae hanfodion masnachol y 
sector yn gryf, ac rydym yn ffodus o gael cynifer 
o gwmnïau da yn yr ardal hon a chanddynt y 
potensial i greu rhagor o swyddi a gwell cymorth 
Gwerth Ychwanegol Gros ar gyfer y rhanbarth.

Metro a Mwy

Mae gan Metro a Mwy Achos Amlinellol Strategol 
(SOC) wedi’i gymeradwyo, ac mae cynlluniau 
yn awr yn nesáu at gyfnodau olaf Arweiniad ar 
Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WeLTAG), gyda 
dirprwyaethau am gymeradwyaethau ariannu 
i’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol. Mae’r 

Fframwaith Asesu Cyffredin wedi’i gymeradwyo 
ac fe ddaeth y cynlluniau cyntaf gerbron ar 
gyfer cymeradwyaethau ariannu cynnar ym mis 
Tachwedd 2019 (Caerdydd, Rhondda Cynon Taf 
a Sir Fynwy). Mae’n rhaid cofio, fodd bynnag, 
o ystyried mai’r cyd-gyllidwr yw’r Cronfeydd 
Trafnidiaeth Leol - sy’n flynyddol a chan hynny, 
sydd â chyfyngiad amser - fe roddir blaenoriaeth 
yn bendant i ddefnyddio hyn yn flaenllaw er mwyn 
sicrhau y defnyddir adnoddau sydd ar gael hyd  
yr eithaf.

Strategaeth Cerbydau Trydan Ysgafn, 
Strategaeth Tacsis a Modelau Gwefru Seilwaith

A hwythau’n hysbysu ac yn llunio’r uchod, mae 
adroddiadau a gomisiynwyd ar Strategaeth 
Cerbydau Trydan Ysgafn, Strategaeth Tacsis 
a Modelau Gwefru Seilwaith yn gyflawn. 
Cymeradwywyd y Strategaeth Tacsis gan yr 
Awdurdod Trafnidiaeth ym mis Tachwedd. Mae 
trafodaethau’n digwydd â Thrafnidiaeth Cymru 
a Chronfa Buddsoddi mewn Seilwaith Cerbydau 
Trydan y Deyrnas Unedig (a reolir gan Zouk 
Capital) parthed datblygu model rhannu enillion 
rhanbarthol. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 
wedi dyrannu £80,000 arall i Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i gynorthwyo gwaith modelu systemau 
ynni sydd ar y gweill ar hyn o bryd i danategu 
datblygu Her Twf Glân.

Cynllun Graddedigion

Mae’r prototeip blwyddyn ar y Cynllun 
Graddedigion ar y gweill gyda 42 o leoliadau’n 
cael eu hysbysebu ar ran busnesau lleol ledled y 
rhanbarth hyd yn hyn. Disgwylir y bydd yna 50 yn 
derbyn cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion erbyn 
mis Ebrill, 2020. Yn erbyn gwariant refeniw o 
£175,000, trosoliad y sector preifat a gyflawnwyd 
hyd yn hyn yw £1.4 miliwn. Mae hyn yn gyfartal 
â throsoliad sector preifat o £8 am bob £1 a 
fuddsoddir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol

Mae yna gyflwyniad Rhwydwaith Ffibr Llawn 
Lleol i’r Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, 

y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) sy’n werth 
oddeutu £7 miliwn wedi’i sicrhau ar sail 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.

Cyfnewidfa Metro Caerdydd Canolog

Mae prosiect Cyfnewidfa Metro Caerdydd 
Canolog gwerth oddeutu £200 miliwn ar y 
gweill ac mae wedi’i gysylltu ag ailddatblygiad 
cynhwysfawr o Sgwâr Canolog ac ardal 
Southside Quay y Ddinas. Mewn egwyddor, 
fe roddwyd cymeradwyaethau Achos Busnes 
Amlinellol (OBC) gan yr Adran Drafnidiaeth 
ym mis Medi 2019, i alluogi’r Fargen Ddinesig 
i ryddhau rhagor o gronfeydd dichonoldeb i 
gynorthwyo i ddatblygu achos busnes llawn.

CS Connected

Gwnaed cyflwyniad cynllun busnes terfynol 
gwerth oddeutu £45 miliwn gan gonsortiwm 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel derbynnydd 
arian hadau dechreuol prosiect i Gronfa ‘Strength 
in Places’ UKRI ar gyfer ehangu’r Clwstwr CSC 
drwy CS Connected.

Clwstwr Diagnosteg a Dyfeisiadau 

Yn yr un modd, fe wnaed Datganiadau o 
Ddiddordeb gan gonsortiwm dan arweiniad 
diwydiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (dan 
arweiniad Creo Medical a Phrifysgol Caerdydd) 
am Glwstwr Diagnosteg a Dyfeisiadau 
meddygol (£40 miliwn) i Gronfa ‘Strength in 
Places; gyda rhagor o gyflwyniadau’n cael eu 
cefnogi gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 
Glwstwr Creadigol (£20 miliwn) a Cyber (£30 
miliwn) – sydd gan hynny’n cwmpasu nifer o 
sectorau blaenoriaethol.

Cynnig i Ddatblygu Capasiti Sefydliadol 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Cyflwynwyd cynnig gwerth £8 miliwn i 
Ddatblygu Capasiti Sefydliadol Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru gan Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Prifysgol Cymru a Nesta i gynorthwyo 
i gyflenwi gwasanaethau arloesol yn y dyfodol 
mewn gwasanaethau cyhoeddus (InFuSe).
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Mewn perthynas â Phiblinell Gyflenwi’r Fframwaith Buddsoddi, mae’r statws cyfredol fel ym mis Rhagfyr 2019 fel a ganlyn:

Ym
gy

sy
llt

u 
A

n�
ur
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l
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gy
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llt
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Ff

ur
�o

l

Prosiect y Biblinell

Holiadur Si�t

Hysbysiad Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Swyddog Buddsoddi ac Adolygiad Panel Buddsoddi

Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Dilyn/Gwrthod)

Diwydrwydd Dyladwy 

Panel Buddsoddi

Cwblhau Cyfreithiol

Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

28 o brosiectau y gwyddys amdanynt sy’n cwmpasu ystod o 
feysydd ledled y blaenoriaethau buddsoddi

Derbyniwyd 15 o holiaduron si�t ac maent yng nghyfnod 1a neu 1b:
Prosiect FTTP – 300,000 o adeiladau, Prawf Gwasanaethau Cyhoeddus, Canolfan 
Niwroleg, prosiectau FTTP x2, Parc Gwyddorau Bywyd, Gwasanaethau 
Dyframaeth, Prosiect ynni’r llanw, prosiect U220, prosiect Symud Ymlaen, Prawf 
5G, Canolfan Gwyddor Data a Deallusrwydd Arti�sial, CS campus & CS 
Connected, Cystadleugarwch a Chyd-gronfa Busnesau Bach a Chanolig

3 phrosiect yn y cyfnod hwn ar hyn o bryd:
Metro Canolog, prosiect �br Leiniau Craidd y Cymoedd, and ‘Strength in 
Places’ - CS Connected

4 prosiect yn y cyfnod hwn ar hyn o bryd:
Cronfa Catalydd Tai, Metro a Mwy (+ Cherbydau Trydan fel �ynhonnell ynni 
adnewyddadwy), Cynllun Lleoli Graddedigion CCR, and a chynllun 
Rhwydwaith F�br Llawn Lleol yr Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon

1 prosiect yn y cyfnod hwn ar hyn o bryd:
Ffowndri CSC 
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Yn 2020, rydym yn canolbwyntio ar wireddu potensial y biblinell. Mae gennym 4 maes i ganolbwyntio arnynt:

1. Datblygu prosiectau a ariannir wrth gyflenwi

Prosiect
Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd
Cyfanswm Buddsoddiad/Gwerth  

y Prosiect

Cronfa Catalydd Tai £15-30 miliwn £30-60 miliwn

Metro a Mwy £15 miliwn £50 miliwn

Cynllun Graddedigion £175,000 £1.65 miliwn

Metro Canolog Caerdydd £40 miliwn £200 miliwn

Ffibr Leiniau Craidd y Cymoedd £3.5 miliwn £7 miliwn

‘Strength in Places’ ar gyfer CS 
Connected £3.5 miliwn £45 miliwn

Cyfanswm 
£77.2 - 92.2 miliwn

Cyfanswm 
£333.65 - 333.65 miliwn

Ffowndri CSC £37.9 miliwn (£412 miliwn, yn cynnwys £375 miliwn o drosoli gan y sector preifat)

2. Datblygu prosiectau o Achos Amlinellol Strategol a gymeradwywyd gan y Cabinet i Gwblhad Cyfreithiol

3. Adolygu’r 15 Holiadur Sifft a dechrau ar broses y Fframwaith Buddsoddi, fel sy’n briodol. Fodd bynnag, 
o ystyried y meini prawf a osodir gan y fframwaith a’r gofyniad i sicrhau ein bod yn buddsoddi yn y 
prosiectau cywir, y prosiectau sydd â’r cyfle gorau o ddiwallu gofynion y Fargen Ddinesig, rydym yn 
rhagweld y bydd llawer yn methu â chyrraedd y safon. (DS: Gwerthoedd dangosol yr ystod gyfunol o 
brosiectau ar hyn o bryd yn y biblinell yw oddeutu £550 miliwn i £600 miliwn).

4. Gweithio â’r 28 o brosiectau ar frig y biblinell a chyflwyno 3-6 ar gyfer ystyriaeth ffurfiol.
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O’r Fframwaith Gwerthuso Cenedlaethol, mae 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan weithio â 
SQW, wedi cytuno ar, ac wedi cymeradwyo 
Fframwaith Gwerthuso Lleol ac o hyn, fe gafodd 
yr Adroddiad Sylfaenol cyntaf ei dderbyn a’i 
gadarnhau gan y Cabinet Rhanbarthol ym mis 
Mehefin 2019. Mae’r adroddiad yn sefydlu 
rhagolwg economaidd cyd-destunol ac mai’r 
prosiect CSC fydd canolbwynt craidd y gwaith 
ar effaith manwl a chyflym i hysbysu’r ‘Adroddiad 
Blwyddyn / One Year Report’ a baratowyd gan 
SQW yn y flwyddyn sy’n arwain at yr Adolygiad 
Porth. Fe wnaeth gyflwyno rhagor o dystiolaeth 
a chyflwyno barn gynnar am ddatblygu capasiti a 
phartneriaethau.

 
Datganodd negeseuon allweddol yn ymwneud 
â’r prosiect CSC:

 — Mae’r prosiect wedi hen ddechrau, er 
bod y gwariant hyd yn hyn yn llai nag a 
ragamcanwyd - ond mae hyn yn dechrau 
newid. 

 — Mae’r prosiect yn fwy na’r Ffowndri ac mae’n 
ymwneud â’r potensial ar gyfer y Clwstwr.

 — Mae creu swyddi wedi dechrau ac mae 
targedau’n dechrau cyrraedd lefel rolau 
newydd sy’n cael eu creu. 

 — Mae angen eglurder ynghylch swyddi a 
ddiogelir.

O ran adeiladu capasiti a phartneriaethau, 
roedd negeseuon allweddol mewn adborth 
gan randdeiliaid yn cynnwys:

 — Y farn gyffredinol oedd bod Bargen  
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
a’r Gronfa Buddsoddi Ehangach WEDI cael 
effaith gadarnhaol ar gapasiti datblygu 
economaidd lleol

 — Mae cynllun y Gronfa Buddsoddi Ehangach yn 
bwysig i gymell galw, gwell tystiolaeth a llunio 
penderfyniadau

 — Mae yna gwmpas yn bodoli ar gyfer  
ymgysylltu rhagor – yn enwedig â busnesau. 
Mae yna gyfeirio hefyd at ymgysylltu â 
chymdeithas ddinesig 

 — Mae yna ymdeimlad fod yr hanes yn 
gadarnhaol ond nad yw wedi’i hyrwyddo’n dda 

 — Mae’n dal ‘yn ddyddiau cynnar i’r Gronfa 
Buddsoddi Ehangach: mae partneriaeth 
a chapasiti wedi tyfu o ganlyniad, ond fel 
y sylwodd un ymgynghorai, dim ond y 
buddsoddiad cyntaf yw’r  
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn yr 
hyn y bydd angen ei ddatblygu fel rhaglen 
drawsnewidiol ehangach.’

 
Roedd y gwaith i hysbysu’r ‘adroddiad ar ôl 
blwyddyn’ i fod i ddechrau ym mis Rhagfyr 2019, 
sy’n nodi’r ‘man diweddu’ ar gyfer tystiolaeth 
a gwybodaeth. Fodd bynnag, mae SQW wedi 
gwthio hyn yn ei flaen ac fe ddechreuodd 
gwaith ym mis Medi, 2019.

Er mai’r Prosiect CSC yw’r prosiect sylweddol 
a gyflenwir, mae’n rhaid yn awr atgyfnerthu 
negeseuon allweddol ynglŷn â’r fframwaith 
addas ar gyfer y dyfodol sydd gan y Fargen 
Ddinesig ar waith er mwyn cynyddu twf a 
datblygiad y rhaglen. Yn ychwanegol, mae 

pwyntiau a phynciau allweddol ynglŷn â’r 
broses wedi’u porthi drwodd i Grŵp Llywio 
Gwerthuso Lleol Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Mae’r rhain yn cynnwys pwysigrwydd 
cydnabod yr angen i adeiladu sylfeini cadarn ar 
gyfer cyflenwi, gan flaenoriaethu’r prosiectau 
cywir ac nad ydynt yn gywir - hap; pwysigrwydd 
arian i mewn, trosoli ac arian allan - yn 
hytrach nag asesiadau ‘gwario’ a gwariant 
proffilio risg er mwyn canolbwyntio ar leihau 
cronfeydd a fuddsoddwyd ar y cyd - sydd yn 
aml â chyfyngiad amser - cyn buddsoddiad y 
Fargen Ddinesig. Yng nghyd-destun Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, mae’r arwyddocâd sydd 
ynghlwm wrth Enillion ar Fuddsoddiad ariannol 
a chronfa gylchol hefyd wedi’i atgyfnerthu gan 
gofio’i fod yn galluogi graddfa, mwy o effaith ac 
ail-fuddsoddi.

Er mwyn hysbysu’r ymagwedd ‘beth i’w 
ddisgwyl’ gan Borth 1, fe wnaed ymweliadau 
hefyd â Bargeinion Dinesig sydd ar hyn o bryd yn 
mynd drwy’r broses Porth – Partneriaeth Swydd 
Gaergrawnt Fwyaf a Bargen Ddinesig Glasgow.
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Ym mis Hydref 2019, fe gynhaliodd y Cabinet 
Rhanbarthol ddiwrnod cynllunio a datblygu. 
Ei ddiben oedd myfyrio, cloriannu a pharatoi a 
chynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf a’r  
tymor canolig. 

Mae yna gyfres o egwyddorion 
pendant yn ymddangos sy’n 
ganolog i’r amcanion, y pynciau a’r 
blaenoriaethau a amlinellir isod, gan 
y Cabinet Rhanbarthol:

 — O’r dechreuad i’r cyfnod cynyddu, 
rydym wedi gosod sylfeini 
cadarn, a’r flaenoriaeth bendant 
yw targedu cyflenwi piblinell y 
Fframwaith Buddsoddi. 

 — Byddwn yn Porth Barod ac fe 
wnawn adrodd ein stori mewn 
ffyrdd gafaelgar ac sy’n llawn o 
dystiolaeth. 

 — Byddwn yn dylanwadu ar, ac 
yn ymgysylltu i drosoli rhagor 
o gyfleoedd, potensial am 
fuddsoddiad a phartneriaethau. 

 — O’r Fargen Ddinesig i’r Ddinas-
Ranbarth. Byddwn yn dechrau 
symud ein hymdrechion a’n 
hymrwymiadau ymhellach na 
rhaglen gyllido i adeiladu dyfodol 
y rhanbarth. 

Cafodd y materion, yr heriau a’r amcanion 
allweddol eu hystyried a’u blaenoriaethu:

 — Y cefndir o strwythurau datblygu 
rhanbarthol sy’n dechrau ymddangos 
a’r flaenoriaeth y dylid parhau i’w rhoi i 
lywodraethu da yn ymwneud ag ‘un aelod, 
un bleidlais’;

 — Cydnabod y sylfeini cryfion a adeiladwyd 
gan y Fargen Ddinesig, arweinyddiaeth 
wleidyddol gadarn ac sy’n aeddfedu, a 
chynnydd a wneir wrth ddylanwadu ar gyrff 
megis Innovate UK wrth weithio’n weithgar i 
geisio buddsoddiad newydd;

 — Potensial am gydlyniant a chryfhau’r 
fframwaith rhanbarthol a adeiladwyd gan 
y Fargen Ddinesig drwy Gyd-bwyllgor 
statudol newydd ar gyfer yr Economi (ar ôl 
Ebrill 2021), er mwyn cymell buddsoddiad 
ehangach, polisi a blaenoriaethau lleol;

 — Cyfle i gyd-gyflenwi’r Gronfa Ffyniant 
Cyffredin drwy’r cyfryw fecanweithiau â 
Llywodraeth Cymru ac i ehangu cwmpas, 
cylch gwaith a dylanwad cyrff megis y 
Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol;

 — Yng ngoleuni datganiadau ynglŷn ag 
Argyfwng yr Hinsawdd - paratoi cynllun, 
gweledigaeth a chenhadaeth gynhwysfawr 
ar gyfer ynni a thwf glân;

 — Sicrhau bod partneriaethau Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd ehangach yn addas ar 
gyfer diben y dyfodol yn y cyd-destun hwn a 
chyn Porth 1, gan adolygu ac  
asesu’u heffaith;

 — Atgyfnerthu’r egwyddor ‘ni chaiff neb mo’i 
hepgor’ a’r pwysigrwydd bod y Fargen 
Ddinesig ar gyfer y deg ardal i gyd;

 — Y pwysigrwydd o sicrhau nad yw’r Fargen 
Ddinesig ond yn gwneud ‘mwy o’r un peth’ – 
ond ei bod yn dangos sut mae mewn sefyllfa 
unigryw i ddatrys problemau na wna’r 
farchnad eu datrys;

 — Rhoi sylw i’r bwlch cyfredol yn ymwneud 
ag ymgysylltu cyhoeddus a gwneud mwy i 
gynnwys ac i ymgysylltu â chymunedau ar 
lefel llawr gwlad; 

 — Yr angen am gynllun cyfathrebu cynhwysfawr 
sy’n rhoi sylw i faterion mewnol ac allanol 
gyda chylchlythyr rheolaidd;

 — Cynllunio ar gyfer y dyfodol - cymryd 
safbwynt tymor hwy a dechrau sefydlu 
cynlluniau a chynigion seilwaith ar gyfer 
y dyfodol - yn awr. Bydd hyn yn neilltuol o 
bwysig ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy;

 — Yr angen i gwblhau ‘triawd’ y Cynllun Twf 
Diwydiannol, y Fframwaith Buddsoddi a’r 
Prosbectws Buddsoddi a Chyfle, drwy 
sefydlu’r olaf. Bydd hyn yn helpu i dynnu 
ynghyd y gwaith ar faterion digidol, tai, 
safleoedd ac adeiladau a sgiliau. Bydd hefyd 
yn helpu i gymell ffocws ar asedau nas 
defnyddir yn ddigonol megis Ffordd ar gyfer 
Cerbydau â Sawl Teithiwr;

 — Cynnal a chryfhau’r ffocws ar dwf 
cynhwysol a chynhwysiant economaidd fel 
agwedd graidd o naratif a chyflenwi, fel ei 
gilydd – dangos drwy wneud ymrwymiad 
i rannu a lledaenu ffyniant. Mae cymell 
cynhyrchiant yn yr economi sylfaenol yn 
allweddol i hyn a datblygu metreg GVA 
eraill; 

 — Datblygu’n hymagwedd tuag at sectorau 
blaenoriaethol a chlystyrau – fel y sail i 
gymell yr ymagwedd strategol cyfnod 
hwy – ac adeiladu ar y gwaith da a wnaed 
ar CS Connected a Dyfeisiadau Meddygol 
a Diagnosteg a datblygu’r gwaith sgiliau o 
amgylch hyn;

 — Rhoi bywyd i’r ‘gronfa her’ gyda 
blaenoriaethau a galwadau thematig ac yn 
neilltuol, drwy atgyfnerthu’r ffocws ar dwf 
busnesau bach a chanolig;

 — Yr angen am synergeddau ledled rhaglenni 
– yn neilltuol, cronfeydd buddsoddiadau 
cyhoeddus sy’n gweithredu yn y rhanbarth 
– mae Tasglu’r Cymoedd, cronfeydd Banc 
Datblygu Cymru, a’r Cymoedd Technoleg 
yn enghreifftiau allweddol sy’n tanlinellu’r 
angen am well cydgysylltu; a 

 — Sicrhau bod effaith y rhaglenni yn unol â’r 
Fframwaith Buddsoddi a’u bod yn ystyried 
lleoedd a blaenoriaethau lleol – bydd hyn 
yn helpu i wneud cydraddoldeb yn annatod 
ac yn cydnabod terfynau a chyfyngiadau 
cydgrynhoi yn ein rhanbarth.
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Yn 2020/21, fe fydd y Gronfa Buddsoddi Ehangach yn cefnogi, yn uniongyrchol ac anuniongyrchol, y meysydd gweithgareddau a ganlyn:

DS: Cynhwysir cynllun cynhwysfawr o weithgareddau a gorchwylion manwl yn Atodiad 1

Yn Barod i Gynyddu
Piblinell Gy�enwi

Gwella ansawdd llif y cytundeb o 
ansawdd drwy sicrhau bod 

buddsoddwyr yn barod 

Cy�ymu penderfynu a thrwygyrch 
ynghylch piblinell 

Hwyluso cy�enwi prosiectau wedi’u 
cymeradwyo

Darparu adnoddau gweithredu 
arbenigol i hwyluso cy�enwi’n 

e�eithiol 

Cy�wyno a gweithredu prawf, 
gwerthuso ac ailadrodd methodoleg 

Darparu cymorth ecosystem ar 
gyfer clystyrau blaenoriaethol

Fel a fesurir gan ofynion craidd y Fargen Ddinesig:
5% o Dwf Gwerth Ychwanegol Gros   ∙   Trosoli £4 biliwn

25,000 o swyddi sgiliau uchel newydd

Cysylltiedig. Cystadleuol. Cadarn.
Tyfu economi cystadleuol, cysylltiedig a chadarn a sefydlu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel man lle y rhannir �yniant a lle mae cyfoeth 

a lles yn nodau cydnaws

Gofynion Ychwanegol:
Dangos cynhwysiant a chyfrannu at dwf economaidd cynhwysol

Porth Barod 
Gwerthuso Cynnydd

 Cynhyrchu hunanwerthusiad 
cadarn o gynnydd a 

gweithgareddau hyd yn hyn  

Datblygu’r gwaith o greu data 
mewnol a chanolbwynt 

deallusrwydd 

Cynnal gwiriad �trwydd 
Partneriaethau

Cynnal hunanasesiad o arferion a 
gweithdrefnau llywodraethu

Adolygu gallu a chapasiti tîm i 
sicrhau addasrwydd ar gyfer diben

Amcanion Pen To a Chanlyniadau Allweddol 2020/21
1 Trosoli’r capasiti sylfaenol ac adnoddau ar waith i optimeiddio piblinell drwodd ac i gy�enwi

2 Porth Barod – Adrodd y stori

3 Dylanwadu ac ymgysylltu i drosoli partneriaeth newydd a chy�e i fuddsoddi 

4 Y Tu Hwnt i’r Fargen Ddinesig – Adeiladu dyfodol y rhanbarth

Dylanwadu ac Ymgysylltu    
Trosoli Potensial Newydd

Adrodd y stori – Ymchwilio a 
datblygu cynnwys cyfathrebu 

newydd sbon

Cynhyrchu Prosbectws 
Buddsoddiadau a Chy�eoedd

Ymdrechu i sicrhau mwy o 
fuddsoddiad UKRI ac allanol i 

mewn i’r rhanbarth

Cy�wyno gweithgareddau 
datblygu busnes wedi’i dargedu

Ystyried rhagolwg rhyngwladol

Y Tu Hwnt i’r Fargen Ddinesig 
Adeiladu’r Rhanbarth

Datblygu ethos ac ymagwedd un 
rhanbarth

Cy�wyno Cyd-bwyllgor Statudol 
ar gyfer yr economi

Datblygu cyfres o drosolion 
ariannol 

Cyd-ddatblygu datganiad 
Gweledigaeth a Chenhadaeth ar 

Hinsawdd 
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2020/21 Cynllun Busnes Blynyddol – 
Cyllidebau a Strategaeth Gyllido 

Gwnaeth y Cabinet Rhanbarthol nifer o 
benderfyniadau hyd yn hyn sydd wedi esgor 
ar ymrwymiadau yn erbyn y Gronfa Buddsoddi 
Ehangach (WIF) yn 2020/21, ac ar ôl hynny. 
Mae Tabl 1 yn amlinellu’r gyllideb arfaethedig 
ar gyfer 2020/21, ac i gynorthwyo â chynllunio 
canolig, fe gaiff y cyllidebau dangosol hyd 
at flwyddyn ariannol 2023/24 hefyd eu nodi, 
ynghyd â’r strategaeth gyllido arfaethedig dros 
y cyfnod hwn.

Tabl 1: Cyllideb Arfaethedig Cronfa Buddsoddi Ehangach 2020/21 a Chyllidebau Dangosol hyd at 2023/24 

Gwariant Dangosol y Rhaglen 
2020/21 

£’000
2021/22 
£’000

2022/23 
£’000

2023/24 
£’000

Toriad Uchaf y Gronfa Buddsoddi Ehangach 742.5 742.5 742.5 1,485.0

Prosiectau wedi’u Cymeradwyo - Refeniw* 161.0 0.0 0.0 0.0

Prosiectau wedi’u Cymeradwyo – Cyfalaf 1,381.6 0.0 0.0 0.0

Prosiectau Refeniw’r Dyfodol 2295.5 1,000.0 1,000.0 1,226.1

Prosiectau Cyfalaf y Dyfodol 57,435.0 42,964.0 45,663.0 63,878.0

Refeniw i Gynnal Prosiectau Cyfalaf 0.0 0.0 0.0 4,323.1

Cyfanswm y Buddsoddiad 62,015.6 44,706.5 47,405.5 70,912.2

Ariannwyd gan:

Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi (Refeniw) (2599.0) (1,742.5) (1,742.5) (7,034.2)

Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi (Cyfalaf) (0.0) (22,000.0) (22,000.0) (22,000.0)

Cyfanswm Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi (2599.0) (23,742.5) (23,742.5) (29,034.2)

Cyfraniad y Cyngor (15,490.9) (7,963.7) (7,963.7) (11,466.0)

Ad-daliad Arian Benthyciad CSC (1,800.0) (1,854.0) (4,553.0) (4,689.0)

Cael Benthyg Dros Dro ‘Cost Cadw’ (42,125.8) (11,146.3) (11,146.3) (25,723.0)

Cyfanswm y Cyllid (62,015.0) (44,706.5) (47,405.5) (70,912.2)

*NB: assumes approval of extension to the Graduate Scheme.
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Cyllideb Toriad Uchaf y Gronfa Buddsoddi 
Ehangach 

Penderfynodd y Cabinet Rhanbarthol fod hyd 
at 3% o’r Gronfa Buddsoddi Ehangach (dros 
gyfnod o 20 mlynedd) yn cael ei neilltuo i dalu’r 
costau sy’n gysylltiedig â Datblygu a Chynnal 
Rhaglenni, ac fe gyfeirir ato fel ‘Toriad Uchaf’ 
y Gronfa Buddsoddi Ehangach. Mae hyn yn 
gyfartal â chyllideb flynyddol o £742,500, yr 
amlinellir y manylion ohono yn Nhabl 2.

Refeniw a Phrosiectau Cyfalaf y Dyfodol – 
Dyraniadau Dangosol

Mae’r Cynllun Busnes Blynyddol hefyd yn 
cynnwys dyraniadau dangosol mewn perthynas 
â refeniw a phrosiectau cyfalaf y dyfodol a 
all ddod ymlaen yn ystod y flwyddyn. Fodd 
bynnag, mae cymeradwyaeth yn erbyn y 
dyraniadau hyn yn amodol ar fodloni gofynion y 
Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd.

Mae cyllideb ddangosol £1.856 miliwn wedi’i 
chynnwys mewn perthynas â gwariant refeniw 
newydd, tra bod y dyraniad cyfalaf yn £57.435 
miliwn.

Yn ei gyfarfod ar y 15fed o Ionawr, 2018, fe 
benderfynodd y Cabinet Rhanbarthol ddiogelu 
cyllid refeniw Trysorlys Ei Mawrhydi. Mae hyn 
yn £40 miliwn dros bedair blynedd cyntaf y 
gronfa hyd at yr 31ain o Fawrth, 2020. Felly, er 
bod y swm dangosol a gynhwysir yn y Cynllun 
Busnes Blynyddol ar gyfer prosiectau refeniw 
newydd ychydig yn is na £2 miliwn, mae gan y 
Cabinet Rhanbarthol y gallu i gynyddu’r swm 
hwn (os bydd angen), drwy gymeradwyo rhagor 
o arian grant Trysorlys Ei Mawrhydi yn ystod y 
flwyddyn, ar yr amod bob amser bod telerau ac 
amodau cyllido’n cael eu diwallu.

£

Cyfraniad at Gyllideb Refeniw’r  
Cyd-bwyllgor 151,166

Cymorth i’r Bartneriaeth Twf 
Economaidd Rhanbarthol 16,000

Costau MIPIM 70,000

Cyngor Busnes Rhanbarthol 24,100

Cymorth i Biblinell y Prosiect 481,234

Cyfanswm 742,500

£’000

Cynllun Peilot Graddedigion 
(Refeniw) 161.0

Cyllid Safle Ffowndri CSC (Cyfalaf) 1,381.6

Cyfanswm 1542.6

Tabl 2: Cyllideb Toriad Uchaf Arfaethedig Y 
Gronfa Buddsoddiad Ehangach 2020/21 

Tabl 3: 2020/21 Cyllideb – Prosiectau a 
Gymeradwywyd

Cymeradwyodd y Cabinet Rhanbarthol 
ymrwymiadau ‘mewn egwyddor’ mewn perthynas 
â nifer o brosiectau hyd yn hyn. Mae’r prosiectau 
hyn wrthi ar hyn o bryd yn datblygu’u hachosion 
busnes yn unol â’r Fframwaith Buddsoddi ac 
Ymyrryd. Bydd yr ymrwymiadau ariannol sy’n 
gysylltiedig â’r gwaith hwn yn cael eu talu i raddau 
pell o’r gyllideb a amlinellir uchod.

Gwnaeth y Cabinet Rhanbarthol, yn ei gyfarfod 
ar y 12fed o Chwefror, 2018, ddirprwyo awdurdod 
i Swyddog Adran 151 y Cyd-bwyllgor (gan 
ymgynghori) i sefydlu mecanwaith priodol ar gyfer 
rheoli adnoddau Datblygu a Chynnal Rhaglenni (ar 
sail flynyddol a chronnus, fel ei gilydd) gyda’r cap 
o 3% y cytunwyd arno yn flaenorol. 

Diben y mecanwaith hwn yw darparu adnoddau 
ychwanegol mewn blwyddyn i ategu’r gyllideb 
flynyddol o £742,500, lle y bo angen. Mae 
rhagamcaniadau cyfredol yn dynodi y bydd 
adnoddau cronnus o £1.522 miliwn ar gael i gynnal 
y gyllideb Datblygu a Chynnal Rhaglenni ar 
ddechrau 2020/21.

Prosiectau a Gymeradwywyd

Bydd ar Gynllun Busnes Blynyddol 2020/21 
hefyd angen talu costau Blwyddyn 3 y Safle 
Ffowndri Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a 
gymeradwywyd sydd wedi’u taflu ymlaen o’r 
flwyddyn flaenorol. Caiff y rhain eu cyllidebu 
ar gost o £1.382 miliwn ac maent yn cynnwys 
costau cyflenwi a gweithredu’r prosiect. Yn 
ychwanegol, mae’r gyllideb ‘Prosiectau a 
Gymeradwywyd’ hefyd yn cynnwys gwariant 
refeniw mewn perthynas ag ymestyn y Cynllun 
Peilot Graddedigion, sy’n destun adroddiad ar 
wahân, i’r Cabinet Rhanbarthol yn ei gyfarfod ar 
y 19eg o Ragfyr, 2019.



Amlen Fforddiadwyedd a Chronfa Buddsoddi 
Ehangach Strategaeth Gyllido

Mae’r symiau a ddyrannir yn cynrychioli’r 
symiau sydd ar gael i’w gwario yn 2020/21, 
gyda dyraniadau cyllideb blynyddoedd y 
dyfodol yn cael eu diweddaru yn unol â hynny 
i adlewyrchu proffil gwario cyffredinol pob 
cymeradwyaeth newydd. Bydd hyn yn sicrhau 
bod y gronfa’n parhau’n fforddiadwy ac o fewn 
ei hamlen a gymeradwywyd bob amser, wrth i 
benderfyniadau i gymeradwyo prosiectau gael 
eu gwneud drwy’r flwyddyn.

Cyfanswm y gwariant ar gyfer Cynllun Busnes 
Blynyddol 2020/21 yw £62,015 miliwn. Cynigir 
y caiff y lefel hon o wariant ei hariannu fel a 
ganlyn:

 — Lleihau Grant Refeniw Trysorlys Ei 
Mawrhydi - £2.599 miliwn 

 — Ad-dalu Benthyciad CSC - £1.800 miliwn
 — Lleihau cyfraniadau Cynghorau - £15.491 

miliwn (yn ôl y gymhareb gyllido) 
 — Benthyca Dros Dro - ‘Cost Cadw’ -  

£42.126 miliwn
 
Yn olaf, fe ddylid nodi y bydd y cyllid 
gwirioneddol a weithredir yn dibynnu ar natur 
ac amseriad gwariant y prosiect ac fe all fod 
yn wahanol i’r symiau arfaethedig a amlinellir 
uchod. Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn derbyn 
adroddiadau rheolaidd am berfformiad y 
prosiect, a ategir gan ddatganiadau monitro 
cyllid chwarterol, lle y gellir asesu materion, 
megis cynnydd, yn erbyn cynlluniau a 
chyllidebau cyflenwi, ac y gellir adolygu’r 
trefniadau cyllido arfaethedig fel y bo’n briodol. 
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