Cynllun Busnes
Strategol P-RC ar gyfer y
Gronfa Fuddsoddi Ehangach

Ein gweledigaeth:

Prifddinas-Ranbarth
Ffyniannus i Gymru.

Cynnwys
Rhagair y Cadeirydd
Crynodeb Gweithredol
Y Cyd-destun Strategol
Ein Dull
Blaenoriaethau Gofodol
Datblygu Gweithlu Galluog a Mynd i’r Afael â Diweithdra
Creu Ardal Arloesi a Chynyddu Gweithgarwch Entrepreneuraidd ac Arloesol
Gwella Cysylltedd ar lefel Byd Eang, Rhanbarthol a Lleol
Darparu’r lle ffisegol a’r amgylchedd cywir i gefnogi twf
Cronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Cyfleoedd Ychwanegol Am Gyllid Rhanbarthol:
gan gynnwys Cyllid Ewropeaidda Hyblygrwydd Ychwanegol

Stadiwm Principality, Caerdydd

04
06
10
14
18
20
22
24
28
34
44

04 — Cynllun Busnes Strategol P-RC ar gyfer y Gronfa Fuddsoddi Ehangach

Rhagair Y Cadeirydd

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd yn rhaglen o gydweithio unigryw
a fydd yn hwyluso newid economaidd,
cysylltiedig digidol a ffisegol gwell, sgiliau a
chyfleoedd addysgol gwell, ac adfywio ledled
y rhanbarth.

I wneud hyn, bydd partneriaid y Fargen
Ddinesig yn cydweithio, gan rannu’r
weledigaeth o sefydlu Prifddinas-Ranbarth
lewyrchus i Gymru, sicrhau hunaniaeth fydeang glir ac enw da fel Dinas-ranbarth ar
gyfer masnach, arloesedd a safon bywyd.

Mae’n fuddsoddiad yn ei phobl, a’i nod yw
sicrhau tegwch a chyfleoedd i bawb, waeth
ble y bônt yn byw yn y rhanbarth.

Drwy ddenu buddsoddiad newydd a meithrin
busnesau mwy llwyddiannus, drwy wella
ein cysylltedd, drwy ddatblygu ein sgiliau
ac addysg, gallwn adfer rôl hanesyddol ein
Prifddinas-ranbarth fel “pwerdy” economi
Cymru.

Mae’n adeiladu ar dreftadaeth falch y
rhanbarth, harddwch ein tirwedd naturiol,
a bywiogrwydd ein bywyd diwylliannol a
chymdeithasol cyfoethog.
Bydd yn ymgyfoethogi bywydau mewn ffyrdd
eraill hefyd, gan ddiwygio gwasanaethau
cyhoeddus, darparu tai newydd, fforddiadwy,
gwella bywyd teuluol a chreu gweithlu sy’n
gallu addasu i anghenion newidiol y 21ain
Ganrif.

Y Cynghorydd Andrew Morgan
Cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol

“Mae’n fuddsoddiad yn ei phobl, a’i nod
yw sicrhau tegwch a chyfleoedd i bawb,
waeth ble y bônt yn byw yn y rhanbarth.”
Sir Fynwy a ffin Ddwyreiniol y Rhanbarth
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01.
Crynodeb
Gweithredol

Yn unol â’r Cytundeb Gweithio ar y Cyd mae’r
cynllun busnes strategol 5 mlynedd hwn yn:
—— nodi ein dealltwriaeth gyfredol o’r hyn
sydd ei angen i gyflawni ein hamcanion
hirdymor;
—— nodi manylion y camau gweithredu a
chanlyniadau sy’n ofynnol, dim ond rhai
ohonynt a fydd yn cael budd o gyllid
Buddsoddi Ehangach;
—— cynnwys manylion o ran sut y caiff
y Gronfa Fuddsoddi Ehangach ei
defnyddio dros y 5 mlynedd nesaf i
weithredu fel catalydd i wthio’r camau
dan sylw yn eu blaen;
—— ffurfio sail cynllun twf a strategaeth
economaidd ranbarthol strategol fwy
manwl.
Ni allwn gyflawni ein hamcanion
rhanbarthol gyda chyllid y Fargen Ddinesig
ar ein pennau ein hunain.
Fodd bynnag, os caiff ei ddefnyddio’n
ddoeth i gefnogi, annog a galluogi
cynlluniau rhanbarthol sylweddol bydd yn
gweithredu fel catalydd i:
—— sbarduno momentwm economaidd drwy
ddylanwad buddsoddiadau ehangach;
—— cyflymu’r broses o newid;
—— ennyn diddordeb a brwdfrydedd a
—— manteisio ar y talentau entrepreneuriaid
helaeth sydd ar gael yn y rhanbarth.

Mae’r Fargen Ddinesig yn rhaglen hirdymor
ac ni all unrhyw un ragweld yn hyderus
y newidiadau a ddaw i’n rhan dros yr 20
mlynedd nesaf.
Wrth ystyried cyflymder arloesedd mewn
meysydd megis gwybodaeth artiffisial,
dronau, cerbydau heb yrwyr, argraffu 3-D,
roboteg ac awtomasiwn, mae dyfodol
anghenion seilwaith a sgiliau’r rhanbarth, yn
newid yn llwyr.
Rhaid i ni felly sicrhau bod ein polisïau, ein
cynlluniau a’n rhaglenni yn hyblyg ac yn
ddigon deinamig nid yn unig i ymdopi â
newid ond o ran gweithredu fel catalydd i
sbarduno newid cadarnhaol yn y rhanbarth.
Bydd y Cabinet Rhanbarthol, gan weithio
gyda phartneriaid, a fydd yn cynghori ar
newidiadau o ran technoleg, buddsoddiadau
a marchnadoedd y dyfodol, yn bwrw ati’n
gyson i adolygu’r cynllun a strategaeth twf
economaidd rhanbarthol a’r defnydd o’r
Gronfa Fuddsoddi Ehangach i sicrhau eu
bod yn parhau i adlewyrchu ac yn hybu
anghenion ac uchelgeisiau economaidd y
rhanbarth.

Canolfan Cynnal a Chadw British Airways, Sain Tathan

Canolfan Dechnoleg Sony UK, Pen-y-bont ar Ogwr

Y 5 Mlynedd Nesaf
Buddsoddi
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Rydym wedi gwneud ein buddsoddiad
cyntaf, yn y Project Lled-ddargludydd
Cyfansawdd, a fydd yn cynhyrchu mwy na
£380m o fuddsoddiad sector preifat ac yn
creu 500 o swyddi medrus, ac o bosibl yn
meithrin clwstwr arloesedd gan greu 2,000
o swyddi pellach.
Cyfleoedd Newydd
Mae’r Cabinet Rhanbarthol wrthi’n ceisio
sicrhau cyfleoedd buddsoddi pellach i
gynorthwyo â’r gwaith o fwrw ein targedau
allweddol. Mae’r rhai sydd wedi nodi ar
gyfer eu datblygu yn ystod y 5 mlynedd
nesaf yn cynnwys y canlynol:
—— Sgiliau ar gyfer y Dyfodol
Rhaglen o ymyriadau rhanbarthol
gyda golwg ar ymgysylltu ag ysgolion,
cymorth i fusnesau a chronfa
fuddsoddi sgiliau i greu mwy na 10,000
o brentisiaethau, interniaethau i
raddedigion ac uwchraddio cyflogeion.
Gweler Adran 5 am y manylion.
—— Portffolio Arloesedd
Sefydlu Portffolio Arloesedd â’r nod o
ddatblygu ‘clystyrau’ diwydiant, gofod
newydd i egin-fusnesau arloesol ac
anogaeth i ddenu cwmnïau uwchdechnoleg i’r rhanbarth. Mae project

cyntaf y portffolio hwn wrthi‘n cael ei
roi ar waith, y Project Lled-Ddargludydd
Cyfansawdd Gweler Adran 6 am y
manylion.
Metro Plus
Gwella buddion posibl y Metro i’r rhanbarth
drwy gyflwyno rhaglen o fuddsoddiadau
trafnidiaeth cyflenwol. Y ffocws cychwynnol
yw datblygu Cyfnewidfa Drafnidiaeth
Ganolog ‘Metro Central’ gydag elfen
allweddol o’r gwaith hwnnw yn cynnwys
moderneiddio Gorsaf Caerdydd Canolog.
Gweler Adran 7 am y manylion.
Portffolio Digidol
Portffolio o ymyriadau digidol sy’n ceisio
creu gweledigaeth, brand a hunaniaeth
ddigidol ar gyfer y rhanbarth fel dinasranbarth CAMPUS sy’n gallu denu
partneriaeth sector preifat. Byddai hefyd
yn sicrhau bod cyfleoedd digidol yn cael
eu cynnwys mewn cynlluniau a phrojectau
eraill. Gweler Adran 7 am y manylion.
Cronfa Buddsoddiad Tai
Cynnig i sefydlu cronfa i gefnogi twf
tai ledled y rhanbarth am ym mhob
deiliadaeth i gefnogi amcanion economaidd
a chymdeithasol. Gweler Adran 8 am y
manylion.

Safleoedd Strategol
Bydd rhaglen i gyflwyno portffolio
safleoedd cytbwys gyda nodweddion
amrywiol i fod yn gatalydd o ran denu
buddsoddiad busnes newydd yn cael ei
datblygu. Bydd y ffocws ar gynorthwyo â
phrif farchnad y rhanbarthau, sef Caerdydd
a choridor yr M4, a’i ehangu i gynnwys
cymysgedd o gyfleoedd ym Mlaenau’r
Cymoedd, y belt arfordirol, trefi ac
ardaloedd gwledig.

IQE, Caerdydd

Mae’r cyfleoedd ‘newydd’ hyn ar wahanol
gamau o ran eu datblygiad a chânt eu
hasesu’n drylwyr yn unol â’r Fframwaith
Sicrwydd i weld a ydynt yn gallu sicrhau’r
allbynnau a chanlyniadau angenrheidiol
a fydd yn eu gwneud yn gymwys i gael
cymorth cyllidol gan y Fargen Ddinesig.
Rhagwelir y bydd rhagor o gynigion ‘newydd’
yn ymddangos dros y 5 mlynedd nesaf ac ni
waeth sut y cânt eu hyrwyddo byddant yn
cydymffurfio meini prawf buddsoddi canlynol:

Bydd rhaid i bob buddsoddiad:
—— Ategu ein Hamcanion Strategol
—— Cydymffurfio â’r Fframwaith Sicrwydd
—— Sicrhau buddion economaidd rhanbarthol
—— Cyfrannu at y nod uchel o greu 25,000
o swyddi newydd a £4bn o fuddsoddiad
sector preifat
—— Dangos Gwerth am Arian

02.
Y Cyd-destun Strategol

Ein gweledigaeth

“Prifddinas-Ranbarth Ffyniannus i Gymru” - clwstwr yn cynnwys
canolfan gwneud penderfyniadau, porth byd-eang ar gyfer
masnachu cyfalaf, ac ymwelwyr, hyb gwybodaeth a chanolfan
boblogaeth o bwys i Gymru1

Ein Hamcanion
1. Ffyniant a Chyfle - Meithrin gallu unigolion, teuluoedd, y sector
Strategol Rhanbarthol cyhoeddus a busnesau i ymateb i heriau a manteisio ar gyfleoedd
gan greu economi fwy cynhyrchiol
2. Cynhwysiant a Chydraddoldeb - Economi fywiog a chynaliadwy
sy’n cyfrannu at lesiant a safon byw y bobl a’r cymunedau yn y
rhanbarth nawr ac yn y dyfodol

Adolygiad Adroddiad ac Argymhellion y Comisiwn Twf a
Chystadleuaeth Tudalen 22.
2
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd “Pweru Economi Cymru”
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3. Hunaniaeth, Diwylliant, Cymuned a Chynaliadwyedd - Llunio
hunaniaeth glir ac enw da fel Dinas-Ranbarth ar gyfer masnach,
arloesedd a safon byw
Themau Strategol

Sgiliau & Gwybodaeth
Datblygu Gweithlu Galluogi a
Mynd i’r Afael â Diweithdra

Cysylltu’r Rhanbarth
Gwella Cysylltedd ar lefel Byd
Eang, Rhanbarthol a Lleol

Arloesedd
Adfywio a Seilwaith
Creu Ardal Arloesi a Chynyddu
Sicrhau’r lleoliad ffisegol ac
Gweithgarwch Entrepreneuraidd amgylchedd gorau i annog twf
ac Arloesol
Mesur Llwyddiant

Creu Swyddi, Dylanwad y Sector Preifat, Lefel Cyflogaeth a Sgiliau,
Lefelau Cynhyrchiant, Gwerth Ychwanegol Crynswth

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, mae’n
rhaid i ni fod yn:2

I gyflawni ein gweledigaeth, maen rhaid i
ni gynnig:

Uchelgeisiol
Manteisio ar ein hunaniaeth unigryw a’n
gallu i danio economi Cymru. Rydym yn
Brifddinas-Ranbarth falch yn y Deyrnas
Unedig sy’n rhoi llwyfan i ni fod yn
uchelgeisiol.

Hyder a ffordd o fyw
Adeiladu ar enw da Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd fel lle gwych i fyw, gweithio a
chwarae. Rydym yn falch o’n safon byw,
ein diwylliant, a’r cyfoeth naturiol sydd ar
garreg ein drws.

Cydweithio
I fanteisio ar y cyfleoedd sy’n deillio o’n
maint cyfunol, mae’n rhaid i ni gydweithio
- y sector cyhoeddus, sector preifat,
sefydliadau addysg a’n cymunedau - er
budd pawb.

Llwyddiant parhaus
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n
llwyddiannus yn economaidd, yn
gymdeithasol ac yn amgylcheddol sydd o
fudd i’n holl gymunedau.

Cysylltiadau Da
Gwireddu potensial ein pobl ardderchog
drwy seilwaith cyfathrebu a thrafnidiaeth
sydd gyda’r gorau yn y byd - yn rhanbarthol,
cenedlaethol a rhyngwladol.

Uchaf: Cronfa Ddŵr Pontsticill, Merthyr Tudful
Isaf: Canolfan Arloesi Busnes Springboard

Llwyfan rhyngwladol a chenedlaethol
Sy’n denu pobl a buddsoddiad o
farchnadoedd byd-eang, yn ogystal â
rhannau eraill o’r DU.

“Clwstwr yn cynnwys canolfan gwneud
penderfyniadau, porth byd-eang ar
gyfer masnachu cyfalaf, ac ymwelwyr,
hyb gwybodaeth a chanolfan
boblogaeth o bwys i Gymru.”

Ein Hamcanion Strategol Rhanbarthol:
1. Ffyniant a Chyfle
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Ffyniant a Chyfle - Meithrin gallu unigolion,
teuluoedd, y sector cyhoeddus a busnesau i
ymateb i heriau a manteisio ar gyfleoedd gan
greu economi fwy cynhyrchiol.
Bydd safon amgylchedd economaidd
y rhanbarth yn chwarae rhan hanfodol
yn y gwaith o greu swyddi drwy wella
busnes, perfformiad, gwella cyfle ac annog
arloesedd. Byddwn yn magu amgylchedd
economaidd drwy:
—— sicrhau’r seilwaith priodol gan gynnwys
cysylltedd sef cysylltiadau trafnidiaeth da
a band eang cyflym iawn;
—— annog diwylliant o arloesedd ac
entrepreneuriaeth drwy sicrhau’r sgiliau,
cyfleoedd a chymorth priodol i ennyn
hyder i fod yn greadigol;
—— sicrhau bod marchnad lafur y dinasranbarthau yn meddu ar y sgiliau y mae
eu hangen ar fusnesau;
—— gwella effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd y y sector cyhoeddus
drwy ffyrdd newydd o weithio;
—— helpu pob busnes i ddod yn fwy
cynhyrchiol, o fusnesau manwerthu
bach i wneuthurwyr mawr galluog;
—— gwella’r hinsawdd busnes ar gyfer
sectorau, mentrau a chwmnïau arloesi
newydd sy’n arwain at ffynonellau

newydd o ran swyddi ac incwm i’r
dyfodol hirdymor, gan gynnwys creu
clystyrau busnes lle gall cwmnïau
rwydweithio, rhannu sgiliau a sbarduno
ei gilydd i berfformio’n well;
—— annog a hyrwyddo gwaith ymchwil a
datblygu a mentrau entrepreneuraidd.
2. Cynhwysiant a Chydraddoldeb
Economi fywiog a chynaliadwy sy’n cyfrannu
at lesiant a safon bywyd y bobl a’r cymunedau
yn y rhanbarth nawr ac yn y dyfodol.
Mae economi fywiog a chynhwysol yn ategu
cymysgedd o weithgareddau economaidd
ac yn hyrwyddo diogelwch a gwydnwch
economaidd. Byddwn ni’n hyrwyddo:
—— Mynediad i gyfleoedd cyflogaeth ac
economaidd;
—— Cyfranogiad yn y farchnad lafur i bob
aelod o gymdeithas;
—— mynediad i amrywiaeth o dai, gan
gynnwys tai fforddiadwy;
—— mynediad i addysg a hyfforddiant, i
ddatblygu sgiliau;
—— mynediad i gyfleoedd cymdeithasol a
hamdden.
3. Hunaniaeth, Diwylliant, Cymuned a
Chynaliadwyedd
Llunio hunaniaeth glir ac enw da fel DinasRanbarth ar gyfer masnach, arloesedd

a safon byw. Er mwyn i’n rhanbarth gael
sylw a pharch a chystadlu’n effeithiol a
denu busnesau, twristiaeth, buddsoddwyr,
myfyrwyr, entrepreneuriaid, digwyddiadau
chwaraeon a diwylliannol rhyngwladol
mae’n rhaid cael hunaniaeth glir, gredadwy,
apelgar a nodedig. I hyrwyddo’r hunaniaeth
a’r enw da hwn byddwn ni yn:
—— sicrhau bod canol ein trefi yn fywiog ac
yn bwysig gydag hunaniaeth unigryw
ac y gall holl drigolion y rhanbarthu eu
defnyddio ac ymfalchïo ynddynt;
—— parchu, amddiffyn a chefnogi ein
hamgylchedd gwledig a naturiol a’i
ddefnyddio i hyrwyddo canlyniadau
economaidd a chymdeithasol;
—— datblygu a hyrwyddo ein cyfleoedd
diwylliannol a hamdden o safon byd-eang
gan fanteisio ar harddwch naturiol a hanes
y rhanbarthau;
—— sicrhau amgylchedd o safon ledled
y rhanbarth gyfan gan gynnwys
datblygiadau presennol a datblygiadau
newydd sy’n denu busnes a phobl
dalentog;
—— dangos ein hymrwymiad i ddyfodol
cynaliadwy a chydnabod ein cyfrifoldeb
byd-eang; a
—— chydweithio â phartneriaid gwleidyddol
a masnachol, ar lefel rhanbarthol a lleol i
gydlynu’r gwaith o hyrwyddo’r rhanbarth.

Distyllfa Whisgi Penderyn, Aberdâr

03.
Ein Dull

Datganiad ysgrifenedig gan Ken Skates, Ysgrifennydd
Cabinet yr Economi a Thrafnidiaeth ar 11 Rhagfyr 2017
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Gwnaeth ein Gweledigaeth a’n Hamcanion
Strategol Rhanbarthol restru ein dyheadau
a chyda’n nodau lefel uchel, creu 25,000
o swyddi newydd a throsoli buddsoddiad
y sector preifat o £4 biliwn, pennu’r
canlyniadau economaidd rydym yn ceisio
eu cyflawni wrth ystyried defnydd y Gronfa
Buddsoddi Ehangach.
Mae ein Hamcanion Strategol
Rhanbarthol hefyd yn adlewyrchu’r angen
i ganolbwyntio ar wella ansawdd bywyd
pobl a chymunedau nawr ac yn y dyfodol
a sicrhau bod ein hymagwedd a’n camau
gweithredu’n gyfrifol ac yn bodloni ein
hanghenion presennol heb peryglu ansawdd
bywyd y cenedlaethau i ddod.
I ffocysu ein hymagwedd, cynnal ein
Fframwaith Asesu a sicrhau gwneud
penderfyniadau gwell, fel y’i datgenir
yn Fframwaith Sicrwydd y Gronfa
Buddsoddi, byddwn yn dilyn y pum ffordd
o egwyddorion gweithio a chynaliadwyedd,
a restrir yn y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 ac adlewyrchu a
chefnogi’r nodau llesiant.
Rydym wedi adnabod pedair Thema
Strategol lle rydym yn teimlo y gallwn
gwneud y gwahaniaeth mwyaf a gwelliant
gwirioneddol i lesiant pobl yn y rhanbarth
a wrth wneud hyn, cefnogi ein hamcanion

rhanbarthol, nodau llesiant a’r nodau deuol,
yn ‘Ffyniant i Bawb: cynllun gweithredu
economaidd’ o dyfu’r economi a lleihau
anghydraddoldeb3.
Themâu Strategol Bargen Ddinesig
Sgiliau a Chyflogaeth
Arloesi
Cysylltu’r Rhanbarth
Adfywio a Seilwaith
Mae adnabod y themâu yn darparu
strwythur a dull o ddatblygu cynigion a
chynlluniau. Fodd bynnag, ni ellir rhannu’r
themâu, a disgwylir i bob cynnig fod
yn croestorri ac yn cyfrannu i raddau
gwahanol, i’n hamcanion a’n nodau llesiant.

Dewi Sant, Caerdydd

Partneriaeth ac Ymgysylltiad
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Bydd y Ddinas-Ranbarth ond yn llwyddo
pan fydd pob rhanddeiliad yn gweithio
gyda’i gilydd, gan ddatblygu consensws a
gweledigaethau a rennir o’r ffordd ymlaen.
Rydym yn gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru a’r Llywodraeth
Genedlaethol, y mae’r ddwy yn llofnodwyr
i’r Fargen Ddinesig. Yn ogystal rydym
wedi bod yn rhan o sefydlu grwpiau o
randdeiliaid gan gynnwys PrifddinasRanbarth Caerdydd:

Rydym yn datblygu perthynas gwaith
effeithiol gyda Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau Dyfodol Cymru er mwyn
sicrhau y caiff cyfleoedd i gefnogi’r nodau
llesiant eu hamlygu.
Bydd Strategaeth Twf Economaidd y
Ddinas-Ranbarth yn mynd trwy broses
ymgysylltu gynhwysfawr a bydd gofyn i
hyrwyddwyr yr holl ymyriadau a chynlluniau
arfaethedig ddangos ymgysylltu effeithiol.

—— Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth
– yn cynrychioli ystod eang o
randdeiliaid, gan gynnwys busnesau,
addysg uwch a phellach, awdurdodau
lleol a Llywodraeth Cymru;
—— Cyngor Busnes Rhanbarthol – darparu
llais busnes cryf;
—— Partneriaeth Twf Economaidd – dod â
phartneriaid ynghyd er mwyn ystyried a
chynghori ar strategaeth twf economaidd
cynaliadwy a phenderfyniadau ar
fuddsoddi.
Rydym yn mynd ati i weithio gyda
Gweithlu’r Cymoedd i sicrhau bod ein
nodau, ein hamcanion a’n hymyriadau nid
yn unig yn alinio ond hefyd yn ategu ei
gilydd, gan gymryd mantais o’u prosesau
ymgysylltu, er mwyn gwneud y mwyaf o
fuddion i’r rhanbarth yn ei gyfanrwydd.

Ford, Pen-y-bont ar Ogwr

Effaith, Gwerthuso Cynllunio a Monitro
Rhanbarthol
Bwriad Cronfa Buddsoddi Ehangach y
Fargen Ddinesig yw cyflawni datblygiad
a thwf economaidd cynaliadwy ar draws
y rhanbarth. Caiff hyn ei ddilyn trwy
optimeiddio’r canlyniadau y gallwn eu
cyflawni o fewn cyfyngiadau’r adnoddau
sydd gennym ar gael. Mae blaenoriaethu
felly’n hanfodol, ac mae’n rhaid i’r holl
ymyriadau arfaethedig dangos yn glir
ymagwedd ac effaith ranbarthol a
chydweithredol er mwyn sicrhau defnydd
effaith o adnoddau.

Bydd gofyn i bob cynllun arfaethedig ddilyn
yr un proses gwerthuso fel y disgrifir yn
y Fframwaith Sicrwydd. Caiff cynlluniau
eu hasesu ar eu potensial i gyfrannu at ein
nodau ac amcanion strategol lefel uchaf;
dangos gwerth am arian, defnyddio pum
ffordd o weithio sut maent yn cyfrannu at y
nodau lles. Bydd y manylion yn ein Canllaw
ar Asesu Cynlluniau Ymgeiswyr.
Byddwn yn adolygu’n rheolaidd ein rhaglen
darparu cyffredinol, a lle y bo angen,
yn adolygu’r Deilliannau ac Allbynnau a
ddisgrifir yn y Canllaw Asesu er mwyn
sicrhau rhaglen gytbwys o ymyriadau a fydd
yn bodloni ein holl amcanion strategol.

Bydd dyraniad llawn cyllid HMT i’r
rhanbarthau yn amodol ar gwblhau
adolygiadau porth pum mlynedd, a fydd yn
asesu ein gallu i ddarparu twf economaidd
rhanbarthol a’n hamcanion strategol. Caiff
adroddiad terfynol yr adolygiad porth pum
mlynedd cyntaf ei gynnal ym mis Rhagfyr
2020 a chaiff perfformiad ei fesur yn erbyn
cyflawniad. Caiff rhagor o adolygiadau
eu cynnal ym mlynyddoedd 10, 15 ac
20 a byddant yn canolbwyntio’n fwy ar
ddeilliannau.

“Bydd y Ddinas-Ranbarth ond yn
llwyddo pan fydd pob rhanddeiliad yn
gweithio gyda’i gilydd, gan ddatblygu
consensws a gweledigaethau a rennir
o’r ffordd ymlaen.”

04.
Blaenoriaethau Gofodol
Adroddiad ac Argymhellion y Comisiwn Twf a
Chystadleuaeth Tudalen 38.
5
Adroddiad ac Argymhellion y Comisiwn Twf a
Chystadleuaeth Tudalen 39 Canfyddiadau Craidd a Thudalen
43 Argymhelliad 8 – Datblygiad Gofodol Strategol.
6
Wedi gweld y gwaith a wneir gennym ac yn dilyn asesu’r
buddion mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Carnegie
UK Trust i gyflawni ymarfer tebyg ar gyfer Cymru gyfan.
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4

Ystyriodd y Comisiwn Taf a Chystadleuaeth
(Comisiwn) ddatblygiad gofodol yn y
rhanbarth a daeth i’r casgliad4:
“nid yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
yn homogenaidd; mae’n cynnwys mannau
amrywiol a phob un â hanesion, cryfderau,
heriau a chyfleoedd gwahanol.”
Argymhellodd y Comisiwn :
5

“Gyda gwahaniaethau o ran perfformiadau
a deilliannau economaidd ar draws y
ddinas-ranbarth mae angen amlwg i sicrhau
bod y rhanbarth yn cael ei threfnu’n ofodol
mewn ffordd sy’n gwneud y mwyaf o fuddion
ar gyfer preswylwyr.
Dylai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
ddatblygu persbectif gofodol i gydfynd
â’i strategaeth economaidd.... Dylai’r
persbectif hwnnw weithredu fel map twf
y dyfodol ar gyfer y Prifddinas-ranbarth a
diffinio prif rolau a photensial y canlynol:
—— Caerdydd a Chasnewydd fel hybiau
sefydlog ar gyfer busnes, masnach a
sefydliadau, gyda phob un yn chwarae yn
ôl eu cryfderau penodol;
—— Maes Awyr Caerdydd a’r Parthau Menter
cysylltiedig;
—— Y trefi a ddaw yn ôl i’r amlwg megis PenY-Bont Ar Ogwr, Caerffili a Phontypridd
sy’n trawsnewid i dderbyn gweithgarwch
o werth ychwanegol, poblogaethau

preswylwyr wedi’u hadnewyddu ac
ehangu prifysgolion; a
—— Y Cymoedd a’r trefi gwledig sy’n mynd
yn ganolfannau fwyfwy pwysig ar gyfer
gwasanaethau, amwynderau lleol a’r
economi sylfaenol ac yn datblygu eu rolau
mewn twristiaeth a hamdden.”
Rydym yn gweithio gydag Uned Data
Llywodraeth Leol (Cymru) ar blatfform data er
mwyn deall rôl ein dwy ddinas a’r trefi unigol
o fewn y rhanbarth. Bydd y gwaith hwn yn ein
galluogi i wneud penderfyniadau mwy deallus
ar sut y gallwn teilwra cymorth ar gyfer
aneddiadau ac ardaloedd penodol er mwyn
eu galluogi i ddeall yn well a gwneud y mwyaf
o ffyniant a llesiant pobl sy’n byw ynddynt6.
Mae darganfyddiadau rhagarweiniol o’r gwaith
hwn wedi amlygu, yn ogystal â’r ddwy ddinas,
mae nifer o drefi, y cyfeirir atynt fel dod yn
ôl i’r amlwg gan y Comisiwn, yn chwarae rôl
sylweddol yn economi’r rhanbarth. Cafodd y
darganfyddiadau hyn eu cyfuno gyda’r gwaith
ar Hybiau Strategol yr ymgymerwyd af ef
gan Dasglu’r Cymoedd, cynnwys Parthau
Menter y rhanbarth, a’r asesiadau adfywio
yr ymgymerwyd â nhw gan awdurdodau
lleol unigol, wrth ystyried Cronfa Buddsoddi
Adfywio a Dargedwyd Llywodraeth Cymru.
Ceir manylion am y persbectif gofodol
cychwynnol hwn, a gaiff ei adolygu a’i
fireinio fel rhan o ddatblygiad y Strategaeth
Twf Rhanbarthol yn y cynllun isod.

Hybiau ac Ardaloedd Strategol

Y Fenni
Trefynwy

A

40

A465

Glynebwy

5

Treherbert

44

46

Pont-y-pŵl

A

A

Brynbuga

Aberdare

9

Blaenafon

Merthyr
Tudful

Bargod
Coed Duon
Cas-gwent

Cwmbrân
A
47
0

Maesteg
Pontypridd

Casnewydd

M4

Cil-y-coed

Caerffili

Pen-y-Bont Ar Ogwr

Llantrisant

Dinasoedd

M4

Caerdydd, Casnewydd
Caerdydd

Parthau Menter

35 milltir

Glynebwy, Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
Maes Awyr
Caerdydd a Sain Tathan

55 milltir

Y Barri

Hybiau strategol
Y Barri, Pen-y-Bont Ar Ogwr, Caerffili, Cil-y-coed,
Cwmbrân, Merthyr Tudful, Pontypridd
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05.
Datblygu Gweithlu
Galluog a Mynd i’r
Afael â Diweithdra

Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn gweithio
mewn partneriaeth â Bwrdd Sgiliau a
Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd,
i ddatblygu potensial cymdeithasol ac
economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd,
cefnogi pobl a busnesau i greu rhanbarth
llewyrchus sy’n perfformio’n dda ac sy’n
sbarduno ac yn cefnogi mewnfuddsoddiad.
I gyflawni hyn, mae angen i BrifddinasRanbarth Caerdydd ddatblygu system sgiliau
yn seiliedig ar alw sy’n cael ei gyrru gan
anghenion diwydiant ac sy’n cefnogi sgiliau
a chyflogaeth mewn ymateb i seilwaith a
buddsoddiadau eraill er mwyn cyflawni twf
yn yr economi ranbarthol.

Blaenoriaethau Rhanbarthol ar gyfer
Cyflogaeth a Sgiliau
Rydym yn datblygu dull rhanbarthol sy’n seiliedig
ar dystiolaeth, a fydd yn canolbwyntio ar:
—— Roi cymorth cyflogaeth a sgiliau i’r
diwydiant, seilwaith a buddsoddiadau
eraill er mwyn galluogi twf
—— Cynorthwyo’r diwydiant drwy sectorau
blaenoriaethau i fynd i’r afael â bylchau a
phrinder sgiliau
—— Datblygu sgiliau lefel uwch i ddiogelu’r
gweithlu at y dyfodol
—— Cynyddu nifer ac amrywiaeth y
prentisiaethau
—— Gwella ymgysylltiad diwydiant ag
addysg a marchnata cyfleoedd a
llwybrau gyrfaoedd
—— Datblygu cynllun cyflogadwyedd
rhanbarthol i sicrhau bod mwy o bobl
ifanc yn cael gwaith.
—— Cydgynllunio rhaglen Iechyd a Gwaith yr
Adran Gwaith a Phensiynau.

“...cefnogi pobl a busnesau i greu
rhanbarth llewyrchus sy’n perfformio’n
dda ac sy’n sbarduno ac yn cefnogi
mewnfuddsoddiad.”

Mae rhaglen ymyriadau newydd, o’r enw
‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’ ar y gweill, mewn
ymateb i dystiolaeth o alw rhanbarthol gan
gynnwys enghreifftiau o arfer llwyddiannus
ac ar hyn o bryd mae’n cynnwys:

Uchaf: Y Bathdy Brenhinol, Pont-y-clun
Isaf: DS Smith, Caerffili

—— Gwasanaeth broceriaeth sgiliau
rhanbarthol – gwasanaeth a arweinir
gan awdurdod lleol ac felly’n ddiduedd
sy’n gweithio gyda busnesau, projectau a
buddsoddiadau, ar y cyd â gwasanaethau
cymorth busnes a datblygu economaidd,
i sicrhau datrysiadau sgiliau priodol a
pherthnasol drwy addysg, hyfforddiant a
darparwyr eraill.
—— Ymgysylltu ag Ysgolion – gweithgareddau
i annog dewisiadau gyrfaol sy’n cydfynd â galw yn y dyfodol wrth hyrwyddo
parch cydradd rhwng gwahanol lwybrau
er mwyn helpu pobl ifanc i sicrhau
cyflogaeth barhaus ac o ansawdd.
—— Manteisio ar brentisiaethau gan
gynnwys prentisiaethau a rennir –
ymgysylltu â chyflogwyr i gynyddu nifer
ac amrywiaeth y prentisiaethau sydd
ar gael yn y rhanbarth, ac ymgysylltu
ag ysgolion i gynyddu nifer y bobl ifanc
sy’n dewis llwybrau prentisiaeth. Ar y
cyd â darparwyr dysgu sy’n seiliedig ar
waith, mynd ati i ehangu mynediad drwy
raglenni prentisiaethau a rennir, megis Y
Prentis ac Aspire, lle y bo’n briodol.
—— Rhaglen interniaethau graddedig –
ymgysylltu â chyflogwyr er mwyn
cynyddu nifer y cyfleoedd graddedig

sydd ar gael gan gynnwys lleoliadau
gwaith ac interniaethau. Rhaglen wedi’i
darparu ar y cyd â’n prifysgolion. Annog
mwy o raddedigion i aros yn y rhanbarth
ac annog busnesau i ddefnyddio sgiliau
graddedigion yn well er mwyn cefnogi
gwelliant mewn arloesi a chynhyrchu.
—— Cymorth rhanbarthol ar gyfer
BBaChau – er mwyn annog BBaChau
i gyflogi prentisiaid a graddedigion,
bydd cymhelliant ariannol a darperir
gwasanaeth cymorth adnoddau dynol.
Yn y tymor canolig, bydd y gwasanaeth
yn cefnogi BBaChau i wneud y defnydd
gorau o gymhorthdal prentisiaethau
presennol Llywodraeth Cymru.
—— Cronfa Fuddsoddi mewn Sgiliau
– cronfa fuddsoddi ar y cyd ar gyfer
BBaChau sy’n cefnogi’r gwaith o
uwchsgilio cyflogeion presennol er
mwyn bodloni anghenion sgiliau
technegol, arbenigol a lefel uwch,
y gellir manteisio arni pan na fo
ffynonellau cyllid eraill ar gael. Cronfa
dewis olaf er mwyn cefnogi’r gwaith
o gyd-fuddsoddi mewn datblygu dan
arweiniad busnes sy’n gysylltiedig
â chyflawni gwelliannau mewn twf,
cynhyrchiant a pherfformiad.
Cynigir rhoi’r cynllun ar waith gam wrth
gam, gan ddechrau gyda pheilot ym mis
Medi 2018.
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06.
Creu Ardal Arloesi
a Chynyddu
Gweithgarwch
Entrepreneuraidd ac
Arloesol

Mae arloesi yn sbardun deinamig ar gyfer
twf economaidd. Mae’n ategu’r gwaith
o ddatblygu a chymhwyso syniadau a
thechnoleg sy’n cynhyrchu nwyddau a
gwasanaethau gwell ar gyfer y farchnad.
Mae arloesi wedi’i gysylltu’n uniongyrchol
â chynyddu cynhyrchiant. O’i gymharu
ag economïau rhanbarthol a rhyngwladol
eraill, mae cynhyrchiant yn annerbyniol o
isel ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Ni
chaiff ein huchelgeisiau ar gyfer ein hardal
eu gwireddu, oni bai bod hyn yn newid. Ni
fydd busnesau cynhenid yn tyfu mor gyflym
ag yr hoffem, ni fydd cyflogau’n cynyddu
mor gyflym ag y byddant mewn lleoedd
eraill ac ni chaiff buddsoddwyr allanol eu
denu yma. Byddwn yn parhau i oruchwylio
rhanbarth sy’n tangyflawni a bydd gan
ein hunigolion disgleiriaf yn manteisio ar
gyfleoedd gwell mewn mannau eraill.
Rydym yn mynd i newid hyn. Rydym yn
mynd i greu amgylchedd sy’n meithrin
ysbryd entrepeneuraidd a chreu gwybodaeth
fasnachol newydd drwy ddod ag
entrepreneuriaid, y llywodraeth, prifysgolion,
sefydlwyr ac endidau corfforaethol ynghyd
ac ychwanegu gallu newydd. Mae’r CydGabinet wedi cynhyrchu Prosbectws Arloesi
sy’n nodi, ar ffurf penawdau, i ba gyfeiriad
yr ydym yn mynd iddo. Mae’r Prosbectws
yn agored i newid ac mae’n dibynnu ar bob
blaenoriaeth arall y Brifddinas-ranbarth a
nodir wrth ddarparu’r cynllun busnes hwn.
SPTS Technologies, Casnewydd

Mae’r Prosbectws Arloesi yn cynnwys:
—— Ardal Arloesi – Rydym yn awyddus
i’r rhanbarth gael ei gydnabod yn
rhyngwladol fel Ardal Arloesi. Byddwn
yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru
a Llywodraeth y DU i ddatblygu
amgylchedd ariannol cystadleuol
i hyrwyddo’r sectorau a nodir yn
ein Cytundeb Prifddinas-ranbarth;
yn benodol lled-ddargludyddion
cyfansawdd, gwyddorau bywyd, seiber,
digidol, ynni glân, seilwaith a pheirianneg.
—— ‘Cronfa Mentrau Technoleg’ – Nid oes
gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd,
yn unol â gweddill Cymru, lawer
o ddiwylliant cyfalafwyr menter /
buddsoddwyr angel. Byddwn yn sefydlu
‘cronfa mentrau technoleg’ gan weithio
gyda buddsoddwyr masnachol i wella
mynediad at gyfalaf. Bydd y Gronfa’n
gwneud buddsoddiadau masnachol, ni
fydd yn gwneud taliadau grant. Caiff y
Gronfa ei rheoli’n broffesiynol, a bydd
yn canolbwyntio ar y sectorau a nodir yn
(1) uchod. Bydd y Gronfa’n gweithredu
ledled y rhanbarth ac ond yn buddsoddi
mewn cwmnïau yn y rhanbarth .
—— Man Prawf ar gyfer Gwasanaethau
Cyhoeddus – Mae’r rhanbarth yn
dibynnu’n sylweddol ar gyflogaeth
gwasanaeth cyhoeddus. Byddwn yn
manteisio i’r eithaf ar y cyfle a gyflwynir
gan hyn drwy ddatblygu ein hardal
fel ‘man prawf ar gyfer gwasanaethau

cyhoeddus’. Rydym yn ymrwymo
i ailgynllunio ein gwasanaethau
cyhoeddus i wneud y gorau o’u heffaith
ar ffyniant economaidd. Bydd hyn yn
cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i,
sut y mae sefydliadau’r sector cyhoeddus
yn caffael nwyddau a gwasanaethau, gan
fanteisio ar yr eiddo deallusol sylweddol
sydd gan y sector.
—— Cymorth Busnes Rhanbarthol –
Mae gwasanaethau cymorth busnes ar
draws y rhanbarth yn gymhleth ac yn
ddryslyd. Byddwn yn eu hintegreiddio
a’u halinio. Byddwn yn symleiddio ac yn
llunio cymorth a chyngor sydd ar gael yn
hawdd i’r rhanbarth cyfan.
—— Academi Meddalwedd Cenedlaethol
– Byddwn yn cefnogi ac yn cyflymu’r
broses o greu Academi Feddalwedd
Genedlaethol ac Academi Seiber
Genedlaethol er mwyn datblygu gallu
digidol nad yw’n bodoli yn yr ardal ar hyn
o bryd.
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07.
Gwella Cysylltedd
ar lefel Byd Eang,
Rhanbarthol a Lleol

Mae ein gallu i gysylltu a chyfathrebu mewn
ffordd gyflym a dibynadwy yn hanfodol er
mwyn galluogi busnesau i ffynnu a chyflogi
mwy o bobl, gan rymuso pobl i gymryd
rhan yn y gymdeithas ac elwa ar gyfleoedd
bywyd.
Mae rhwydweithiau effeithlon, o ansawdd
da, sy’n gost-effeithiol ac ar gael yn hawdd
yn ofyniad hanfodol er mwyn galluogi pobl
i gymryd rhan lawn mewn bywyd modern
a manteisio i’r eithaf ar eu cyfleoedd yn y
farchnad gyflogaeth.
Er mwyn galluogi cysylltedd effeithiol o bob
math ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, mae’n
rhaid i ni ganolbwyntio ar berfformiad
ein seilwaith digidol a thrafnidiaeth.
Mae’n rhaid i ni geisio sicrhau bod gan
ein preswylwyr, aelwydydd a busnesau
fynediad at y cyfleusterau hynny y maent
eu hangen a’u heisiau wrth iddynt fyw eu
bywydau beunyddiol yn lle maent yn byw,
gweithio ac yn teithio.

Trafnidiaeth
Mae’r Cabinet Rhanbarthol, drwy’r
Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol newydd
sefydledig, yn canolbwyntio ar ddeall y
materion seilwaith trafnidiaeth sy’n cyfyngu
twf economaidd yn y Rhanbarth, gan nodi’r
cyfleoedd lle y gall trafnidiaeth gynnig
cyfleoedd datblygu economaidd ac fel
partneriaid cyfartal, bennu blaenoriaethau
ar y cyd â Llywodraeth Cymru ar gyfer y
rhanbarth, gan ddefnyddio ein hadnoddau a
rennir i gyflawni’r newidiadau.
Dros y 5 mlynedd nesaf, yn ogystal â rhoi
cyngor ar faterion a chynigion trafnidiaeth
i’r Cabinet Rhanbarthol, bydd yr Awdurdod
Trafnidiaeth Rhanbarthol yn canolbwyntio ar:
—— Ddatblygu Strategaeth Trafnidiaeth
Rhanbarthol ar gyfer Twf, a fydd yn
cefnogi economi’r rhanbarth. Bydd
y Strategaeth hon yn adeiladu ar y
Strategaeth Twf Economaidd ac yn nodi’r
amcanion strategol a’r weledigaeth o ran
trafnidiaeth ar gyfer y rhanbarth, gan
gynnwys 5 math o deithio:
–– Dinas-ranbarth sy’n wedi’i chysylltu’n
fyd-eang - datblygu potensial
ansawdd ein haer; ein rheilffyrdd;
ein ffyrdd a’r môr: gan ganolbwyntio
ar Faes Awyr Caerdydd, Prif Linell
Great Western, yr M4, A465 Blaenau’r
Cymoedd, ein 3 phorthladd yng
Nghaerdydd, Casnewydd a’r Barri.

–– Cysylltiadau Dinas-i-Ddinas
– gwella mynediad at ein
cyfnewidfeydd mawr ar yr M4 a phrif
reilffordd Caerdydd i Lundain.
–– Teithio ar draws y Ddinas-ranbarth
ehangach – gellir teithio’n haws i
gyrchfannau allweddol megis canol
trefi, ardaloedd cyflogaeth, ysbytai
a cholegau, gan ddewis gwahanol
ddulliau teithio.
–– Cyrraedd Canol y Rhanbarth a
theithio o’i gwmpas – cefnogi
mynediad cynaliadwy at Ganol Dinas
Caerdydd.
–– Cysylltu Cymdogaethau
– “ardal gyhoeddus” fwy hygyrch
gan gynnwys safleoedd bysus; gwell
cysylltiadau at orsafoedd a safleoedd
trafnidiaeth gyhoeddus i gerddwyr a
theithwyr a mesurau diogelwch ar
y ffyrdd.
—— nodi cyfleoedd a chefnogi noddwyr
projectau i ddatblygu cynigion
trafnidiaeth sy’n cefnogi ein hamcanion
strategol drwy gydweithio â mentrau
eraill megis safleoedd strategol.
Mae un cyfle sylweddol eisoes wedi’i
nodi a’i ddiffinio fel Metro Plus.

Brandio a lifrai trafnidiaeth posibl y Metro

Metro Plus
Fel rhan o’r City Deal mae swm a
ddyrannwyd ymlaen llaw o £734m wedi’i
ymrwymo i’r Metro.
Mae Metro De-ddwyrain Cymru yn
flaenoriaeth allweddol y Fargen Ddinesig
a bydd yn gwneud cyfraniad sylweddol
at wella cysylltedd trafnidiaeth; datgloi
safleoedd datblygu, cyflogaeth a thai;
sicrhau mynediad at gyfleoedd hyfforddi
a chyflogaeth; mynediad at gyfleusterau
hamdden a thwristiaeth a datblygiad
diwylliannol ehangach; cyfraniad sylweddol
at dargedau lleihau carbon; a gwella
ansawdd bywyd ar gyfer pob preswylydd.

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar fuddiannau
posibl y system Fetro ar gyfer y rhanbarth,
mae’r Cabinet Rhanbarthol yn rhoi sylw i
raglen ategol ar gyfer buddsoddi mewn
trafnidiaeth, ‘Metro Plus’.
Project arwyddocaol y tynnwyd sylw ato
yn rhan o’r rhaglen drafnidiaeth hon yw
darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog,
‘Metro Canolog’.
Mae gan y cynllun hwn y potensial i
gynyddu capasiti trafnidiaeth gyhoeddus yn
sylweddol a’i gwneud yn fwy atyniadol, yn
ogystal â chynyddu cysylltedd rhanbarthol,
gan alluogi gwasanaethau i redeg yn amlach
a darparu gwell cyfleusterau.
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Hefyd, mae gan y cynnig y potensial i
ysgogi datblygiad masnachol sylweddol a
chreu mwy na 30,000 o swyddi dros y 10-15
mlynedd nesaf.
Elfen allweddol o’r project ‘Metro Canolog’
yw moderneiddio Gorsaf Drenau Caerdydd
Canolog, a chynyddu capasiti ar gyfer
trenau a theithwyr, gan ei gwneud yn
addas at y diben, a gwireddu potensial
y system Fetro. Cynhaliwyd astudiaeth
ar ddichonoldeb moderneiddio Gorsaf
Caerdydd Canolog, yn nodi cyfres o
ymyriadau gan gynnwys mynediad at
blatfformau, gwelliannau i blatfformau,
gwelliannau i’r cyntedd, ymestyn y
platfformau, gwell cysylltiadau a lle i
ymochel.
Yn seiliedig ar y gwaith dichonoldeb
presennol, amcangyfrifir cyfanswm cost
y project i fod rhwng £160-£180m. Mae’r
cynnig ariannu’n cynnwys cyfraniadau gan
Lywodraeth Cymru, y sector preifat ac o’r
Fargen Ddinesig, gyda’r Adran Drafnidiaeth
yn cyfrannu beth sy’n weddill. Byddai’r
cynnig presennol yn golygu cyllid gwerth
£40 o’r Fargen Ddinesig yn amodol ar
gymeradwyaeth derfynol o’r Achos Busnes
Llawn ac ymrwymiad i arian cyfatebol gan
bartneriaid.

Mae cyfleoedd eraill sy’n cael eu hystyried
yn cynnwys:
—— Gwell mynediad at Faes Awyr Caerdydd
i deithwyr a nwyddau. Cysylltiedig â
hyrwyddo’r ardal fenter a manteisio ar
gyfleoedd tir datblygu;
—— rhaglen parcio a theithio strategol i wella
mynediad at y rhwydwaith rheilffyrdd ac
annog llai o bob i deithio mewn ceir ar y
llwybrau priffyrdd prysuraf; a
—— gwella cysylltiadau er mwyn galluogi
pobl i ddefnyddio priffyrdd a
chyfnewidfeydd rheilffyrdd cenedlaethol
allweddol.

Cerdyn clyfar y Metro

Digidol
Dyhead y Cabinet Rhanbarthol yw
gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
yn “Rhanbarth Clyfar”, gan alluogi
cenedlaethau’r dyfodol i gael eu
hintegreiddio’n llawn i rwydwaith byd-eang.
Mae’r llinyn digidol hwn yn ymwneud â
galluogi gwaith yn y dyfodol i gael ei wneud
ym mhob ardal o’r rhanbarth gan fanteisio
i’r eithaf ar y buddiannau a gyflwynir gan
wasanaethau digidol.
Nododd Adroddiad Cenedl Dechnoleg
(Tech Nation Report (Tech City 2015), fod
y rhanbarth yn gartref i’r bumed ‘ganolfan
dechnoleg’ sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, ac mae
ymchwil pellach gan NESTA ar dwf clystyrau
technoleg yn y DU yn dangos cyfraddau
sefydlu busnes uchel yn y brifddinas-ranbarth
ac o gwmpas. Ynghyd ag arbenigedd sy’n
dod i’r amlwg mewn gwyddoniaeth ddata,

data agored a diogelwch ar-lein, mae
potensial unigryw i gysylltu’r gadwyn gyflenwi
gwasanaethau digidol i gyd.
Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd y Cabinet
Rhanbarthol yn datblygu Portffolio Digidol o
gynigion er mwyn cefnogi ein nodau strategol
a’n dyheadau i fod yn rhanbarth clyfar:
—— Trefnu Darpariaeth – Creu gweledigaeth,
brand a hunaniaeth ddigidol ar gyfer
Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth
Caerdydd.
—— Cysylltedd Byd-eang – Gweithredu
cyswllt trawsiwerydd er mwyn galluogi’r
cysylltiad cyflymaf posibl â’r rhwydwaith
digidol byd-eang.
—— Cysylltedd Cymru – Manteisio ar
Gyfnewidfa Ryngrwyd bresennol
Caerdydd (IX).
—— Cysylltedd Ffeibr Rhanbarthol
– Byddai hyn yn cefnogi cyfaint y
traffig cyhoeddus, preifat, ymchwil

“Nododd Adroddiad Cenedl Dechnoleg
(Tech Nation Report (Tech City 2015), fod
y rhanbarth yn gartref i’r bumed ‘ganolfan
dechnoleg’ sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.”

a dinasyddion i mewn i’r Brifddinasranbarth ac o’i amgylch.
—— Cysylltedd Ffeibr Cymunedol
– Rhwydwaith ffeibr cyflym iawn er
mwyn cysylltu cymunedau lleol.
—— WiFi Rhanbarthol/Cymunedol
– Rhwydwaith WiFi cyhoeddus
hollbresennol fel adnodd cyhoeddus i’w
gynnal gan y sector preifat yn barhaus.
—— Mynediad 5G Symudol – Gweithredu
rhwydwaith 5G.
—— Gosod synwyryddion yn Brifddinasranbarth – Rhwydwaith synwyryddion
ledled y rhanbarth drwy gysylltedd â
phwyntiau mynediad wedi’u gosod ar
e.e. goleuadau stryd.
—— Data Agored – Creu amgylchedd Data
Agored llawn, gan wneud y swm helaeth
o ddata a gedwir yn gyhoeddus (ac
eithrio data personol sensitif) ar gael
i bawb, heb hawlfraint, patentau na
dulliau rheoli eraill.
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08.
Darparu’r lle ffisegol
a’r amgylchedd cywir i
gefnogi twf

Mae’r Cabinet Rhanbarthol wedi cydnabod
y cyfle unigryw i’r deg ardal awdurdod
lleol ddod at ei gilydd i gyflawni dull
gweithredu strategol o ran tai, adfywio a
thwf economaidd i greu rhanbarth hygyrch,
cysylltiedig iawn, sy’n integreiddio gwaith a
bywyd bob dydd, ac sy’n hawdd byw ynddo.
Bydd hyrwyddo a galluogi Creu Lleoedd
a Chymunedau Cynaliadwy yn gwella
ansawdd bywyd preswylwyr ac yn denu a
chadw buddsoddwyr, gweithwyr sgilgar ac
ymwelwyr. Drwy fanteisio ar nodweddion a
chryfderau unigryw’r rhanbarth, byddwn yn
cyfrannu at y twf drwy:
—— Uwchraddio ac ail-gydbwyso ein cynnig tai;
—— Nodi a manteisio ar fannau a lleoedd
newydd all gynnig cyfleoedd economaidd;
—— Defnyddio mannau cyfleoedd
economaidd presennol;
—— Adfywio ein hamgylcheddau adeiledig
trefol a gwledig a hyrwyddo llesiant;
—— Gwella ein heconomi ymwelwyr;
—— Datblygu a rheoli ynni cynaliadwy;
—— Defnyddio datblygiad y Metro i hyrwyddo
adfywio canol Trefi mewn modd
cynaliadwy a chefnogi twf o amgylch
hybiau metro a thrafnidiaeth gyhoeddus; a
—— Canolbwyntio ar dwf economaidd a
buddsoddiad er mwyn taclo anfanteision
ac amddifadedd, i unigolion a
chymunedau, ar lefel ranbarthol a lleol.

Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd y Cabinet
Rhanbarthol yn datblygu nifer o brif feysydd
dan y Thema Strategol hon:
Tai
Mae’r diffyg tai yn y rhanbarth, sy’n
gysylltiedig â dyheadau economaidd y
Cabinet Rhanbarthol i’r dyfodol, yn cael ei
ymchwilio’n llawn ac wedi nodi’n ‘angen’.
Bydd y mecanweithiau a’r ymyriadau all gael
eu defnyddio o bosibl ledled y rhanbarth i
gynnig tai yn cael eu hystyried. Ni fyddant
o reidrwydd yn rhai safle-benodol ac mae
llawer o brojectau ledled ardal y ddinasranbarth sydd, am sawl rheswm, wedi’u
hoedi ond fyddai’n cael effaith bositif o ran
amcanion y Fargen Ddinesig drwy gynyddu
Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC).
Yn ogystal, byddant yn helpu i ddarparu
cymunedau cynaliadwy, yn cynyddu’r stoc
tai, dewis, fforddiadwyedd ac ansawdd.
Mae gwaith wedi’i wneud i adnabod pa
fecanweithiau neu ymyriadau y mae modd
eu defnyddio i fanteisio ar gyflenwir tai
ac i gefnogi’r Amcanion Tai a nodir ym
Mhenawdau Telerau’r Fargen Ddinesig, a
chan y Comisiwn Twf a Chystadleuaeth.
Mae hyn wedi arwain at gynnig ar gyfer:

Cronfa Dai Ranbarthol
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu
cynnig i sefydlu Cronfa Fuddsoddi Tai (CFT)
i gefnogi’r dyhead twf tai ledled y rhanbarth
a ledled pob daliadaeth. Yng nghyd-destun
Caerdydd, ymhlith y manteision allweddol o
gael cronfa mae:
—— Cyflawniad cyflym: Cynnig cyfres eang
o ymyriadau ariannol y mae modd eu
defnyddio i ddatgloi datblygiadau sydd
wedi’u hoedi o’r blaen yn sgil ystod eang
o faterion;
—— Cyllid allanol: O bosibl yn ategu at - a
dylai annog yn ymarferol drwy ofynion
trosoliad – ddefnyddio ffynonellau cyllid
allanol, rhai preifat a chyhoeddus;
—— Hyblygrwydd: Gellid creu’r strategaeth
fuddsoddi i alluogi cynnyrch gwahanol
i gael eu defnyddio’n hyblyg mewn
lleoliadau gwahanol ac i raddau
gwahanol dros amser, yn dibynnu ar yr
heriau a wynebir ym mhob is-farchnad,
ac yn dilyn adolygiad.
—— Budd parhaus: mae’r cyfle i ailgylchu cyllid
drwy grantiau y mae modd eu talu nôl,
benthyciadau ac ati yn rhoi sgôp i’r cyllid
gael eu defnyddio drosodd a throsodd.

Golygfa o Ganol Tref y Fenni

Er mwyn ategu’r Gronfa Dai arfaethedig,
mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu
Adeilad Pwrpasol neu Siop Leiniau i’r ardal.
Byddai’r manteision canlynol yn deillio
oherwydd hyn:

—— Symbylu’r sector adeiladau busnesau
bychan a chanolig: Cynnig ystod eang
o safleoedd heb lawer o risgiau fydd yn
ddeniadol iawn i’r sector hwn;
—— Buddsoddiad: Mae’r Siop Leiniau’n
annog buddsoddiad mewn cymunedau
ledled y rhanbarth, tra bod y lluosyddion
economaidd yn debygol i fod yn llai na’r
rheiny sy’n gysylltiedig ag adeiladu tai ar
raddfa fawr, dylid cydnabod yr effaith o
nifer o safleoedd ledled y rhanbarth, o fewn
marchnad segur fel y mae ar hyn o bryd.
—— Hyblygrwydd: Byddai modd cefnogi
adeiladwyr busnesau bychan a
chanolig (SME) mewn modd hyblyg
mewn lleoliadau gwahanol ac i raddau
gwahanol dros amser, yn dibynnu ar yr
heriau a wynebir ym mhob is-farchnad.
—— Manteision adfywio: Mae llawer o
safleoedd yn cynrychioli ffactorau
anneniadol yn ein cymunedau, ond
byddai eu rhoi mewn Siop Leiniau yn
dod â nhw ymlaen ar gyfer datblygiad,
gan ddod â chartrefi a dewisiadau
newydd i’n cymunedau. Byddai cael
ystod o ddewisiadau tai yn symbylu’r
marchnadoedd tai segur, gyda buddion
hir dymor i gymunedau.
—— Posibilrwydd ar gyfer arloesedd: Wrth
i’r cynllun ddatblygu momentwm, mae
sgôp sylweddol i ddatblygu cartrefi
arloesol o ran ynni, adeiladu, dyluniad a
daliadaeth.
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Safleoedd Strategol a seilwaith
Mae gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan
y Cabinet Rhanbarthol a Llywodraeth
Cymru wedi dangos diffyg safleoedd
ac eiddo o safon yn y rhanbarth. Gyda
nifer y datblygiadau a gynhaliwyd gan
y WDA rhwng y 1970au a’r 1990au yn
gostwng, a methiant datblygwyr sector
preifat i lenwi’r bwlch hwnnw mewn
sawl rhan o’r rhanbarth, mae gennym ni
‘gynnig’ cyfyngedig iawn ar hyn o bryd
i’w gyflwyno i fuddsoddiad mewnol neu
brojectau ehangu, ac mae hyn yn gyfyngiad
sylweddol ar y posibilrwydd o dwf
economaidd yn y rhanbarth, yn enwedig er
mwyn cyflawni’r ‘newid graddol’ yn y raddfa
dwf a ragwelir gan y Cabinet Rhanbarthol.
Nid oes llawer o safleoedd o safon, ac felly
nid oes llawer o argaeledd o eiddo o bob
maint a math sy’n barod i’w meddiannu, o
ofod i fusnesau bychan a busnesau newydd
i brojectau cynhyrchu mawr.
Bydd safleoedd posibl yn cael eu hasesu i
greu rhestr darged o safleoedd strategol
a ystyrir yn addas i’w cefnogi ac i fod o’r
raddfa a’r math fydd yn debygol i gyflawni
nodau ac amcanion y Cabinet Rhanbarthol.

Mae’r asesiad o’r angen hwn wedi arwain at
Raglen Safleoedd Strategol arfaethedig:
Rhaglen Safleoedd Strategol
—— Darparu Safleoedd Cyflogaeth: Bydd
rhaglen i gyflwyno portffolio safleoedd
cytbwys gyda nodweddion amrywiol i
fod yn gatalydd o ran denu buddsoddiad
busnes newydd yn cael ei datblygu.
Dylai’r safleoedd hyn allu cefnogi twf
busnes cynhenid a mewnfuddsoddiad.
Dylai hyn greu cyflenwad sylweddol o
ofod llawr newydd ledled ystod eang o
fathau o eiddo ledled y rhanbarth. Nod
y rhaglen bydd cefnogi’r prif ardaloedd
marchnad presennol, sef Caerdydd a
choridor yr M4, a bod â ffocws strategol
ar ehangu’r marchnad hwn i’r dyfodol
gan gynnwys nifer o gyfleoedd yng
nghoridor Blaenau’r Cymoedd, yr
arfordir, trefi ac ardaloedd gwledig.
—— Adnewyddu’r Stoc Presennol: Mae
problem o ran darfodiad cynyddol yn y
stoc adeiladau presennol, all arwain at
darfu ar a chau busnesau. Bydd rhaglen
adnewyddu i gadw’r busnesau hynny
sydd eisoes yn y rhanbarth yn cael ei
datblygu. Cynigir y dylid ymchwilio i
ddull partneriaeth â Llywodraeth Cymru
i ddatrys y broblem hon.
—— Annog Clystyrau: Bydd gwaith yn mynd
rhagddo i ymchwilio i’r posibilrwydd

i gefnogi meini prawf seilwaith a
lleoliad penodol i annog clystyrau o
ddiwydiannau cyffelyb i ddechrau
a datblygu, gan eu gwneud nhw’n
ganolfannau rhagoriaeth.
Yn y cynllun hwn, ceir rhai meysydd
darpariaeth arbenigol gan gynnwys:
—— Galluogi seilwaith
Dechrau safleoedd strategol, tai a
chyflogaeth, gan gynnwys trafnidiaeth
a chysylltiadau ffordd o bosibl, draenio
a gwaith galluogi gwerth uchel arall i
ysgogi safleoedd mwy;
—— Datblygiadau ar y cyd gyda’r sectorau
AU / AB
Posibilrwydd o gynnig gofod i ymchwilio
a thechnoleg sy’n gysylltiedig â’r
sefydliadau addysgol yn y rhanbarth, gan
gysylltu hefyd â’r sectorau â blaenoriaeth;
—— Gofod gwaith / byw
Pan fo preswyl a chyflogaeth yn
cael eu cyfuno gyda’r posibilrwydd i
ddatblygiadau amlddefnydd gael eu lleoli
ochr yn ochr â ‘nodau’ y project Metro.

Uchaf: Ardal Fenter Glyn Ebwy / Isaf: OpenGenius, Penarth

32 — Cynllun Busnes Strategol P-RC ar gyfer y Gronfa Fuddsoddi Ehangach

Projectau’n gysylltiedig ag Ynni
Mae llawer o brojectau’n ymwneud ag
ynni’n dod i’r amlwg mewn perthynas â
chynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy,
rheoli ynni a thechnolegau cynhyrchu a
rheoli perthnasol. Gallai dull cyflawni a
datblygu rhanbarthol o ran y projectau
hyn greu manteision rhanbarthol
sylweddol mewn perthynas â’r economi a’r
amgylchedd. Mae posibilrwydd y bydd y
rhanbarth yn ceisio cael ei chydnabod yn
arweinydd yn y maes ynni, gan gynnwys
yn y broses o gynhyrchu mecanweithiau
ynni adnewyddadwy, sy’n sector twf
rhyngwladol heb os nac oni bai ac yn un
gydag R&D uchel a chyfraniad ychwanegu
gwerth. Yn ogystal, bydd y cynnig am
broject lagŵn morol yn y rhanbarth yn
chwarae rhan mewn cynigion i’r dyfodol.

Ocean Colour Scene yng Nghastell Caerffili

Adnewyddu / Adfywio Trefol

Economi Ymwelwyr

Mae nifer o brojectau yn dod i’r amlwg ar
hyn o bryd fyddai’n adnewyddu lleoliadau
canol tref a threfol presennol, yn creu
swyddi mewn sectorau manwerthu a
swyddfa; yn cynnig llety preswyl ac yn
helpu i fynd ar ôl yr anghydraddoldebau o
ran datblygu a welwyd mewn degawdau
diweddar. Mae’n amlwg ni all y math hwn o
gymorth weithio ar ei ben ei hun, ond bydd
yn gweithio os yw’n cydlynu ei ddull gyda
rhaglen Buddsoddiadau Adfywio Targedig
Llywodraeth Cymru (TRI), sy’n disodli
‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’. Yn
y dyfodol, gallai’r Cabinet Rhanbarthol
weithredu ar ran Llywodraeth Cymru, er
mwyn datblygu unrhyw gyllid rhanbarthol
posibl, yn symleiddio’r gwaith o gyflawni
rhaglenni a phrojectau ac i oresgyn dyblygu
adnoddau.

Mae gan Gymru, a Phrifddinas-Ranbarth
Caerdydd, gydnabyddiaeth ac enw da
byd-eang cynyddol fel cyrchfan twristiaeth,
sy’n cynnwys atyniadau ymwelwyr megis
prifddinas Caerdydd, Castell Caerdydd
a Chaerffili, Ynys y Barri, Porthcawl a’r
Pwll Mawr. Mae nifer o brojectau ar waith
fyddai’n gallu ychwanegu at ‘gynnig’ y
rhanbarth a denu niferoedd sylweddol o
ymwelwyr ychwanegol o’r DU a’r tu hwnt.
Gellid ategu’r rhain drwy fuddsoddiadau i
lety ac i’r sector lletygarwch.

Mewn rhai rhannau o’r rhanbarth, mae
posibilrwydd o ymchwilio i’r datblygiad o
aneddiadau newydd (aneddiadau’r dyfodol)
fyddai’n cyfuno tai, cyflogaeth, addysg
ac elfennau hamdden mewn datblygiad
cynaliadwy wedi’i gynllunio o raddfa
sylweddol.
Gallai hyn gynnwys y datblygiad posibl o
gwmni hyd braich i ddatblygu safleoedd
y cyngor at ddibenion economaidd a
phreswyl.

Mae’r rhanbarth yn lwcus iawn hefyd o
Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
tua’r gogledd ac Arfordir Treftadaeth
Morgannwg tua’r de.
Bydd datblygu ‘Cynllun Buddsoddi Cyrchfan
De-ddwyrain Cymru’ yn rhan allweddol o’r
broses o ddatblygu cynnig twristiaeth yr
ardal. Mae’r Cynllun hwn wedi’i gomisiynu
gan bob cyngor PRC, a bydd yn allweddol
wrth ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth.
Datblygu themâu â blaenoriaeth i gefnogi
cynnig gydol y flwyddyn:
—— Twristiaeth fusnes i ddenu mwy o werth;
—— Atyniadau diwylliannol a threftadaeth y
Rhanbarth;
—— Cynnig antur awyr agored cryf;
—— Cynnig digwyddiadau’r Rhanbarth.
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09.
Cronfa Buddsoddi
Ehangach PrifddinasRanbarth Caerdydd

Cyflwyniad – ‘Y Fargen Ddinesig’
Mae’r Fargen Ddinesig yn amlinellu’r cydymrwymiadau a wnaed gan ddeg awdurdod
lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd,
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i
ddatgloi £1.2bn o fuddsoddiad i gynyddu
perfformiad economi’r ddinas-ranbarth.
Yn ystod ei oes o 20 mlynedd, mae’r
partneriaid yn rhagweld y bydd y Fargen
Ddinesig yn creu hyd at 25,000 o swyddi
ac yn creu £4 biliwn o fuddsoddiad sector
preifat.
Yn ei hanfod mae’r Fargen Ddinesig yn rhoi
cyllid i gynorthwyo â’r gwaith o fuddsoddi
mewn projectau i ysgogi twf economaidd.
Mae £734m wedi’i neilltuo ar gyfer y Metro,
gyda’r gweddill (£495m) yn deillio o Gronfa
Fuddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig.
Cronfa Buddsoddi Ehangach –
Ffrydiau Ariannu
Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi: Grant
Llywodraeth y DU o £375m a delir dros 20
mlynedd ac sy’n cynnwys grant refeniw
o £50m (blynyddoedd 1-5) a grant cyfalaf
o £325m o flynyddoedd 6-20. Bydd rhaid
‘benthyca dros dro’ y gwariant cyn y daw
grant Llywodraeth y DU i law a’r enw ar
hynny yw ‘Cost Cludo’.

Cyfraniad y Cyngor: Cyfraniad
Partneriaeth Awdurdod Lleol Bargen
Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd
o £120. Caiff hyn ei ddefnyddio wrth
i brojectau gael eu cadarnhau ac wrth
i ofynion cyllido cyffredinol y Gronfa
Buddsoddi Ehangach ddod i’r amlwg. Mae
Cyfraniadau’r Cyngor yn 24.2% o ffrwd
gyllido gyffredinol y Gronfa.
Cronfa Buddsoddi Ehangach
Sleisen Uchaf y Gronfa Buddsoddi
Ehangach: Mae 3% o’r gronfa wedi’i neilltuo
i ariannu gweithgareddau nifer o Gyrff
Allanol ac i dalu am gostau Datblygu a
Chymorth y Rhaglen. Mae hyn gyfystyr a
chyllid refeniw blynyddol o £742,500.
Project Lled-ddargludydd Cyfansawdd:
Yn ystod 2017/18, cymeradwyodd y Cabinet
Rhanbarthol y cynnig hwn mewn perthynas
â’r Project Lled-ddargludydd Cyfansawdd.
Mae hyn yn cynnwys rhoi benthyciad o
£38.5m i Gerbyd at Ddiben Pwrpasol dros
2 flynedd, a gaiff ei ad-dalu dros gyfnod
o hyd at 11 mlynedd. Caiff ad-daliadau’r
benthyciad eu ‘hailgylchu’ yn ôl drwy’r
Gronfa Buddsoddi Ehangach gyda’r potensial
o gynyddu adnoddau gros y gronfa o £495m
o £533.5m. Dyma’r unig broject sydd wedi’i
gymeradwyo’n llawn cyn belled.

Ymrwymiad ‘Mewn Egwyddor’ a’r Gronfa
sydd ar gael
Ymrwymiadau Mewn Egwyddor: Mae’r
Cabinet Rhanbarthol wedi gwneud
ymrwymiad ‘mewn egwyddor’ i’r projectau
a mentrau canlynol: Project Metro Central,
Y Gronfa Buddsoddi Tai Rhanbarthol, y
Strategaeth Ddigidol a Sgiliau ar gyfer y
Dyfodol. Un unol â’r gofynion yn y Fframwaith
Sicrwydd, mae’r projectau hyn yn y broses o
ddatblygu eu hachosion busnes.
Projectau Refeniw’r Dyfodol: Mae hwn
yn cyfeirio at yr adnoddau nad ydynt wedi’u
hymrwymo sydd ar gael i dalu costau
projectau REFENIW’r dyfodol (gwariant
o ddydd i ddydd) wrth i’r rhain gael eu
cymeradwyo.
Projectau Cyfalaf y Dyfodol: Mae hwn yn
cyfeirio at yr adnoddau nad ydynt wedi’u
hymrwymo sydd ar gael i dalu costau
projectau CYFALAF y dyfodol (gwariant
sy’n arwain at greu ased) wrth i’r rhain gael
eu cymeradwyo.

Uchaf: Tri Wall Europe, Trefynwy / Isaf: Next Generation Data, Casnewydd

£m y flwyddyn

Cron. £m

Blwyddyn 1

2016/17

0.0

0.0

Blwyddyn 2

2017/18

25.4

25.4

Blwyddyn 3

2018/19

19.6

45.0

Blwyddyn 4

2019/20

30.0

75.0

Blwyddyn 5

2020/21

30.0

105.0

Adolygiad Gateway
Blwyddyn 6

2021/22

45.0

150.0

Blwyddyn 7

2022/23

45.0

195.0

Cyfanswm
Blynyddoedd 3-7

18/19 - 22/23

169.6

195.0

Blynyddoedd 8-11

23/24 - 26/27

284.3

479.3

Blynyddoedd 12-20

27/28 - 35/36

15.7

495.0

Rhaglen Ddangosol y Gronfa Buddsoddi
Ehangach ac Amlen Fforddiadwyedd
Ddiweddaredig
Dyma’r Cynllun Busnes Cytundeb Gweithio
Ar y Cyd i’w baratoi ac mae’n adlewyrchu’r
ffaith bod nifer o brojectau wrthi’n cael eu
datblygu. Mae’r Fframwaith Sicrwydd yn
gofyn am baratoi achosion busnes manwl
cyn y caiff projectau eu cymeradwyo’n llawn.

Cynllun Busnes 5 mlynedd Cytundeb
Gweithio ar y Cyd
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Proffil Gwariant Dangosol y Gronfa
Buddsoddi Ehangach

Mae rhaglen fuddsoddi ddangosol wedi’i
modelu yn seiliedig ar broffil gwariant
nodweddiadol Bargeinion Dinesig eraill,
ynghyd ag ystod o ragdybiaethau ariannol
a thechnegol eraill, megis cyfraddau llog
ac ati. Mae’r modelu dangosol yn awgrymu
y gallai ‘cost gydol oes; y Fargen Ddinesig
i awdurdodau’r Prifddinas-ranbarth fod yn
tua £210.8m.

Mae’r Cytundeb Gweithio ar y Cyd
yn diffinio’r gost oes gyfan fel ‘Amlen
Fforddiadwyedd Ddiweddaredig’ y
bartneriaeth.

‘boblogaeth’ ar bwynt penodol mewn cyfnod.
Mae’r model y cytunwyd arno yn seiliedig
ar ddata poblogaeth Swyddfa Ystadegau
Gwladol 2015 a chaiff ei ddefnyddio fel y
sylfaen ar gyfer rhannu costau tua’r dyfodol.
Bydd y sylfaen hwn yn berthnasol drwy ‘gydol
oes’ y Gronfa Buddsoddi Ehangach. Bydd y
sylfaen hwn yn berthnasol drwy ‘gydol oes’ y
Gronfa Buddsoddi Ehangach.

Amlen Fforddiadwyedd Ddiweddaredig
Cronfa Fuddsoddi Ehangach
HMT Contribution (Grant)
Cyfraniad Cynghorau
(Cyfalaf ALl)
Tymor Ad-dalu Rhagdybiedig

£m
375.0

Cyfraddau Canrannol Cyfraniadau
Cynghorau y Cytunwyd Arnynt

120.0

Partner Awdurdod Lleol

25 o
Flynyddoedd

%

Blaenau Gwent

4.6

Pen-y-bont ar Ogwr

9.4

Caerffili

12.0

Cyfradd Llog Rhagdybiedig

3.0%

Grant ‘Cost Cludo’*

36.4m

Trysorlys Ei Mawrhydi
‘Cost Cyfalaf** £120M ALl

174.4m

Caerdydd

23.7

Amlen Fforddiadwyedd

210.8m

Merthyr Tudful

3.9

Sir Fynwy

6.1

Casnewydd

9.8

Rhondda Cynon Taf

15.8

Torfaen

6.1

Bro Morgannwg

8.5

* Mae Cost Cludo yn cyfeirio at gostau’r llog sy’n gysylltiedig â
benthyca arian cyn cael y Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi (grant).
** Costau Cyfalaf yn cyfeirio at y Brif gost a chost y Llog sy’n
gysylltiedig â benthyca Cyfraniadau Cynghorau gan awdurdodau lleol.

Council Contributions
Mae’r Cytundeb Gweithio ar y Cyd yn nodi
bydd y Cyfraniadau Cynghorau yn seiliedig ar

Orangebox, Trefforest

Cyfanswm

100%

1. Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd –
Rhaglen Ddangosol ac Amlen Fforddiadwyedd Ddiweddaredig

Bl 3 2018/19
£m

Bl 4 2019/20
£m

Toriad Tameidiog y Gronfa
Buddsoddi Ehangach

0.74

0.74

Projectau a Gytunwyd

13.84

0.00

Projectau Refeniw’r Dyfodol

1.00

1.00

Projectau Cyfalaf y Dyfodol

4.02

28.26

Cyfanswm y Buddsoddiad

19.60

30.00

Cyfraniad Trysorlys Ei
Mawrhydi (Refeniw)

-1.89

-3.90

Cyfraniad Trysorlys Ei
Mawrhydi (Cyfalaf)

0.00

0.00

Cyfanswm Cyfraniad Trysorlys
Ei Mawrhydi

-1.89

-3.90

Cyfraniad Cynghorau

-17.71

-5.06

Cost Cludo Benthyciad Dros Dro

0.00

-21.04

-19.60

-30.00
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Gwariant Dangosol y Rhaglen

Ariennir gan

Cyfanswm Cyllid

Cynllun Busnes 5 mlynedd
Cytundeb Gweithio ar y Cyd
Cyfanswm Blynyddoedd Cyfanswm Blynyddoedd
3-7 £m
1-20 £m

Bl 6 2021/22
£m

Bl 7 2022/23
£m

0.74

0.74

0.74

3.71

14.11

0.00

0.00

0.00

13.84

38.50

1.00

1.00

1.00

5.00

18.00

43.26

43.26

147.05

424.39

45.00

45.00

169.60

495.00

-3.90

-3.90

-17.51

-50.00

0.00

-22.00

-22.00

-44.00

-325.00

-3.90

-25.90

-25.90

-61.51

-375.00

-5.06

-7.96

-7.96

-43.74

-120.00

-21.04

-11.13

-11.13

-64.35

-0.00

-30.00

-45.00

-45.00

-169.60

-495.00

28.26
30.00

-3.90

Adolygiad Gateway

Bl 5 2020/21
£m
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2. Proffil Gwariant Blynyddol a Goblygiadau Refeniw Gydol Oes ar gyfer pob Cyngor

Bl 3 2018/19
£m

Bl 4 2019/20
£m

Blaenau Gwent (4.6%)

0.04

0.07

Pen-y-bont ar Ogwr (9.4%)

0.09

0.14

Caerffili (12.0%)

0.11

0.17

Caerdydd (23.7%)

0.22

0.34

Merthyr Tudful (3.9%)

0.04

0.06

Sir Fynwy (6.1%)

0.06

0.09

Casnewydd (9.8%)

0.09

0.14

Rhondda Cynon Taf (15.8%)

0.15

0.23

Torfaen (6.1%)

0.06

0.09

Bro Morgannwg (8.5%)

0.08

0.12

Cyfanswm (100%)

0.94

1.44

Cyfanswm Blynyddoedd Cyfanswm Blynyddoedd
3-7 £m
1-38 £m

Bl 5 2020/21
£m

Bl 6 2021/22
£m

Bl 7 2022/23
£m

0.08

0.12

0.16

0.48

9.74

0.17

0.24

0.34

0.97

19.90

0.22

0.31

0.43

1.23

25.23

0.43

0.61

0.85

2.45

50.01

0.07

0.10

0.14

0.41

8.31

0.11

0.16

0.22

0.63

12.95

0.18

0.25

0.35

1.01

20.69

0.29

0.40

0.56

1.63

33.25

0.11

0.16

0.22

0.63

12.86

0.15

0.22

0.30

0.87

17.87

1.81

2.56

3.57

10.31

210.80

Y Gronfa Buddsoddi Ehangach –
Archwilio Allanol, Monitro ac Adrodd

Cyfraniad Trysorlys Ei Mawrhydi –
Telerau ac Amodau Cyllido

Mae cymal 7.1.4 y Cytundeb Gweithio ar
y Cyd yn nodi y ‘Bydd Cynllun Busnes y
Cytundeb Gweithio Ar Y Cyd, ymhlith
materion eraill, yn mynd i’r afael â’r
canlynol:

Telir yr arian i’r Corff Atebol ar ran y
deg awdurdod lleol perthnasol. Rhaid
defnyddio’r arian i gynorthwyo ag amcanion
Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth
Caerdydd yn unig drwy roi ar waith y
projectau a chynlluniau y cytunwyd arnynt
gan y Cabinet Rhanbarthol ac yn unol â
threfniadau a nodir yn ei Gytundeb Gweithio
ar y Cyd, Cronfa Buddsoddi Ehangach,
Fframwaith Sicrwydd a Chynllun Busnes y
Cytundeb Gweithio ar y Cyd.
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“y fethodoleg a chyfrifoldeb am unrhyw
archwilio allanol mewn perthynas â’r
Cytundeb hwn”.
Caiff y gofyniad hwn ei gyflawni drwy’r
Cynllun Archwilio Blynyddol y cytunwyd
arno gyda’r archwilwyr allanol perthnasol a’i
gyflwyno i’r Cabinet Rhanbarth i’w ystyried
a’i gymeradwyo.
“paratoi unrhyw adroddiadau monitro
refeniw a chyfalaf ar gyfer y Cydbwyllgor ac
amlder yr adroddiadau hynny.”
Caiff y Cabinet Rhanbarthol yn cael
adroddiadau monitro refeniw a chyfalaf
rheolaidd drwy gydol y flwyddyn a fydd yn
cynnig cyngor ar faterion megis: Y Gyllideb
a Gymeradwywyd, y Sefyllfa Gyfredol,
Ymrwymiadau a’r All-dro Rhagdybiedig.
Caiff yr adroddiadau hyn eu hategu gan yr
Adroddiadau Perfformiad Projectau priodol,
yn cynnig cyngor ar bob agwedd ar y
Gronfa Buddsoddi Ehangach.

Caiff Adolygiad Gateway yn seiliedig ar
ganlyniad Bargen Ddinesig Prifddinasranbarth Caerdydd dan arweiniad Trysorlys
Ei Mawrhydi ei chyflawni yn 2021/22. Mae
arian ar gyfer 2021/22 a thu hwnt yn amodol
ar basio’r Adolygiad Gateway.
Cadarnhawyd mewn unrhyw flwyddyn, pan
fo arian wedi’i ymrwymo a/neu fod bwriad
clir i wario, y caniateir dwyn arian ymlaen i’r
dyfodol. Caniateir dwyn arian ymlaen yn y
flwyddyn olaf (2020-21) hefyd, cyn belled â
bod Adolygiad Gateway yn llwyddiannus.

Maes Awyr Caerdydd, Y Rhws
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10.
Cyfleoedd Ychwanegol
Am Gyllid Rhanbarthol:
gan gynnwys Cyllid
Ewropeaidda
Hyblygrwydd
Ychwanegol

Mae’r Cabinet Rhanbarthol, yn ogystal â
Chronfa Fuddsoddi Ehangach y Fargen
Ddinesig, wedi bod â chyfrifoldeb
dirprwyedig gan y deg awdurod lleol
perthnasol dros “gyllid datganoledig
ychwanegol a ddarperir i’r Brifddinasranbarth”.
Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn ceisio
alinio’r defnydd o gyllid Ewropeaidd yn y
rhanbarth i ategu a gwella buddsoddiadau,
nodau ac amcanion y Fargen Ddinesig.
Er mwyn uchafu buddion y Fargen Ddinesig
ac i ddarparu strategaeth economaidd
rhanbarthol tymor hirach, yn fwy na’r hyn y
byddwn yn gallu ei gyflawni gan ddefnyddio
adnoddau’r Fargen Ddinesig yn unig, bydd
y Cabinet Rhanbarthol yn ymchwilio ar y
cyd â Llywodraeth Cymru i’r opsiynau am
fwy o ymreolaeth a hyblygrwydd ariannol
cynyddol.
Yn ogystal, bydd y Cabinet Rhanbarthol yn
ymarferol yn ceisio cyfleoedd cyllid eraill
fydd yn cefnogi’r amcanion rhanbarthol ac
yn berthnasol iddynt.

Cyllid Ewropeaidd
Manteisio ar gyfleoedd mewn Rhaglenni
Cyllid Ewropeaidd presennol
Mae cyfleoedd i gael cyllid o nifer o
Raglenni Cyllid Ewropeaidd yn ystod
y cyfnod rhaglennu presennol (20142020), o ffynonellau traddodiadol megis
y Rhaglenni Cronfa Strwythurol (CDRhE
a CGE) a’r Cynllun Datblygu Gwledig
a weinyddir gan Lywodraeth Cymru i
raglenni cyllid thematig mwy sy’n cael eu
rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd, megis
rhaglen HORIZON 2020 ar gyfer Ymchwil,
Datblygiad ac Arloesedd a’r rhaglen
ERASMUS+ i bobl ifanc.
Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu
cyllid ar gyfer pob project a gymeradwyir
cyn i’r DU adael yr UE (diwedd mis Mawrth
2019), fydd yn golygu y gall projectau
gyflawni tan 2023.
Dylanwadu ar drefniadau cyllid i’r dyfodol
Mae’r trafodaethau ar ddisodli cyllid
ar ôl i’r DU adael yr UE eisoes ar waith,
felly mae’n bwysig bod y Rhanbarth yn
dylanwadu ar y trafodaethau hyn, gyda
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y
DU. Disgwylir i ymgynghoriad ar Gronfa
Ffyniant a Rennir y DU i ddisodli Cronfeydd
Strwythurol UE presennol gael ei lansio
gan Lywodraeth y DU eleni. Bydd amseru’r

gwaith o gyflwyno’r cyllid newydd yn
dibynnu ar unrhyw gytundeb a wneir ar
drefniadau trosglwyddo mewn perthynas
â rhaglenni UE presennol y mae disgwyl
iddynt ddod i ben yn 2020. Yn y cyfamser,
mae Llywodraeth Cymru wedi lansio
ymgynghoriad ar ‘Buddsoddi Rhanbarthol
yng Nghymru ar ôl Brexit’. Mae hyn yn
trafod ei farn ar bolisi rhanbarthol i’r dyfodol
yng Nghymru ac yn dadlau y dylid datganoli
rhan Cymru o unrhyw gronfa newydd.

“Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn ceisio
alinio’r defnydd o gyllid Ewropeaidd
yn y rhanbarth i ategu a gwella
buddsoddiadau, nodau ac amcanion y
Fargen Ddinesig.”

Bydd hefyd yn bwysig i lobio am fynediad
parhaus i raglenni cyllid thematig
allweddol yr UE ar ôl Brexit, gan gynnwys y
rhaglenni fydd yn disodli HORIZON 2020,
ERASMUS+ a rhai rhaglenni trosglwyddo
eraill. Bydd y rhain yn rhan o’r trafodaethau
rhwng Llywodraeth y DU a’r Comisiwn
Ewropeaidd.

Y Senedd, Bae Caerdydd

Hyblygrwydd Ychwanegol
Bydd achos yn cael ei gyflwyno i ystod o
bwerau gael eu datganoli i awdurdodau
lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd
yr achos hefyd yn dadlau dros hyblygrwydd
i alluogi’r rhanbarth i gael mynediad at
ystod o ffynonellau cyllid i ategu’r Fargen
Ddinesig.
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Bydd y pwerau arfaethedig a’r hyblygrwydd
yn cynnwys:
—— cadw’r incwm raddfa fusnes;
–– ymchwilio’r cynigion fydd yn sicrhau
bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
yn rheoli twf rhagamcan mewn
ardrethi busnes i gefnogi cynigion
datblygu economaidd i BrifddinasRanbarth Caerdydd
—— y gallu i godi treth am ychwanegiad
seilwaith;
–– ymchwilio i gynigion i gyflwyno
ardoll ychwanegol i seilwaith, yn
seiliedig ar ychwanegiad i’r ardrethi
busnes
—— defnyddio ffynonellau cyllid amgen;
–– ymchwilio i ffynonellau cyllid posibl
eraill gan gynnwys:
–– cyllid sector preifat / cyfleoedd y
farchnad
–– Cyllid Cynyddiad Treth
–– bondiau awdurdodau lleol
–– cyllid tai
–– partneriaethau preifat-gyhoeddus

–– cronfeydd pensiwn
–– ffynonellau cyllid amgen ar-lein.
—— gwaredu amodau yn ymwneud â rhai o
grantiau penodol Llywodraeth Cymru;
–– agregu grantiau penodol ar lefel
ranbarthol a gwaredu’r amodau sy’n
berthnasol ar hyn o bryd
Cyfleoedd Cyllid Ychwanegol
Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn hollol
ymwybodol nad yw cyllid y Fargen Ddinesig
yn unig yn ddigonol i gyflawni nodau
ac amcanion y rhanbarth. Felly, bydd y
Cabinet yn ceisio uchafu potensial cyllid
y Fargen Ddinesig drwy ei ddefnyddio fel
catalydd i ddenu adnoddau ychwanegol o’r
sectorau cyhoeddus a phreifat, ynghyd â
buddsoddwyr posibl eraill.
Mae nifer o gyfleoedd cyllid yn dod
i’r amlwg, ac mae gan lawer o’r rhain
amserlenni cyfyngedig neu nid ydynt yn
berthnasol i flaenoriaethau strategol y
rhanbarthau.
Bydd y Cabinet Rhanbarthol yn defnyddio
ei adnoddau’n gall er mwyn mynd ar
ôl y cyfleoedd fydd yn gwella ei allu i
ddatblygu’r rhanbarth a, lle bo angen arian
cyfatebol, yn alinio â’r prosesau asesu a
nodir yn y Fframwaith Sicrwydd.

Caerdydd, Penarth a’r Barri, ffin Ddeheuol y Rhanbarth

