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10 Ionawr 2020 

Annwyl Andrew, 

Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau 

Diolch am y dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol rydych wedi’i rhoi i’r Pwyllgor yn 
dilyn ein sesiynau tystiolaeth yn ystod tymor yr haf 2019 ar gymorth ariannol i 
fusnesau. Yn hytrach nag adrodd yn ffurfiol ar yr adeg hon, rwy’n ysgrifennu i nodi 
rhai o brif bryderon y Pwyllgor. Nid wy’n disgwyl ymateb manwl ar hyn o bryd, ond 
byddwn yn croesawu diweddariad yn haf 2020 i lywio sesiwn dystiolaeth ddilynol. 
Bydd y tîm clercio mewn cysylltiad i wneud y trefniadau angenrheidiol ac i drafod pa 
wybodaeth y byddai’n ddefnyddiol ei chael i lywio’r sesiwn honno. Er hwylustod i chi, 
mae’r wybodaeth ar dudalen y Pwyllgor ar yr ymchwiliad ar gael yma. 

Hefyd, rwy’n cydnabod bod rhywfaint o’r dystiolaeth a gafwyd a’r materion a godwyd 
yn ystod ein hymchwiliad yn berthnasol i waith Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 
Sgiliau. Felly, rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Russell George AC, Cadeirydd y 
Pwyllgor hwnnw. 

Yn gyffredinol, mae’r Pwyllgor yn ategu rhai o’r materion a bwysleisiodd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad ym mis Tachwedd 2018. Mae’n amlwg bod 
gan Lywodraeth Cymru waith i’w wneud o hyd, i asesu a dangos yn dryloyw werth am 
arian cyffredinol y cymorth ariannol y mae’n ei roi i fusnesau ac yn erbyn ystod 
ehangach o fesurau. Er y bu newidiadau dilynol i’r cyfeiriad polisi strategol 
cyffredinol, mae’n destun pryder ac yn annerbyniol na chyflawnodd Llywodraeth 
Cymru ei hymrwymiad ei hun i gyflwyno adroddiad cyhoeddus ar ei chynnydd wrth 
weithredu’r strategaeth ‘Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’. Mae’r diffyg 
adrodd hwn yn amharu ar y Cynulliad wrth graffu’n effeithiol a sicrhau atebolrwydd. 
Dylai Llywodraeth Cymru unioni hyn yng nghyd-destun y Cynllun Gweithredu ar yr 

Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol – Grŵp yr Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol  
Llywodraeth Cymru 
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Economi newydd a’r ymrwymiadau a roddwyd ar waith i allu cyflwyno adroddiad mwy 
cynhwysfawr o 2020-21 mewn ymateb i argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol. 

Nododd yr Aelodau’r cyfeiriad a ragwelir ar gyfer y Cynllun Gweithredu ar yr Economi 
a’r nod i fod yn gliriach ynghylch yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl gan 
fusnesau’n gyfnewid am gymorth ariannol. Ymhen amser, byddem yn croesawu 
rhagor o fanylion ynglŷn â maint yr her a osodir gan Lywodraeth Cymru yn y cyd-
destun hwn. Er enghraifft, rydym yn ymwybodol bod yr agenda datgarboneiddio 
eisoes â lle amlwg yn y model gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi, ond byddwn yn edrych yn benodol ar enghreifftiau ymarferol o sut y mae’r 
disgwyliadau wedi’u cryfhau yn sgil datgan argyfwng hinsawdd. 

Er ein bod yn cydnabod y bu rhywfaint o ansicrwydd yn gysylltiedig â Brexit, roeddem 
yn pryderu am gyflymder y cynnydd hyd yn hyn o ran ymgorffori’r trefniadau newydd 
dan y Cynllun Gweithredu ar yr Economi. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y gallai’r 
disgwyliadau hyn effeithio ar yr ystod lawn o gymorth ariannol a ddarperir gan 
Lywodraeth Cymru a’r Banc Datblygu hyd yn oed os yw prif ffocws y Banc Datblygu, 
fel yr awgrymwyd i ni, ar greu elw economaidd. Hefyd, gwnaethom nodi sylwadau’r 
Ffederasiwn Busnesau Bach bod gan Lywodraeth Cymru waith i’w wneud o hyd i 
sicrhau bod y gymuned fusnes yn deall ac yn croesawu tirwedd newydd y Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi. Mae’n bwysig bod agwedd gydlynol a chydgysylltiedig o 
ran cymorth ariannol i fusnesau y mae rhanddeiliaid allweddol yn ei deall, gan 
gynnwys y cysylltiadau â’r cymorth sydd ar gael drwy Fanc Busnes Prydain.   

Rwyf wedi nodi rhai arsylwadau isod ar faterion penodol eraill: 

Benthyciwr pan fetha popeth arall: fel y trafodwyd yn ein sesiwn dystiolaeth, er bod 
Llywodraeth Cymru wedi defnyddio’r ymadrodd hwn o’r blaen i ddisgrifio ei hagwedd 
tuag at ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, gall fod yn anodd cysoni hyn â rhai o’r 
ymyriadau cymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u gwneud. Rydym yn 
annog Llywodraeth Cymru i fyfyrio ar sut y gall gyfleu’n well i fusnesau sut y mae’n 
gweld ei rôl a’r gwahaniaeth rhwng cymorth ariannol Llywodraeth Cymru a’r cymorth 
sydd ar gael drwy’r Banc Datblygu. 

Cyllidebu ar gyfer cymorth busnes a gwerth am arian cymharol gweithgarwch 
gwahanol: Gwnaethom drafod yr heriau ymarferol wrth gyllidebu ar gyfer cymorth 
ariannol i fusnesau, er bod Llywodraeth Cymru, serch hynny, wedi derbyn 
argymhelliad yr Archwilydd Cyffredinol i’r perwyl hwn. 
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Yn fwy cyffredinol, pwysleisiodd y dystiolaeth a gawsom mai dim ond un rhan o’r hyn 
y mae’r gymuned fusnes yn ei geisio gan Lywodraeth Cymru oedd cymorth ariannol 
uniongyrchol, yn ad-daladwy neu fel arall, gyda thystion yn cyfeirio at wariant ar 
wasanaethau cyngor busnes cyffredinol, cymorth entrepreneuriaeth, datblygu’r 
sylfaen sgiliau neu seilwaith gwell. Rydym yn cydnabod nad oes cydbwysedd perffaith 
ac y gall fod amryw ymyriadau sydd oll yn cyfrannu at ganlyniadau penodol. Fodd 
bynnag, rydym o’r farn bod cyfle i fyfyrio, yn fewnol drwy ddeialog rhwng 
Gweinidogion a swyddogion, ac yn allanol â rhanddeiliaid, ynghylch a yw’r dyraniad 
adnoddau presennol ar draws meysydd gweithgarwch gwahanol yn gwneud y gorau o 
effaith y gwariant hwnnw ar amcanion ehangach Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys edrych eto ar y cydbwysedd rhwng cyllid grant a benthyciad lle, fel y 
gwnaethoch nodi, y gellir ailgylchu cyllid benthyciad. 

Yn ogystal, cawsom ein taro gan rywfaint o’r dystiolaeth a gawsom gan y Ffederasiwn 
Busnesau Bach am yr elw cymharol o’r cymorth i fusnesau o feintiau gwahanol. Yn ei 
adroddiad, anogodd yr Archwilydd Cyffredinol Lywodraeth Cymru i ddilyn dull 
tebycach i bortffolio buddsoddi i reoli’r risg gyffredinol mewn ffordd gydlynol. Yn yr 
un modd, rydym o’r farn bod rheoli portffolio ac adrodd yn ffordd o helpu 
Llywodraeth Cymru i nodi a allai sicrhau gwerth gwell am arian drwy newid y 
cydbwysedd cyffredinol yn y ffordd y mae’n dosbarthu cymorth ariannol, p’un ai yn ôl 
sector neu yn ôl maint busnes. 

Ymwybyddiaeth o Busnes Cymru a’r Banc Datblygu: Rydym yn croesawu’r dystiolaeth 
a glywsom am ymdrechion a wnaed i gryfhau cysylltiadau rhwng Busnes Cymru a’r 
Banc Datblygu. Clywsom hefyd am foddhad gwell gyda gwasanaeth Busnes Cymru ac 
y gellir ystyried bod y Banc Datblygu yn fwy effeithiol na Cyllid Cymru, gan gynnwys 
tystiolaeth o fwy o ymgysylltiad trawslywodraethol. Serch hynny, roedd y dystiolaeth a 
gawsom yn awgrymu bod lle i godi ymwybyddiaeth ymhellach o’r sefydliadau a’u 
swyddogaethau ar draws y gymuned fusnes. Byddem hefyd yn annog Llywodraeth 
Cymru i adolygu’n barhaus fanteision unrhyw integreiddiad arall o’r swyddogaethau 
hyn. 

Bwrdd Cynghori Gweinidogol: Gwnaethoch esbonio bod rhai manteision posibl o ran 
parhau ag aelodaeth dros dro yn dilyn yr anhawster roeddech wedi’i wynebu wrth 
recriwtio i’r Bwrdd. Serch hynny, byddwn yn edrych am ddiweddariad ar y cynnydd 
sydd wedi’i wneud ers hynny i wella amrywiaeth y Bwrdd. Rydym o’r farn bod 
amrywiaeth aelodaeth yn y Bwrdd Cynghori’n bwysig wrth gynghori ar sut y gellir 
targedu cymorth i fusnesau (boed yn gymorth ariannol neu fel arall) yn well i gefnogi 
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grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol nag a welwyd hyd yn hyn yn ôl pob tebyg, 
er gwaethaf pethau fel y Cynllun Entrepreneuriaeth Menywod. 

Cymorh ariannol i Dawnus: Rydym yn cydnabod y sensitifrwydd masnachol posibl 
wrth ystyried a allai/ddylai Llywodraeth Cymru fod wedi rhannu gwybodaeth am y 
cymorth ariannol a ddarperir i Dawnus ag awdurdodau contractio eraill. Rydym hefyd 
wedi nodi’r pwyslais rydych wedi’i roi ar drefniadau diwydrwydd dyladwy’r sefydliadau 
hynny.  

Serch hynny, roedd gennym ddiddordeb hefyd mewn cyfathrebu yn Llywodraeth 
Cymru ei hun yng nghyd-destun prosiectau rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y mae 
Llywodraeth Cymru yn eu hariannu ar y cyd. Mae eich ymatebion hyd yn hyn wedi 
rhoi’r argraff i ni na fu dim cyfathrebu trawslywodraethol â chydweithwyr yn eich 
adran addysg ynghylch y pecyn cymorth ariannol i Dawnus. Mae hyn yn ein synnu ac 
rydym yn rhagdybio y byddai eich diwydrwydd dyladwy ynghylch y pecyn cymorth 
ariannol a’ch gwaith i fonitro cynllun adfer Dawnus wedi ystyried cyfraniad contractau 
presennol a darpar gontractau y sector cyhoeddus at ei sefyllfa ariannol. 

Cyn ein sesiynau tystiolaeth ar gymorth ariannol i fusnesau, roeddem eisoes wedi 
trafod materion â chi yn ymwneud â rhannu gwybodaeth busnes fel rhan o waith ar 
gaffael cyhoeddus. Unwaith eto, gwnaethoch bwysleisio, bryd hynny, gyfrifoldeb 
sefydliadau unigol i gynnal diwydrwydd dyladwy perthnasol wrth ddyfarnu contractau 
a rheoli contractau’n barhaus a bod angen bod yn ofalus wrth ddefnyddio 
gwybodaeth busnes. Fodd bynnag, roedd eich ymatebion yn rhoi’r argraff i ni fod y 
gwaith a wnaed i gryfhau trefniadau gwybodaeth busnes yn ategu gweithgarwch 
caffael ehangach yn y sector cyhoeddus ac i ategu cyfathrebu ar draws y llywodraeth. 
I’ch atgoffa, rydych wedi nodi’r canlynol o’r blaen: 

“Mae gwaith ar ddiwydrwydd dyladwy wedi cynnwys nodi a sefydlu portffolios 
sy’n cynnwys cyflenwyr allweddol, sydd wedyn yn cael eu monitro’n 
rheolaidd. Drwy’r portffolios hyn, mae’r Tîm Gwybodaeth Busnes yn rhannu’r 
newidiadau i ganlyniadau ariannol cyflenwyr allweddol yr adroddir amdanynt 
â’r maes busnes perthnasol ac uwch-reolwyr, i’w dadansoddi ymhellach ac er 
mwyn cymryd camau yn ôl yr angen. Mae’r broses hon yn cynnwys cyflenwyr 
ar draws gweithgareddau caffael y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, 
Llywodraeth Cymru a Sector Cyhoeddus ehangach Cymru. 

Mae’r Tîm Gwybodaeth Busnes wedi ffurfio cysylltiadau â chydweithwyr 
Gwybodaeth Fasnachol yng Ngwasanaeth Masnachol y Goron a Swyddfa 
Cabinet y DU. Mae swyddogion Gwybodaeth Busnes yn derbyn diweddariadau 
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wythnosol ar Gyflenwyr Strategol Swyddfa’r Cabinet. Mae’r wybodaeth hon yn 
cael ei hadolygu, a lle bo hynny’n briodol, yn cael ei huwchgyfeirio i uwch-
swyddogion i’w hystyried a/neu er mwyn cymryd camau.  

I gryfhau perthnasau ymhellach, mae cyfarfod misol yn cael ei sefydlu rhwng 
swyddogion gwybodaeth busnes a chydweithwyr caffael yn Swyddfa Cabinet y 
DU. Defnyddir y cyfarfod hwn i drafod a rhannu gwybodaeth gan gyflenwyr 
ynglŷn â diwydrwydd dyladwy yn rheolaidd, gyda’r cyfarfod cyntaf yn cael ei 
gynnal ar 29 Ebrill.” 

Os, fel yr awgrymwyd uchod, yw gwybodaeth am ddiwydrwydd dyladwy yn cael ei 
rhannu rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, mae hyn yn codi’r cwestiwn 
pam na ellir arddel egwyddor debyg ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru, ac 
efallai hyd yn oed yn fwy yng nghyd-destun pwyslais y Prif Weinidog ar greu 
diwylliant ‘un gwasanaeth cyhoeddus’. Byddem yn awyddus, felly, mewn unrhyw 
waith craffu arall i gael cadarnhad beth yw cwmpas y trefniadau rhannu gwybodaeth 
busnes a nodwyd gennych o’r blaen. O leiaf, mae’r pryderon a godwyd yn lleol yn 
achos prosiectau sy’n gysylltiedig â Dawnus ym Mhowys yn awgrymu y gallai fod 
angen i Lywodraeth Cymru roi cadarnhad clir i awdurdodau cyhoeddus eraill 
ynghylch ei safbwynt ar y mater hwn (os bydd materion tebyg yn codi yn dyfodol). 

Yn olaf, mae’r Pwyllgor yn parhau i bryderu am y diffyg tryloywder cyffredinol o 
ran pecynnau cymorth ariannol a grantiau Llywodraeth Cymru. Mae’r mater hwn 
yn parhau i fod yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn ein gwaith ac rydym wedi codi 
pryderon o’r blaen yn ein hadroddiadau ar Pinewood ac wrth graffu ar gyfrifon 
2017-18. 

Yn ystod ein gwaith ar Gyllid Busnes, rydym wedi edrych eto ar ein pryderon 
hirsefydlog ynghylch cadw gwybodaeth ariannol yn ôl ar sail sensitifrwydd 
masnachol. Rydym yn teimlo bod hyn yn cael ei ddefnyddio’n rhy rwydd gan 
Lywodraeth Cymru fel y rheswm dros beidio â datgelu ym mhob achos - o 
ystyried bod gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar bob trafodiad dros £25,000.  

Tynnodd ein hadroddiad ynghylch Craffu ar Gyfrifon 2017-18 sylw bod angen 
trafodaeth ehangach ynghylch pa wybodaeth y gellir ei chyhoeddi i wireddu’r 
awydd teg am dryloywder ynghylch sut y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.  
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Gofynnwn i Lywodraeth Cymru wneud mwy o waith i adolygu ei dull o gyhoeddi 
gwybodaeth ariannol er mwyn sicrhau ei bod mor dryloyw â phosibl.  

Yn gywir, 

 
Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 

cc: Russell George AC, Cadeirydd – Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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1. Overview 

 

1.1. The Growing Mid Wales Partnership welcomes the opportunity to provide an update to the 

NAfW Economy Infrastructure and Skills Committee’s inquiry into City Deals and the 

regional economies of Wales. 

 

1.2. In October 2019 an announcement of £55 million for a Mid Wales Growth Deal was 

announced by UK Government. Growing Mid Wales recognises the need to respond to the 

challenge by both Governments to develop our Growth Deal proposal at pace. Whilst the 

timescales are challenging, we are currently producing a proposition document to articulate 

our regional vision and ask by the deadline of March 2020. It is therefore timely to provide 

an update to the EIS committee on progress. 

 

2. Progress  

 

2.1. Since last providing evidence to the committee in early 2018, significant progress has been 

made in developing a regional vision for Growing Mid Wales. Significant pieces of work have 

been undertaken to help shape regional proposals and ensure the proper foundations are 

in place to deliver a successful future programme of regional investments, including a Mid 

Wales Growth Deal. 

 

2.2. Work to date includes the production of a Strategic Economic Priorities Report and 

Economic Baseline Report by AECOM, and a series of Growth Deal Workshops in Spring 

2019. A lot of work has also gone into various one-to-one discussions and ongoing 

engagement with key stakeholders. 

 

2.3. Current commissions in progress to provide a solid evidence base for interventions in the 

region include a Mid Wales Employment Sites and Premises Assessment and Action Plan. 

Growing Mid Wales are also working closely with WG Energy Service and The Carbon Trust 

on the formation of a Mid Wales Energy Plan. 

 

3. Workstreams 

 

3.1. Building on this evidence base and extensive engagement, we recognise further work is 

required to shape the regional narrative we have developed to date into tangible proposals 

for investment. Broad thematic areas have been identified around which to organise and 

structure thematic work streams, to develop detailed thinking and start shaping proposals. 

 

3.2. The work streams identified at present are: 

• Advanced Research & Innovation (Radio Spectrum, Agri & Bio Innovation, Advanced 
manufacturing, Hydrogen etc.) 
• Energy (Low Carbon, Hydrogen and Circular Economy) 
• Tourism 
• Food 
• Skills 
• Connectivity (Transport & Digital Infrastructure) 
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• Business (Support, Sites & Premises) 

 

4. Governance 

 

4.1. Under the Inter Authority Agreement agreed on the 20th November 2019, the two Local 

Authorities have agreed to establish a Joint Committee for the purpose of establishing good 

and clear governance around the development of an OBC for the Growth Deal and for 

approval of Heads of Terms with the WG and the UK Government. The Authorities have also 

agreed that at present there will be no host authority and that the Joint Committee will 

operate on a joint partnership basis, dividing host authority functions equally between the 

two Local Authority partners. The IAA will be formally signed at the Joint Committee due to 

be held on the 17th of January. 

 

4.2. It is recognised that a further and more detailed Inter Authority Agreement will be required 

once the Heads of Terms for the Growth Deal have been agreed by the Authorities, the WG 

and the UK Government. 

 

5. Scrutiny 

 

5.1. It has been agreed a Joint Overview and Scrutiny Committee will be required to oversee the 

work of Growing Mid Wales with regards to the Growth Deal. It is recognised by all partners 

that establishing proper scrutiny arrangements at the outset of the process is vital. The 

Joint Overview and Scrutiny Committee will be responsible for scrutinising the work of the 

Joint Committee, including the development of Growth Deal projects and monitoring 

progress and outcomes.  

 

6. Economic Strategy Group 

 

6.1. An Economic Strategy Group consisting of key employers from the region has been 

established to provide strategic direction and oversight on the Mid Wales Growth Deal. The 

Chair of the ESG will attend Joint Committee meetings in an advisory capacity. Fiona 

Stewart, director of The Green Man Festival, has recently been selected as Chair of the ESG 

following a nomination process. 

 

7. Regional Programme Office 

 

7.1. The Growing Mid Wales Joint Committee has agreed the approach to establishing a 

Programme Office to support the management and delivery of regional activity for Growing 

Mid Wales. The Committee has also authorised officers to submit a bid for revenue funding 

from Welsh Government, and to design a complementing bid for ESF funding. Discussions 

are currently ongoing with Welsh Government regarding both streams of funding and 

ensuring alignment with evolving WG regional structures and work. 

 

8. Wider Regional Vision and Policy Context 
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8.1. The region is clear that it needs to work with both Welsh and UK Government in articulating 

its broader vision for economic growth across the region. The Growth Deal will form a key 

part of realising and complementing this vision as part of a broader funding mix. It requires 

a galvanising of shared priorities and interests to ensure the region succeeds not only in 

developing a credible Growth Deal proposition, but also positions itself strongly within and 

evolving policy and funding framework. 

 

8.2. There is recognition this work sits in a very rapidly changing policy landscape. Growth Deals 

in Wales are, by their very nature, a fluid environment which vary from one deal to the 

next. There is no “set template” how to bring forward a Growth Deal and each Deal in 

Wales is different. The strategic and institutional context will differ, so will the political and 

policy context as these deals are brought forward in different timeframes. 

 

8.3. There are also uncertainties surrounding the future of regional investment, both in terms of 

funding source and scale of funding available. Both the policy and funding landscape has 

the potential to be dramatically different in just a few years’ time, and our regional 

programme will need to be both robust and flexible enough to meet these challenges. 
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NMW 02/12/2019 

 

YMCHWILIAD I FARGEINION DINESIG AC ECONOMÏAU RHANBARTHOL CYMRU 

Ymateb gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais) 

 

 

Dros ddwy flynedd yn ôl, ymgymerodd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru ag ymchwiliad i Fargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol 

Cymru. 

 

Bellach, mae'r pwyllgor yn ysgrifennu at arweinyddion y Bargeinion 

Dinesig/Rhanbarthol a roddodd dystiolaeth i'r ymchwiliad y llynedd, er mwyn cael 

gwybod pa gynnydd sydd wedi'i wneud yn eu rhanbarth ers yr ymchwiliad. 

 

Dyma ddiweddariad ar ran y Bwrdd Uchelgais. 

 

1. Cefndir 

 

1.1. Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn Gyd-bwyllgor sy'n 

cynnwys bob un o'r chwe Awdurdod Lleol yn y Gogledd, ynghyd â'r ddau Goleg, 

y ddwy Brifysgol a'r Sector Preifat.  

 

1.2. Sefydlwyd y Bwrdd i gefnogi datblygu economi'r rhanbarth ac mae wedi rhoi 

pwyslais sylweddol ar gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru yn llwyddiannus.  

 

1.3. Mabwysiadodd y Bwrdd Uchelgais y "Weledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng 

Ngogledd Cymru" ym mis Medi 2016. Mae'r weledigaeth yn amlinellu uchelgais 

gyfunol a strategol ar gyfer y Gogledd er mwyn datblygu seilwaith, sgiliau a 

chyflogaeth a thwf busnes. 

 

1.4. Datblygodd y bwrdd Uchelgais Ddogfen Gynnig, a fabwysiadwyd ym mis Hydref 

2018. Mae'r Ddogfen Gynnig yn amlinellu'r rhaglenni a'r prosiectau i'w hystyried 

ar gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Twf.  

 

1.5. Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais "Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru - 

Cynllun Gweithredu" ym mis Mawrth 2019. Paratowyd y Cynllun yng nghyd-

destun Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru. Mae'r Cynllun Gweithredu yn 

cynnwys gweithgareddau lefel uchel a fydd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r 

Cynllun Twf ynghyd â manylion am natur pob prosiect a ariennir drwy'r Cynllun 

Twf, eu deilliannau a'u buddion, a'r amserlen ddangosol a rhyng-

ddibyniaethau'r prosiectau.  
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1.6. Cyflwynwyd y Cynllun Gweithredu, ynghyd â'r Achosion Busnes Amlinellol, yn 

ffurfiol i'r ddwy Lywodraeth ym mis Mawrth 2019.  Mae adborth cydweithredol 

wedi'i dderbyn ar yr Achosion Busnes Amlinellol, a chynhaliwyd Sesiynau Her 

Gweinidogol ym mis Mehefin 2019. 

 

2. Cynllun Twf Gogledd Cymru 

 

2.1.  Nod Cynllun Twf Gogledd Cymru yw cyflawni twf glân, cefnogi cynnydd o 5% 

yn y GVA, creu hyd at 4,000 o swyddi newydd a chynhyrchu buddsoddiad 

uniongyrchol gan y sector preifat o dros £500m. 

 

2.2. Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi ymrwymo amlen ariannol o 

£240 miliwn i gyflawni saith Rhaglen a 14 Prosiect yn y rhanbarth.  

 

2.3. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn cynnwys y Rhaglenni a ganlyn: 

 

 Ynni Carbon Isel; 

 Gweithgynhyrchu Uwch; 

 Diwydiannau ar y Tir a Thwristiaeth; 

 Tir ac Eiddo; 

 Sgiliau a Chyflogaeth; 

 Digidol; 

 Trafnidiaeth Strategol.  

 

2.4. Llofnododd y Bwrdd Uchelgais a'r ddwy Lywodraeth y Cytundeb Penawdau'r 

Telerau ym mis Tachwedd 2019.  Mae Penawdau'r Telerau yn cadarnhau'r 

buddsoddiad cyffredinol o £240m gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 

er mwyn cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru.  

 

3. Llywodraethu 

 

3.1.  Ffurfiwyd y Bwrdd Uchelgais fel Cyd-bwyllgor Statudol ar 1 Chwefror 2019.  

 

3.2. Mae Cytundeb Llywodraethu 1 wedi'i ddatblygu fel y fframwaith cyfreithiol i 

sefydlu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru fel Cyd-bwyllgor.  

 

3.3. Mae'r model Llywodraethu wedi'i gyfyngu dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1974 

ac nid yw'n ddelfrydol ar gyfer y ffordd y mae'r Bwrdd yn dymuno gweithredu. 

Er enghraifft, ni all y partneriaid nad ydynt yn awdurdodau lleol fod yn aelodau 

gyda phleidlais o Gyd-bwyllgor Gweithredol. Fodd bynnag, y model hwn yw'r 

un gorau sydd ar gael dan y ddeddfwriaeth gyfredol, ac mae ymrwymiad llawn 

i ymgysylltu â phartneriaid allweddol a gweithio mewn modd cynhwysol. 

Adlewyrchir hyn yn nhrefniadau'r Bwrdd i geisio cyflawni consensws cyn 

pleidleisio ar unrhyw gynnig.  
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3.4. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn symud ymlaen i Gytundeb Llywodraethu 2 a 

fydd yn rhoi mwy o fanylion ac yn ymgorffori'r Cytundeb Penawdau'r Telerau 

gyda'r ddwy Lywodraeth. Bydd yn datblygu'r model llywodraethu cyfredol i 

fodloni anghenion cam gweithredu'r prosiect.  

 

3.5.  Mae gan y Bwrdd Uchelgais rym i sefydlu is-bwyllgorau. Mae Is-bwyllgor 

Trafnidiaeth yn ei le i gydlynu'r gwaith cynllunio a buddsoddi mewn trafnidiaeth 

ranbarthol, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.  

 

3.6. Mae Bwrdd Cyflawni Busnes wedi'i sefydlu, sy'n gweithredu fel llais busnes a 

chyflogwyr yn y rhanbarth. Bydd ganddo rôl wrth herio a chynghori'r Bwrdd 

Uchelgais ar faterion yn ymwneud â'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf. Ar hyn 

o bryd, rydym yn recriwtio Cadeirydd i'r Bwrdd Cyflawni Busnes.  

 

4. Swyddfa Rhaglen 

 

4.1.  Mae Swyddfa Rhaglen wedi'i sefydlu er mwyn bwrw ymlaen â datblygu a 

chyflawni'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf. Caiff y Swyddfa Rhaglen ei harwain 

gan Gyfarwyddwr Rhaglen, a fydd yn atebol i'r Bwrdd Uchelgais.  

 

4.2. Bydd y Swyddfa Rhaglen fod yn hyblyg yn ei dyluniad a'i gweithrediad a bydd 

yn esblygu dros amser.  

 

4.3. Mae pum penodiad wedi'u gwneud i'r Swyddfa Rhaglen, a bydd y cyfan yn eu 

swyddi erbyn mis Ionawr 2020. Mae'r rolau hyn yn cynnwys Cyfarwyddwr 

Rhaglen, Rheolwr Gweithrediadau, Rheolwr Rhaglen Digidol, Rheolwr Rhaglen 

Ynni a Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo.  

 

4.4.  Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi cyflwyno cais ariannu i WEFO i ddatblygu Swyddfa 

Rhaglen drwy ddull Tîm Gogledd Cymru a fydd yn cyflawni'r Weledigaeth Twf.  

 

5. Cyllid 

 

5.1. Darperir cyllid ar gyfer y Cynllun Twf ar broffil ariannu gwastad dros gyfnod o 

15 mlynedd. O ystyried y bydd y prosiectau'n cael eu cyflawni dros amserlen 

lawer byrrach na hyn i sicrhau'r effaith fwyaf i'r economi, mae angen rheoli'r llif 

arian. Mewn gwirionedd, mae'n bosib y byddai angen i'r Awdurdodau Lleol 

reoli'r llif arian cyflymach drwy fenthyca. 

 

5.2. Mae'r Bwrdd Uchelgais yn ceisio peth hyblygrwydd yn y proffil ariannu, yn 

enwedig mewn perthynas â'r defnydd posib o NNDR uwch o'r prosiectau sydd 

wedi'u cynnwys yn y Cynllun Twf, fel ffordd o fantoli'r costau refeniw 

ychwanegol a fyddai, fel arall, yn cael effaith ar gyllidebau Awdurdodau Lleol. 
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Byddai rhagor o hyblygrwydd i amrywio'r proffil ariannu gwastad hefyd yn help 

i fantoli'r baich ariannol. 

 

6. Datblygu'r Achosion Busnes 

 

6.1. Mae Achosion Busnes Amlinellol yn eu lle ar gyfer pob un o'r 14 prosiect. 

 

6.2. Bellach, gan fod y Bwrdd Uchelgais wedi cytuno ar y Cytundeb Penawdau'r 

Telerau gyda'r ddwy lywodraeth, bydd angen i ni fwrw ymlaen gyda'r gwaith o 

ddatblygu Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer y rhaglenni/prosiectau.  

 

6.3. Trefnodd Llywodraeth Cymru hyfforddiant Gwell Achosion Busnes ar gyfer 

Swyddogion y Bwrdd Uchelgais. Mynychodd nifer o Swyddogion o'r holl 

bartneriaid yr hyfforddiant, gan gyflawni'r achrediad yn llwyddiannus.  

 

6.4. Bydd y Rheolwyr Rhaglen yn arwain ar ddatblygu'r Achosion Busnes, gyda 

chefnogaeth gan Grŵp Sicrwydd Ansawdd.  

 

6.5. Bydd yr amserlen i ddatblygu'r achosion busnes yn amrywio o brosiect i 

brosiect.  

 

6.6. Caiff yr Achosion Busnes eu datblygu yn unol â Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM a 

methodoleg Gwell Achosion Busnes. Caiff yr Achosion Busnes eu cymeradwyo 

gan y Llywodraeth i gadarnhau bod y Rhaglenni a'r Prosiectau'n hyfyw, yn rhoi 

gwerth am arian, yn gynaliadwy ac yn cydymffurfio â Chymorth Gwladwriaethol.  

 

7. Materion yn codi o Ddatblygiadau y Cynllun Twf 

 

7.1 Mae nifer o faterion wedi cael effaith ar gynnydd cyrraedd Penawdau’r Telerau 

ar cynllun yn ei gyfanrwydd. Gall nifer o wersi a ddysgwyd o brofiad Gogledd 

Cymru fod yn ddefnyddiol ar gyfer cynlluniau twf y dyfodol. Yn benodol, yr oedi 

hir i gyrraedd Penawdau’r Telerau tra roedd mwyafrif y materion pwysig wedi 

ei cytuno, a wedi gallu cael ei osgoi. Mae manylion rhai o’n profiadau all helpu 

i lunio rhaglenni’r dyfodol wedi ei nodi isod:  

 

7.2  Eglurder ar y broses a’r drefn – Drwy gydol y cyfnod mae diffyg eglurder ar y 

broses ar drefn dylid ei ddilyn. Mae hyn wedi ei nodi drwy’r sylw mai y rhanbarth 

ddylai adnabod y prosiectau fydd yn cyfarch y strategaeth twf orau ayyb. Mae’r 

diffyg arweiniad wedi arwain at lawer o oedi, lle mae diffyg eglurder wedi arwain 

at oedi yn ddatblygiad prosiect(au). Rydym wedi gweld oedi yn sgil diffyg 

eglurder ar y broses o arwyddo dogfennau, diffyg eglurder ar y gofynion ar 

gyfer datblygu prosiect ac cymhlethdod trefniadau yn arafu’r rhaglen. Tra rydym 

yn deall natur unigryw Cynlluniau Twf er mwyn gallu ei teilwra i anghenion y 
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rhanbarth, byddai cael amlinelliad o brosesau ac canllawiau ar gyfer datblygu 

ceisiadau yn cyflymu y broses o gymeradwyo.  

 

7.3 Aliniad Strategaethau – Mae diffyg aliniad rhwng polisïau Llywodraeth rhwng 

San Steffan a Caerdydd wedi achosi problemau ar adegau. Er disgwylir 

dargyfeirio polisïau i raddau, mae’r sefyllfa a gymerir pan nad yw prosiectau’n 

cyd-fynd yn daclus a pholisi yn anghyson a’r bwriad i ddatblygu prosiectau sy’n 

cefnogi twf yn y rhanbarth. Byddai wedi bod yn ddefnyddiol gallu llywio 

datblygiad prosiectau i fodloni gofynion economaidd y rhanbarth, lle na fyddai 

hyn o bosibl yn cyd-fynd yn daclus â pholisi’r llywodraeth. 

 

7.4  Lefelau Ariannu – Byddai eglurder ar lefel y cyllid oedd ar gael i gefnogi’r 

cynllun wedi bod yn ddefnyddiol ar y cychwyn. Gallai hyn fod wedi atal rhai 

disgwyliadau afrealistig o lefelau cyllid i rai prosiectau.  

 

7.5  Disgwyliadau Achosion Busnes – Mae’r gofynion i ddatblygu achosion busnes 

manwl yn gamau cynnar y rhaglen yn golygu buddsoddiad anghymesur gan y 

rhanbarth, mae rhan ohono wedi bod yn ddi-angen. Rydym yn cydnabod yr 

angen i gael achosion busnes manwl i gefnogi’r achos buddsoddi terfynol, ond 

mae angen buddsoddiad sylweddol mewn datblygu prosiectau ymlaen llaw, 

gyda phosibilrwydd y gallai gwariant fod heb ei angen. Byddwn yn cefnogi yr 

angen i ddatblygu canllawiau, byddai hyn yn lleihau’r risg o wario adnoddau 

prin heb fod angen.  
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