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Rhag–gyfarfod preifat (09.30-09.35)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Papurau i'w nodi 

   

2.1 Llythyr gan y Cadeirydd at Brif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd 

ynghylch astudiaeth y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes 

 (Tudalen 1)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-06-20(P1) Llythyr at Brif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd 

 

2.2 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

 (Tudalennau 2 - 5)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-06-20(P2) Llythyr at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

 

2.3 Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bargeinion 

Dinesig a Bargeinion Twf Cymru  

 (Tudalennau 6 - 12) 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



D.S. Anfonwyd llythyr tebyg at Weinidog yr Gweinidog yr Economi, 

Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-06-20(P3) Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bargeinion 

Dinesig a Bargeinion Twf Cymru 

 

3 Craffu Cyffredinol ar Waith Gweinidogion ar Drafnidiaeth 

(09.35-11.00) (Tudalennau 13 - 37)  

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, 

Llywodraeth Cymru 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-06-20(P4) Brîff gan y Gwasanaeth Ymchwil 

EIS(5)-06-20(P5) Tystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a 

Gogledd Cymru 

 

Egwyl  

(11.00-11.05) 

 

3.1 Craffu Cyffredinol ar Waith Gweinidogion ar Gymorth Cyflogwyadedd  

(11.05-11.20) (Tudalennau 38 - 42) 

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, 

Llywodraeth Cymru 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 



EIS(5)-06-20(P6) Brîff gan y Gwasanaeth Ymchwil (Saesneg un unig) 

 

Ôl-drafodaeth breifat  

(11.20-11.45) 



 

 

31 Ionawr 2020 

Annwyl Deb, 

Yn ystod sesiwn Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 27 Tachwedd 2019, fe 
wnaethoch chi sôn am astudiaeth gan y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes 
a oedd yn dadansoddi allyriadau carbon dulliau gwahanol o deithio. Bu cryn dipyn 
o ddiddordeb cyhoeddus yn yr adroddiad a’i haeriad bod teithio mewn awyren 
rhwng Caerdydd a Manceinion yn creu llei o garbon deuocsid na theithio mewn 
trên neu gar.  

Mae’r Pwyllgor yn diolch i chi am anfon yr adroddiad hwnnw at y Pwyllgor yn 
breifat. Fodd bynnag, fel y trafodwyd yn y negeseuon e-bost rhwng y Clerc a Mark 
Bailey, byddai’r Pwyllgor yn hoffi anfon yr adroddiad at arbenigwyr er mwyn 
iddynt wirio’r ffigurau ynddo. Bu diddordeb cyhoeddus yn yr adroddiad hefyd gan 
fod y ffigurau y gwnaethoch chi gyfeirio atynt yn ystod ein cyfarfod yn mynd yn 
groes i’r farn gyffredinol.  

Hoffwn, ar ran y Pwyllgor, ofyn eich caniatâd i anfon yr adroddiad at arbenigwyr er 
mwyn iddynt gadarnhau’r ffigurau. Os na allwn anfon yr adroddiad at arbenigwyr 
a fydd yn gallu gwirio’r ffigurau, mae arnaf ofn na fydd y Pwyllgor yn gallu 
defnyddio’r rhan honno o’ch tystiolaeth yn ein hadroddiad ar ddatgarboneiddio.    

Yn gywir,  
 

 

Russell George AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Deb Bowen Rees 
Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd 

Tudalen y pecyn 1
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5 Chwefror 2020 

Annwyl Julie, 

Gan fod y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (y Fframwaith) yn ddogfen 

drawsbynciol cynhaliodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau (y Pwyllgor) 

sesiynau tystiolaeth gyda rhanddeiliaid i drafod y cynigion sy'n berthnasol i 

gylch gwaith y Pwyllgor. Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod y Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cynnal ymchwiliad llawer 

dyfnach i'r Fframwaith drafft ac wedi cyhoeddi adroddiad ar y mater, felly 

rwyf wedi anfon copi'r llythyr hwn at Mike Hedges, cadeirydd y pwyllgor 

hwnnw.  

Yn dilyn ein sesiynau, hoffai'r Pwyllgor godi'r pwyntiau a ganlyn: 

• Mae'n ymddangos bod diffyg uchelgais yn y fframwaith. Wrth ddrafftio 

dogfen gynllunio genedlaethol allweddol fel hon, mae cyfle i osod yr 

agenda a gwneud newidiadau a fydd yn mynd i’r afael â materion 

cymdeithasol pwysig fel mynd i’r afael â newid hinsawdd ac 

anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol. Teimlai'r Pwyllgor fod 

y cyfle hwn wedi'i golli rhywfaint. 

 

• Mae'r Pwyllgor yn pryderu bod y diffyg uchelgais hwn yn golygu na 

fydd y Fframwaith yn creu'r cyd-destun cywir i feithrin twf yn yr 

economi. Dywedodd yr Athro Goodstadt “what's missing is some sense 

of the overall scale of the Welsh economy and what that should be” a 

Julie James AC 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Tudalen y pecyn 2
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2 

 

dywedodd mai dim ond “trend-based view of life” sy’n cael ei amlinellu 

yn y ddogfen. 

 

• Er enghraifft, nid yw'r Fframwaith yn sôn am yr economi sylfaenol er 

bod hyn yn flaenoriaeth amlwg gan Lywodraeth Cymru, yn wir mae 

Comisiwn UK2070 wedi nodi bod Cymru yn arwain y ffordd yn y maes 

hwn. Dylai'r Fframwaith fod yn nodi, yn dathlu ac yn adeiladu ar y dull 

economi sylfaenol. 

• Mae diffyg uchelgais y ddogfen hefyd yn amlwg yn yr ystyr nad yw'n 

nodi darnau penodol o seilwaith trafnidiaeth mawr allweddol. Er 

enghraifft, byddai'r Pwyllgor wedi disgwyl mwy o fanylion am y 

prosiectau Metro arfaethedig sydd wedi’u cynnwys yn y Fframwaith. 

• Roedd y Pwyllgor yn pryderu am drefn y cynlluniau cenedlaethol, 

strategol a lleol. Mae'r rhan fwyaf o’r Cynlluniau Datblygu Lleol wedi'u 

llunio ac yn amlwg mae gwaith ar y gweill i ddatblygu’r Fframwaith. 

Fodd bynnag, ychydig iawn o waith sydd wedi'i wneud ar lefel 

ranbarthol ar Gynlluniau Datblygu Strategol. Mae'r Pwyllgor yn deall y 

byddwn ymhell i mewn i'r degawd hwn cyn i'r Cynllun Datblygu 

Strategol cyntaf fod ar waith. Erbyn hynny, byddwn yn yr ail fersiwn os 

nad trydydd fersiwn o’r Fframwaith. Mae'n ymddangos bod llunio rhai 

Cynlluniau Datblygu Lleol cyn y Fframwaith, ac ymhell cyn y Cynlluniau 

Datblygu Strategol, yn peri risg o anghysondeb o ran gwaith cynllunio 

strategol. Mae'r amserlen cyn i ni weld tair lefel o gynlluniau sy'n 

gyson ac yn gweithio yn y drefn gywir yn peri pryder hefyd. Hoffai'r 

Pwyllgor gael rhywfaint o sicrwydd ynghylch pa mor gyflym y caiff y 

Cynlluniau Datblygu Strategol a’r Cynlluniau datblygu Lleol sy'n weddill 

eu cyflwyno a sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau nad yw'r oedi hwn 

rhwng y tair lefel yn effeithio ar allu'r Fframwaith i ddarparu'r cynllun 

gofodol cywir i fynd i'r afael â'r prif flaenoriaethau cenedlaethol y 

mae'n ceisio mynd i’r afael â hwy. 
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• Teimlai'r Pwyllgor nad oedd llawer o wybodaeth yn y ddogfen am wella 

cysylltiadau trafnidiaeth rhwng rhanbarthau Cymru a dros y ffin â 

Lloegr. Gellid gwella cysylltedd rhwng y gogledd a’r de a rhwng y 

dwyrain a’r gorllewin yn fawr. Gallai hyn fod drwy gysylltiadau 

uniongyrchol o fewn rhwydwaith trafnidiaeth integredig Cymru gyfan, 

gan bwysleisio cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau trafnidiaeth 

gyhoeddus a theithio llesol. Yn ogystal â helpu pobl i deithio’n hawdd 

o amgylch Cymru, gallai'r rhwydwaith hwn hefyd gludo pobl i 

ganolfannau lleol lle gallant deithio ymlaen i Loegr, Iwerddon a thu 

hwnt. 

 

• Er nad yw teithio ar y môr wedi'i ddatganoli, mae porthladdoedd 

wedi’u datganoli. Er bod y Pwyllgor yn deall nad oes unrhyw 

borthladdoedd newydd yn debygol o gael eu datblygu, dylid rhoi sylw i 

gysylltiadau seilwaith â phorthladdoedd yn y ddogfen. 

 

• Nid oedd y Pwyllgor wedi’i argyhoeddi gan y ddadl dros rannu Cymru 

yn dri rhanbarth. Er ei fod yn deall nad oes angen i Gynlluniau 

Datblygu Strategol gwmpasu rhanbarth cyfan, mae'n teimlo y byddai’n 

well rhannu rhanbarth canolbarth a de-orllewin Cymru, gan olygu bod 

canolbarth Cymru a de-orllewin Cymru yn rhanbarthau ar wahân er 

mwyn adlewyrchu eu nodweddion penodol. 

 

Er i'r Pwyllgorau ymgymryd â gwaith ar wahân mae yna feysydd cyffredin sy’n 

peri pryder i’r ddau bwyllgor. Byddwch yn nodi bod pryderon Pwyllgor yr 

Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch cysylltedd trawsffiniol a rhwng y 

rhanbarthau yn cael eu rhannu yng nghasgliadau 1 a 6 o adroddiad y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig. Yn yr un modd, 

mae pryderon y Pwyllgor ynghylch y diffyg sôn am borthladdoedd a'r 

economi sylfaenol yn cael eu rhannu yng nghasgliad 7 o adroddiad y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.  
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Rwy'n gobeithio y bydd y sylwadau hyn yn ddefnyddiol wrth i chi ystyried 

datblygu'r Fframwaith drafft ymhellach a byddwn yn croesawu unrhyw 

adborth ar y pwyntiau a godwyd gennym. 

Yn gywir, 

 

 

 

 

Russell George AC 

Cadeirydd  

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Tudalen y pecyn 5



 

 

7 Chwefror 2020 

Annwyl Simon,  

 

Bargeinion Dinesig a Thwf i Gymru 

Ar 15 Ionawr a 23 Ionawr 2020 cafodd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau'r 

Cynulliad ddiweddariadau ar Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe, Bargen Twf Canolbarth Cymru a Bargen Twf y 

Gogledd. Mae'r diweddariadau blynyddol hyn yn dilyn adroddiad y Pwyllgor, 

'Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru', a gyhoeddwyd yn 

2017. Mae'r Pwyllgor hefyd wedi nodi adroddiad Pwyllgor Materion Cymru ar 

y Bargeinion ym mis Tachwedd, ac ar y cyfan mae'n cefnogi’r argymhellion ar 

gyllid, ac yn benodol y cynnig am “gyllid sbarduno” i leddfu'r straen ar gyllid 

cynghorau wrth ddatblygu cynigion y Fargen.   

Byddwch yn ymwybodol imi ysgrifennu at eich rhagflaenydd ar 15 Chwefror 

2019 gyda chwestiynau a oedd gan fy Mhwyllgor ar ôl inni gymryd 

tystiolaeth y llynedd. O ystyried y ffaith bod y Bargeinion yn fentrau a 

weithredir ar y cyd, mae'r Pwyllgor yn ysgrifennu unwaith yn rhagor at y 

ddwy lywodraeth i ofyn am ymatebion, fel y bo'n briodol, i bwyntiau a 

godwyd yng ngwaith craffu eleni: 

 

Y Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

Tŷ Gwydyr 

Whitehall 

Tudalen y pecyn 6
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Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

O gofio pwysigrwydd sicrhau cydlyniant ac alinio blaenoriaethau, roedd y 

Pwyllgor yn falch o glywed y cafwyd ymgysylltiad da â Llywodraeth Cymru a'r 

Prif Swyddog Economaidd Rhanbarthol ar y Fframwaith Economaidd 

Rhanbarthol sydd ar ddod. Fodd bynnag, mae'n nodi y byddai'r Bartneriaeth 

Twf Economaidd Rhanbarthol yn croesawu mwy o ymgysylltiad ag “uwch 

Weinidogion”. Roedd yr Aelodau'n falch o weld rhestr iach o brosiectau yn 

cael eu cyflwyno, ynghyd ag ymdrech o ran mewnfuddsoddi ac ailgylchu 

cyllid er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf posibl.  

O ran targedau'r Fargen ynghylch buddsoddi preifat, swyddi a GVA, mae 

angen mwy o eglurder o hyd ynghylch sut y dylai cyfrifoldeb am eu cyflawni 

gael ei rannu ar draws gwahanol elfennau'r Fargen. Er bod lefelau'r cyllid a'r 

targedau yn gymharol debyg i Fargen Ddinesig Glasgow, mae £738 miliwn o 

gyllid Bargen Caerdydd ar gyfer y Metro, ond nid tîm y Fargen Ddinesig sy'n 

gyfrifol am gyflawni hwnnw. Gofynnodd y Pwyllgor i Lywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru am y mater hwn flwyddyn yn ôl, a dywedwyd wrtho fod 

Llywodraeth y DU wrthi’n gwneud y trefniadau terfynol ar sut y caiff y Porth 5 

mlynedd ei gynnal.  

Mae’r drafodaeth gyda’r ddwy Lywodraeth ynghylch Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi bod yn un ymgysylltiol a chynhyrchiol, 

ond nid yw’r mater wedi cael ei benderfynu eto.  Mae'r Pwyllgor yn galw eto 

ar i Lywodraeth y DU ddarparu eglurder ar frys ynghylch cyfran y targedau 

cyffredinol y bydd y Fargen Ddinesig yn gyfrifol am eu cyflawni. Mae'r 

Pwyllgor hefyd yn galw ar i Lywodraeth y DU amlinellu'n fanwl y broses a 

fydd gan yr Asesiad Porth ac egluro'r elfennau penodol hynny o’r Fargen 

Ddinesig a fydd yn cael eu cynnwys ynddo.  

Hefyd yn ystod y sesiwn, cyfeiriwyd at sut y bydd cynigion y Fargen Ddinesig 

yn rhyngweithio â Chronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU a 

sut y bydd yn canolbwyntio ar arloesi. Beth yw barn Llywodraeth y DU am sut 
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y bydd UKRI yn rhyngweithio'n ffurfiol â Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd i gefnogi ei phrosiectau a’i blaenoriaethau arloesi, a sut y 

gall y Fargen wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a gynigir gan Gronfa Her y 

Strategaeth Ddiwydiannol? 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu’r cynnydd a wnaed ers i'r adolygiadau o'r Fargen 

gael eu cwblhau, a’r ffaith bod y rownd gyntaf o gyllid Llywodraeth wedi cael 

ei rhyddhau. Eto i gyd, mae achosion busnes naw prosiect yn yr arfaeth ar 

gyfer cyllid, ac fel y’i nodwyd gennym flwyddyn yn ôl, mae'n hanfodol atal 

oedi pellach i brosiectau y mae awdurdodau lleol eisoes yn ysgwyddo risg 

ariannol ar eu cyfer. Mae oedi yn y broses gymeradwyo yn estyn yr amser y 

mae awdurdodau lleol yn ysgwyddo'r risg honno, ac er y dywedwyd wrthym 

nad oes tystiolaeth hyd yn hyn bod y sector preifat yn tynnu ôl o brosiectau, 

rhaid lliniaru'r risg hon. 

Mae pryder bod problemau capasiti ac adnoddau i Lywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru yn arafu’r broses o gymeradwyo cyflwyniadau achos 

busnes. Gan gydnabod yr heriau i'r Gwasanaeth Sifil oherwydd Brexit a’r 

newid Llywodraeth yn ddiweddar, pa sicrwydd y gellir ei roi i’r Pwyllgor fod 

digon o adnoddau yn cael eu targedu bellach at werthuso a chymeradwyo 

achosion busnes Bargen Ddinesig Bae Abertawe fel mater o frys? Pryd bydd 

yr achosion busnes yn cael eu cymeradwyo? 

Bargen Twf y Gogledd 

Mae'r Pwyllgor yn falch bod Penawdau’r Telerau bellach wedi cael eu 

cymeradwyo a bod tîm Swyddfa Rhaglen yn weithredol, ond mae’n siomedig 

ei bod yn ymddangos bod oedi hir a diangen o ran y ddwy Lywodraeth 

parthed cytuno ar fanylion Penawdau’r Telerau, a bod diffyg arweiniad a allai 

fod wedi helpu i gyflymu pethau. Mae'r Pwyllgor yn deall bod ymgysylltu da 

rhwng swyddogion yn ddiweddar, ac mae am weld mwy o ymgysylltu ar lefel 

Gweinidogion er mwyn symud pethau ymlaen yn gyflym.  

Tudalen y pecyn 8
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Codwyd rhai pryderon ynghylch gwahanol flaenoriaethau polisi’r ddwy 

Lywodraeth, ac mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd Ysgrifennydd Gwladol 

Cymru a Gweinidogion Cymru yn ceisio lleihau'r risg y bydd gwahaniaethau 

anochel yn eu dulliau yn bwrw unrhyw elfennau o'r Fargen oddi ar y cledrau.  

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi delio â phum 

Gweinidog gwahanol dros gyfnod datblygu’r Fargen, a dywedodd nad yw’n 

cael dim adroddiadau rheolaidd ar gynnydd. Mae'n gofyn am berthynas 

broffesiynol sy’n cael ei rheoli’n dda rhwng y tri pharti dan sylw o hyn 

ymlaen, a byddai'r Pwyllgor yn croesawu cael sicrwydd gan yr Ysgrifennydd 

Gwladol a chan y Gweinidog yng Nghymru y bydd hyn yn cael ei roi ar waith.  

Mae'n destun pryder nad yw Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

wedi cael ymateb i'w gais am gyllid ychwanegol gwerth £20 miliwn gan y 

ddwy Lywodraeth, yn dilyn cyfarfodydd a gynhaliwyd ar ôl i'r orsaf Wylfa 

Newydd arfaethedig gwerth £20 biliwn gael ei hatal am gyfnod amhenodol. A 

all Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gadarnhau pryd y cyhoeddir 

penderfyniad ar gyllid ychwanegol i helpu’r rhanbarth i ddelio â’r sefyllfa o 

ran Wylfa Newydd? 

Yn yr un modd â Bargen Ddinesig Bae Abertawe, mae'r Pwyllgor yn pryderu 

am y llif arian ar gyfer cyllido prosiectau, ac mae’n nodi’r pryderon ynghylch 

cost y benthyca sydd ei angen, a’r ffaith y gallai fod angen i gynghorau yng 

ngogledd Cymru estyn cyfnodau cwblhau prosiectau fel bod incwm yn 

cyfateb i’r gwariant. Mae tystiolaeth ysgrifenedig Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru yn nodi bod y gofynion ar gyfer datblygu 

achosion busnes manwl yn gynnar yn y rhaglen wedi gofyn am 

“disproportionate investment by the region, parts of which have been 

abortive”, gan nodi y byddai'n cefnogi canllawiau i leihau'r risg o golli 

adnoddau prin cynghorau yn y modd hwn. Mae'n hanfodol bod y ddwy 

Lywodraeth yn sicrhau bod y risg sydd ynghlwm wrth fuddsoddi ymlaen llaw 

ym mhrosiectau’r Fargen yn cael ei lleihau cymaint â phosibl ar gyfer 

awdurdodau lleol sydd dan bwysau. Mae'n hanfodol cymeradwyo achosion 
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busnes a rhyddhau arian yn brydlon. Pa gamau y mae Llywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau'r risgiau ariannol i awdurdodau 

lleol o ran eu buddsoddi ymlaen llaw yn y gwaith i ddatblygu prosiectau’r 

Fargen Twf? 

Bargen Twf Canolbarth Cymru 

Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at weld dogfen gynnig Canolbarth Cymru yn 

cael ei chyflwyno, ond mae’r cynnydd a wnaed yn gyffredinol ers mis Ionawr 

diwethaf yn siomedig. Mae'r Pwyllgor yn gobeithio gweld gweithgaredd yn 

cynyddu yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r Fargen yn cwmpasu ardaloedd dau 

awdurdod lleol ac yn amlwg mae problem o ran capasiti ac adnoddau pan 

fydd staff yn gorfod gwneud y gwaith hwn ar ben eu gwaith bob dydd. Mae'r 

Pwyllgor hefyd yn nodi bod cyfathrebu am y Fargen yn cael ei rannu rhwng 

gwefannau dau gyngor yn hytrach na bod 'gweledigaeth' ar wahân yn cael ei 

chyfleu i ddarpar fuddsoddwyr a rhanddeiliaid. Dywedwyd wrth y Pwyllgor 

fod sicrwydd wedi cael ei roi ar lafar y bydd cymorth refeniw ychwanegol i roi 

tîm rhaglen at ei gilydd a chyflymu’r gwaith. A all Llywodraeth y DU 

gadarnhau pryd y bydd y cymorth refeniw hwnnw’n cael ei gadarnhau a pha 

mor fuan y bydd yn cael ei ryddhau fel y gellir cyfeirio mwy o adnoddau at 

ddatblygu’r Fargen Twf? 

Yn ei ymateb i ni dyddiedig 20 Mawrth 2019, dywedodd Ysgrifennydd 

Gwladol Cymru y byddai’n gweithredu’n gyflym unwaith y byddai cynigion 

cadarn ar gael gan Ganolbarth Cymru.  Mae cadarnhau cyllid yn hanfodol i 

gynnydd y Fargen, er mwyn rhoi hyder i bawb sy'n gysylltiedig, ac i ddarpar 

fuddsoddwyr o’r sector preifat. Hefyd, mae angen ystyried darparu cyllid i 

Fargen Canolbarth Cymru yn erbyn dadansoddiad o raddfa'r risg ariannol yn 

sgil colli Cyllid Polisi Amaethyddol Cyffredin: sef £88 miliwn i Bowys a £55 

miliwn i Geredigion. A all Llywodraeth y DU roi ymrwymiad cadarn o ran pryd 

y bydd yn cadarnhau'r pecyn cyllido ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru?  
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Nodwyd y ffaith y llynedd nad oes gan ganolbarth Cymru ei Bartneriaeth 

Dysgu a Sgiliau ar wahân ei hun: clywodd y Pwyllgor fod Partneriaeth ar 

wahân yn hanfodol i sicrhau bod sgiliau a’r cwricwlwm yn cyd-fynd ag 

anghenion busnes gwahanol canolbarth Cymru, er mwyn annog y sector 

preifat i symud i’r ardal ac atal y ‘draen dawn'. Dywedodd Gweinidog yr 

Economi a Thrafnidiaeth wrthym ar 15 Mawrth 2019 ei fod yn cydnabod 

pwysigrwydd “ensuring that Mid Wales is given a distinct identity within the 

wider South West and Mid Wales Regional Employment and Skills Plan”, ac 

amlinellodd y camau sydd ar y gweill, ond yn ei ohebiaeth ddiweddaraf â'r 

Pwyllgor ar Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, dyddiedig 28 Ionawr 2020, 

nid ymdriniodd y Gweinidog â’r pwynt penodol hwn.  

Mae galwadau cryf am i ganolbarth Cymru gael ei gydnabod yn bedwerydd 

rhanbarth penodol at ddibenion datblygu rhanbarthol, fel y casglodd 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig y Cynulliad yn ei 

adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft. A all Llywodraeth 

Cymru gadarnhau ar frys sut a phryd y bydd yn rhoi sylw i bryderon y rhai 

sy’n ymwneud â Bargen Twf Canolbarth Cymru ynghylch y gefnogaeth sydd 

ei hangen arni ar ffurf partneriaeth dysgu a sgiliau, ac a yw’n bwriadu parhau 

â’r dull tri rhanbarth presennol ar gyfer datblygu rhanbarthol?  

Sylwadau cyffredinol ar draws y Bargeinion 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r ffocws ar ddeall a chefnogi cadwyni cyflenwi 

lleol a meddu ar egwyddorion caffael cyson sy'n cefnogi'r economi leol ac yn 

adeiladu gwytnwch economaidd trwy weithgaredd Bargen. Mae hefyd yn 

croesawu ymdrechion i alinio sgiliau a strwythurau datblygu economaidd 

wrth gyflawni'r Bargeinion, er mwyn sicrhau bod gan brosiectau a 

chlystyrau'r gweithlu angenrheidiol sydd â'r sgiliau priodol ar gyfer twf.  

Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu ffocws parhaus ar geisio sicrhau 

cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y cyrff a sefydlir i gefnogi’r gwaith o 

gyflwyno'r Bargeinion. 

Tudalen y pecyn 11



7 

 

Yr argraff lethol o ran y Bargeinion yw bod cynnydd wedi bod yn siomedig o 

araf. Cafodd y Pwyllgor sicrwydd gan dystion y bydd y darlun yn wahanol 

iawn ymhen 12 mis arall. Mae sicrwydd ynglŷn â chyllid, cefnogaeth i 

swyddogaethau swyddfa'r rhaglen, a chysylltiadau rhagweithiol ac adeiladol i 

gyd yn hanfodol. Gobaith y Pwyllgor bellach yw y gall yr Ysgrifennydd 

Gwladol a Gweinidogion Cymru weithio gyda'i gilydd i gael gwared ar unrhyw 

rwystrau sy'n weddill i weithredu'r pedair Bargen Twf yn gyflym, gan eu bod 

mor bwysig i economi Cymru. 

Fel y’i nodwyd uchod, anfonir copi o'r llythyr hwn at Weinidog yr Economi a 

Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru i ymateb i faterion sydd ar gyfer 

Llywodraeth Cymru yn unig. Edrychaf ymlaen at eich ymateb. 

Yn gywir, 

 

 

 

 

Russell George AC 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

CC: Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 
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Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 
 
Papur tystiolaeth 
 
Hoffwn gyfeirio'r Pwyllgor at fy mhapurau tystiolaeth dyddiedig 9 Ionawr (Pwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau) 
 
http://senedd.assembly.wales/documents/s96906/EIS5-01-
20P5%20Evidence%20from%20Minister%20for%20Economy%20and%20Transport.
pdf 
 
ac 16 Ionawr (Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig) 
 
 
http://senedd.assembly.wales/documents/s97207/Paper%20-
%20Minister%20for%20Economy%20and%20Transport.pdf 
 
Rwyf hefyd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor i roi'r manylion pellach y cytunais eu rhoi 
yn y cyfarfod ar 9 Ionawr, sef: 
 
Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyfyngedig - Trefniadau'r Benthyciad 
 
Caiff y symiau sy'n weddill o'r benthyciad eu tynnu i lawr dros 6 mlynedd gyntaf y 
cytundeb, sy'n golygu y tynnir y benthyciad cyfan i lawr erbyn 31 Mawrth 2025. Mae'r 
ad-daliad cyntaf yn ddyledus ar 31 Mawrth 2026 a bydd y benthyciad cyfan wedi ei 
ad-dalu erbyn 31 Mawrth 2044. 
 
Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi - Enghreifftiau o Fuddsoddiadau 
Rhanbarthol   
 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn cydnabod bod economi gynaliadwy a 
chynhwysol sy'n tyfu yn hanfodol er mwyn sicrhau Cymru fwy ffyniannus, iach, 
cydnerth a mwy cydradd. Rwy'n falch o'r buddsoddiadau o ansawdd uchel yr ydym 
wedi eu denu er mwyn cryfhau ein heconomi a'n cymunedau mewn cyfnod eithriadol 
o heriol ac rwy'n rhoi rhai enghreifftiau fel y trafodwyd yn y pwyllgor i dynnu sylw at 
gyflawni ein dyheadau. 
 
Prosiectau Cronfa Her yr Economi Sylfaenol 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn newid ein dull o weithio o un sy'n 
seiliedig ar sectorau i un sy'n rhoi sylw newydd i ddatblygu cymunedau cryfach a 
mwy cydnerth. Mae'r ffaith bod £4.5m wedi ei ddyrannu i'r Gronfa Her yn brawf o'n 
hymrwymiad i rannu ffyniant ac mae'n hanfodol o ran datblygu economi ranbarthol 
Cymru. Gallai'r cyfleoedd busnes arbrofol hefyd ddod â manteision amgylcheddol 
drwy leihau milltiroedd bwyd a’r costau carbon cysylltiedig. 
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Dyma enghreifftiau o brosiectau llwyddiannus sydd wedi derbyn hyd at £100,000: 
 
 
Drive – mae'r sefydliad nid-er-elw hwn yn datblygu prosiect cyfredol i fod yn 
ganolfan ar gyfer pobl gydag Awtistiaeth. Bydd y cyllid hefyd yn cynnig hyfforddiant 
arbenigol i nyrsys anabledd dysgu fel y gallant ddysgu am gynorthwyo pobl gydag 
awtistiaeth, gan gynnwys y rhai a all fod yn heriol i wasanaethau. 
 
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych - mae'r Cyngor Gwirfoddol Sirol 
ar gyfer Sir Ddinbych, ac un o bartneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru, wedi cael 
cyllid er mwyn defnyddio Neuadd y Dref Rhuthun yn hyb ar gyfer y gymuned a 
busnesau, a all gynnig cyfleoedd newydd i gwmnïau annibynnol a mentrau 
cymdeithasol.  Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru hefyd yn cynnig cymorth i 
fusnesau lleol newydd ac i fusnesau sy'n fentrau cymdeithasol. 
 
Cymdeithas Tai Rhondda - bydd y cynllun yn adfer eiddo gwag yng nghanol tref 
Tonypandy gyda'r nod o adfywio'r stryd fawr.   
 
Môn Shellfish ym Methesda - prosiect ar y cyd â Choleg Llandrillo Menai a 
Phartneriaeth Ogwen yw hwn a'i nod yw creu rhagor o farchnadoedd lleol ar gyfer 
pysgod cregyn. 
 
Lunax Digital yng Nghaerffili - bydd y fenter hon yn datblygu Ap sy'n caniatáu i 
ddefnyddwyr gyfnewid amser a sgiliau ac sydd â'r potensial i ddod â busnesau lleol 
ynghyd ar gyfer twf cynhwysol. 
 
Cyngor Sir Abertawe - prosiect i helpu busnesau adeiladu bach i ymgeisio am 
gontractau'r awdurdod lleol - sef cam cyntaf tuag at gefnogi cyrff cyhoeddus eraill i 
roi rhagor o'u gwaith i fusnesau bach a chanolig. 
 
Nwy ac Olew Gŵyr - cynllun a fydd yn cynnig profiad gwaith i bobl ifanc, gan 
dargedu unigolion sydd mewn perygl o adael y system addysg a mynd yn ddi-waith. 
 
 
Prosiectau Strategol   
 
Canolfan Ymchwil Deunyddiau Uwch Cymru - Brychdyn 
 
Bydd y cyfleuster hwn, sydd o safon fyd-eang, yn sbarduno twf a swyddi yng 
Nglannau Dyfrdwy, ar draws Gogledd Cymru, ac yn yr ardal drawsffiniol ehangach a 
Phwerdy Gogledd Lloegr. Bydd yn cryfhau'r ganolfan weithgynhyrchu sefydledig hon 
ymhellach, a bydd yn hollbwysig o ran denu'r ymchwil, y dechnoleg a'r sgiliau 
diweddaraf i ranbarth y Gogledd. Mae gan y buddsoddiad o £20m y potensial i roi 
hwb gwerth £4 biliwn i'r economi dros yr 20 mlynedd nesaf. 
 
KK Fine Foods – Glannau Dyfrdwy  
 
Cynhyrchydd bwydydd wedi eu rhewi blaenllaw yw KK Fine Foods, ac mae'n cyflogi 
525 o bobl ar hyn o bryd. Bydd ein cefnogaeth gwerth £0.550m o Gronfa Dyfodol yr 
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Economi yn golygu y gellir bwrw ymlaen â chynllun ehangu gwerth £5.5m er mwyn 
arallgyfeirio a chreu 40 o swyddi newydd. Bydd hefyd yn cynnwys canolfan ymchwil 
a datblygu sydd â'r potensial i gynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i gyflenwyr o Gymru.  
 
INEOS Automotive – Pen-y-bont ar Ogwr 
 
Fel y soniwyd yn y pwyllgor, bydd Ineos Automotive yn datblygu ffatri gynhyrchu a 
chydosod newydd ym Mharc Busnes Brocastell i gynhyrchu eu cerbyd Grenadier 
4x4 newydd. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn 2021. Disgwylir y bydd 
yn creu oddeutu 500 o swyddi, gan gynnig cyfleoedd i lawer o weithwyr Ford y mae 
penderfyniad y cwmni i ymadael â Chymru wedi effeithio arnynt. Bydd y 
buddsoddiad sylweddol yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth i gwmnïau sy'n ehangu a 
buddsoddwyr newydd eraill yng Nghymru. 
 
Y Ganolfan Genedlaethol Manteisio ar Dechnoleg - Blaenau Gwent 
 
Bydd y cyfleuster ymchwil a datblygu hwn yn cael ei ddarparu gan Thales mewn 
cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru. Bydd y buddsoddiad mewn canolfan seibr, 
gyda chymorth cyllid gwerth £10m gan Lywodraeth Cymru, yn cynorthwyo busnesau 
i fanteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig ar lefel fyd-eang gan drawsnewid digidol 
ac yn manteisio ar y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ganolog i raglen y Cymoedd 
Technoleg. Disgwylir y bydd y bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Thales yn 
creu incwm sylweddol, a'r nod yw y bydd yn hunangynhaliol o fewn 5 mlynedd. 
 
Oxis Energy – Cynffig 
 
Bydd Oxis Energy yn cynhyrchu'r gell batri lithiwm sylffwr gyntaf, ac mae'n arloesi 
ym maes technoleg celloedd uwch ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fatris gwefradwy 
er mwyn pweru bysiau a thryciau. Ei nod yw tyfu'r busnes a chreu cannoedd o 
swyddi newydd yn y rhanbarth dros y deng mlynedd nesaf. Caiff ei gefnogi gan 
fuddsoddiad ecwiti o £3.2m oddi wrth Fanc Datblygu Cymru. 
 
Y Canolbarth 
 
Rydym wedi darparu cefnogaeth i Charlies Stores a Zip-Clip er mwyn adeiladu 
cyfleusterau dosbarthu a chynhyrchu newydd yn ystad Buttington Cross yn y 
Trallwng. Yn y Drenewydd, fel y gwyddoch, mae Nidec wedi cwblhau'r broses o 
brynu yn ôl eu canolfan ymchwil a datblygu gwerth £4m yn ddiweddar, sef canolfan a 
gefnogwyd ac a adeiladwyd yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru. 
 
 
 
 
 
 
 
Ken Skates AC 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Chwefror 2020 
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