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Annwyl Kellie 

Adolygiad Fframwaith Buddsoddi 
Fel rhan o'n harchwiliad 2021-22, gwnaethom gwblhau’n ddiweddar ein hadolygiad o 
ran Fframwaith Buddsoddi Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(CCRCD). Dilynodd yr adolygiad hwn ymlaen o'n hadolygiad blaenorol o'r Fframwaith 
Buddsoddi yn 2020-21. 

Ceisiodd ein hadolygiad diweddar: 

• cael sicrwydd bod buddsoddiadau'n cael eu hystyried yn unol â'r Fframwaith 
Buddsoddi. 

• deall unrhyw ddatblygiadau i'r broses fuddsoddi ers ein hadolygiad yn 2020. 
Byddai hyn yn cynnwys unrhyw newidiadau yng ngoleuni'r gwelliannau a 
awgrymwyd gennym yn ein llythyr ym mis Ionawr 2021. 

• cael sicrwydd am y trefniadau i fonitro cynnydd y buddsoddiadau y cytunwyd 
arnynt yn unol â budd-daliadau arfaethedig. 

• cael gwell dealltwriaeth o gyfanswm a natur y rhaglen fuddsoddi. 

Cytunom y byddem yn ystyried sampl o fuddsoddiadau i gwmpasu: 

• cynnig buddsoddi a gafodd ei wrthod neu na chafodd ei ddatblygu rhwng 
Ionawr 2021 a Mawrth 2022 (Buddsoddiad 1); 

• buddsoddiad a gytunwyd gan y Cyd-Gabinet rhwng Ionawr 2021 a Mawrth 2022 
(Buddsoddiad 2); a 
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• buddsoddiad a gytunwyd gan y Cyd-Gabinet sydd bellach ar waith i'n galluogi i 
archwilio'r trefniadau monitro (Buddsoddiad 3). 

Ar y cyfan, rydym yn sicr bod y buddsoddiadau yr oeddem yn edrych arnynt yn cael 
eu hystyried yn unol â'r Fframwaith Buddsoddi a bod CCRCD wedi rhoi trefniadau ar 
waith i fonitro cynnydd ei fuddsoddiadau. Fodd bynnag, rydym wedi nodi rhai 
meysydd i'w gwella. Mae un o'r rhain yn ymwneud â datgan a rheoli gwrthdaro 
buddiannau. Dyma un o'r meysydd i'w gwella a godwyd gennym yn flaenorol. Fe'i 
codwyd hefyd yn ein hadroddiad Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Mai 2019 lle 
dywedom bod natur y Fargen Ddinesig yn golygu bod ymwneud sylweddol â 
sefydliadau preifat a thrydydd partïon. Mae'n bwysig, felly, fod yna broses glir a 
chadarn ar gyfer datgan a rheoli gwrthdaro buddiannau. 

Fframwaith Buddsoddi  

Ni aeth y Buddsoddiad arfaethedig 1 ymlaen drwy'r Fframwaith Buddsoddi a fe’i 
ystyriwyd yn unol â'r broses a nodwyd. 

Aeth y cynnig Buddsoddi 2 drwy'r Fframwaith Buddsoddi yn unol â'r broses a 
nodwyd.  

Ar y cyfan, rydym yn sicr o'r trylwyredd i ystyried y cynnig Buddsoddi 2 ar wahanol 
gamau'r broses Fframwaith Buddsoddi.  

Gwelsom y meysydd canlynol i'w gwella y mae angen i'r CCRCD fynd i'r afael â 
hwythau a gwneud argymhellion cysylltiedig arnynt: 

Cywirdeb y cofnodion 

• Cofnodion Panel Buddsoddi 27 Ebrill 2021 – Nid yw'n glir o'r cofnodion y 
argymhellodd y Panel Buddsoddi fod Buddsoddiad 2 wedi mynd ymlaen i gam 
nesaf y broses Fframwaith Buddsoddi. Ymddengys mai canlyniad y drafodaeth 
yw bod 'sesiwn her fach' yn cael ei chynnal gyda'r Brifysgol a sefydliadau eraill 
sy'n cymryd rhan. Nid yw'r cofnodion yn cofnodi bod y Panel Buddsoddi wedi 
cytuno bod y buddsoddiad yn mynd ymlaen i'r cam nesaf. Fodd bynnag, mae'r 
Log Argymhelliad cysylltiedig o'r un cyfarfod yn glir y dylai'r buddsoddiad fynd 
ymlaen i'r cam nesaf. 

Mae’n bwysig bod cofnodion yn adlewyrchu'n gywir yr argymhellion a wnaed gan y 
Panel Buddsoddi. 
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Argymhelliad Archwilio Cymru 1 – dylai CCRCD sicrhau bod cofnodion 
cyfarfodydd y Fframwaith Buddsoddi yn glir ynglŷn â pha argymhelliad sydd 
wedi ei wneud. 

Datganiadau o fuddiant 

• Cofnodion Panel Buddsoddi 27 Ebrill 2021 – gwnaeth aelod o'r Panel 
Buddsoddi ddatganiad o ddiddordeb o ran eitem Buddsoddi 2. Nid yw'r 
cofnodion yn cofnodi a oedd natur y diddordeb hwnnw'n golygu eu bod wedi 
gorfod tynnu'n ôl o drafodaethau neu beidio. Mae'r cofnodion yn cofnodi i’r un 
aelod gymryd rhan mewn trafodaethau. 

• Cofnodion Bwrdd Rhaglen ar y Cyd a Phartneriaeth Twf Economaidd 
Rhanbarthol 7 Rhagfyr 2021 – datganodd tri pherson a oedd yn bresennol 
ddiddordeb mewn perthynas ag eitem Buddsoddi 2. Nid yw'r cofnodion yn 
cofnodi a oedd natur y diddordeb hwnnw'n golygu eu bod wedi gorfod tynnu'n ôl 
o drafodaethau neu beidio. Mae'r cofnodion yn cofnodi i un o'r rhai a oedd yn 
bresennol gymryd rhan yn y drafodaeth. 

Argymhelliad Archwilio Cymru 2 – Dylai CCRCD sicrhau bod cofnodion 
cyfarfodydd yn cofnodi a yw datganiad buddiannau yn golygu bod yr unigolyn 
yn tynnu'n ôl o drafodaethau ar yr eitem honno, ac os nad ydynt yn tynnu'n ôl 
o drafodaethau, ei fod wedi'i nodi paham yn y cofnodion. 

Adrodd cywir i'r Cabinet 

• Adroddiad i Gabinet 24 Mai 2021 ar argymhellion y Panel Buddsoddi – nid yw'r 
adroddiad yn dweud y cytunwyd y byddai dau aelod o'r Panel Buddsoddi yn 
cynnal 'sesiwn her fach' y cyfeirir ato yng nghofnodion y Panel Buddsoddi 27 
Ebrill 2021. Yn ein barn ni, dylid fod wedi sôn am hyn.  

Argymhelliad Archwilio Cymru 3 – Sicrhau bod adroddiadau Panel Buddsoddi 
i'r Cabinet yn adlewyrchu argymhellion y Panel Buddsoddi yn llawn. 

Mae CCRCD wedi gwneud newidiadau i'r broses Fframwaith Buddsoddi yn 
ddiweddar gyda'r bwriad o gynyddu ei effeithlonrwydd. Roedd cydnabyddiaeth 
gyffredinol ymhlith pobl gafodd eu cyfweld bod y broses Fframwaith Buddsoddi yn 
ddwys iawn o ran adnoddau. Mae'r newidiadau diweddar i'r Fframwaith Buddsoddi yn 
cynnwys cymryd agwedd fwy cymesur tuag at y broses achosion busnes. Mae hyn 
yn golygu bod y broses achos busnes tri cham, sef, Achos Amlinellol Strategol, 
Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn yn cael ei symleiddio gan ddibynnu 
ar faint a chymhlethdod y buddsoddiad arfaethedig. Gwnaeth CCRCD ystyried 
canllaw'r Trysorlys wrth wneud y newidiadau hyn. 
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Nododd ein llythyr ym mis Ionawr 2021 fod CCRCD yn ystyried rhinweddau datblygu 
traciwr lefel uchel, gan nodi'n fyr lle gofynnwyd am ragor o wybodaeth gan fforwm 
penodol, cyn iddo fynd ymlaen i gam nesaf y fframwaith. Yn ddiweddar, mae CCRCD 
wedi datblygu traciwr sy'n rhoi trosolwg defnyddiol o'r llif cyffredinol o fuddsoddiadau. 
Mae hefyd yn rhoi manylion ar ba gam mae buddsoddiadau unigol wedi'i gyrraedd. 
Mae'r traciwr yn tynnu ar y cofnodion cyfarfodydd i ddweud pa gam mae 
buddsoddiadau wedi'i gyrraedd. Mae hyn yn pwysleisio'r angen am gofnodion cywir. 

Canfyddiadau Monitro Buddsoddiadau 

Mae gennym hyder o ran trefniadau monitro sydd ar waith ar gyfer Buddsoddiad 3. 
Mae gan Fuddsoddiad 3, sy'n wir am yr holl fuddsoddiadau byw, arweinydd prosiect 
sy'n derbyn adroddiadau chwarterol ar y prosiect. Mae arweinydd y prosiect yn cael 
cyfarfodydd rheolaidd gyda chysylltiadau allweddol. Mae gan CCRCD gyfarfodydd 
monitro mewnol bob pythefnos. Maent hefyd wedi cyflwyno 'archwiliadau dwfn' 
cyfnodol yn ddiweddar i fuddsoddiadau penodol. Mae'r wybodaeth monitro 
buddsoddi y mae'r Cabinet yn ei derbyn fel rhan o'r adroddiadau gwybodaeth 
chwarterol yn rhesymol. Ceir codau lliw (Coch, Amber, Green) i nodi risg. Gellir rhoi 
gwybod am unrhyw risgiau uchel i'r Cabinet yn fanylach ar sail eithriadau. 

Cyfeiriwyd ein llythyr ym mis Ionawr 2021 ar bryderon capasiti sef, bryd hynny, nad 
oedd CCRCD wedi gallu recriwtio Rheolwr Buddsoddi. Mae hyn dal i fod yn wir, ond 
mae CCRCD yn gobeithio recriwtio i'r swydd honno yn fuan. Serch hynny, mae 
CCRCD wedi ceisio cynyddu capasiti yn y cyfamser ac wedi cael peth llwyddiant wrth 
wneud hynny. Fodd bynnag, er bod cyllideb ar gael ar gyfer swyddi tymor penodol 
ychwanegol, mae recriwtio ar y cyfan wedi bod yn anodd. Mae CCRCD yn bwrw 
ymlaen â mentrau a ddylai helpu i leddfu pryderon capasiti. Yn eu plith mae creu'r 
Gronfa Fuddsoddi Arloesedd a phenodi rheolwyr cronfeydd i’w rheoli. Mae CCRCD 
hefyd wedi penodi ymgynghorydd i edrych ar effeithlonrwydd y broses fframwaith 
buddsoddi (y cyfeiri ato uchod). Yn seiliedig ar y sampl fach o fuddsoddiadau yr 
oeddem yn edrych arnynt, ar hyn o bryd, nid ydym yn gweld effaith niweidiol ar allu 
CCRCD i reoli'r fframwaith buddsoddi neu fonitro buddsoddiadau byw, er gwaethaf yr 
heriau recriwtio. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallai hyn newid wrth i lefel a 
chymhlethdod y buddsoddiadau y cytunwyd arnynt gynyddu. O ystyried y symiau o 
arian cyhoeddus a fuddsoddwyd, bydd heb os yn hollbwysig bod trefniadau'n parhau 
i esblygu a chryfhau wrth i'r buddsoddiadau gynyddu. Rydym hefyd yn cydnabod bod 
CCRCD eisiau ymgorffori trefniant y fargen ddinesig i Gyd-bwyllgor Corfforaethol De 
Ddwyrain Cymru (CJC) gan ei gobaith yw y byddai hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd 
iddi reoli'r buddsoddiadau. Rydym yn ymwybodol o'r trafodaethau parhaus i ddatrys y 
materion statws ariannol sy'n ymwneud â'r CJC. 

Gobeithio bod hyn o ddefnydd i chi ond byddwn yn fodlon i’w drafod rhagor. Diolch i 
chi am eich cydweithrediad â'r gwaith hwn. 



Tudalen 5 o 5 - Adolygiad Fframwaith Buddsoddi - Please contact us in Welsh or 
English / Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

Byddwn mewn cysylltiad eto i drafod ymhellach beth allai fod ffocws ein gwaith 
archwilio perfformiad 2022-23. 

Yr eiddoch yn gywir 
 
 

Sara-Jane Byrne 

Rheolwr Archwilio 
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