Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a
Sgiliau
Bargeinion Dinesig ac Economïau
Rhanbarthol Cymru
Tachwedd 2017

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n
cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli
buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar
gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru,
ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Clawr blaen: ©Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2017. Arolwg Ordnans [100047295]

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol:
www.cynulliad.cymru/SeneddESS
Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys Braille, print bras, fersiwn
sain a chopïau caled gan:
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 6565
E-bost: SeneddESS@cynulliad.cymru
Twitter: @SeneddESS
© Hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2017
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled ag y
caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid
cydnabod mai Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi
teitl y ddogfen.

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a
Sgiliau
Bargeinion Dinesig ac Economïau
Rhanbarthol Cymru
Tachwedd 2017

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Sefydlwyd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn
Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a’i pholisïau, yn cwmpasu’r
meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith;
cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Aelodau cyfredol y Pwyllgor:

Russell George AC (Cadeirydd)
Ceidwadwyr Cymreig
Sir Drefaldwyn

Hannah Blythyn AC
Llafur Cymru
Delyn

Hefin David AC
Llafur Cymru
Caerffili

Vikki Howells AC
Llafur Cymru
Cwm Cynon

Mark Isherwood AC
Ceidwadwyr Cymreig
Gogledd Cymru

Jeremy Miles AC
Llafur Cymru
Castell-nedd

Adam Price AC
Plaid Cymru
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

David J Rowlands AC
UKIP Cymru
Dwyrain De Cymru

Cynnwys
Rhagair y Cadeirydd .................................................................................................................... 5
Argymhellion ................................................................................................................................ 6
Cyflwyniad........................................................................................................................... 8
Llywodraethu, cyllid a strategaeth ........................................................................... 10
Bargeinion Dinesig a strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru............. 14
Pedwar Rhanbarth Cymru ............................................................................................ 22
Casgliadau.................................................................................................................................... 33

Rhagair y Cadeirydd
Dros y 10-15 mlynedd nesaf, bydd £2.5 biliwn yn mynd i Ddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth
Abertawe fel rhan o Fargeinion Dinesig a lofnodwyd gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru,
awdurdodau lleol a phartneriaid eraill.
Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn arwain y ffordd ar gyfer trefniant tebyg yng
Ngogledd Cymru. Yng Nghanolbarth Cymru, mae meddyliau’n troi at beth y mae hyn yn ei olygu ar
gyfer yr ardal honno, ac a oes angen ‘bargen’ arnynt hwy hefyd – mae’r Pwyllgor yn argymell y dylent.
Mae’r bargeinion newydd hyn yn ailffurfio blaenoriaethau datblygu economaidd De Cymru, a gallant
wneud yr un peth i weddill Cymru.
Fel pwyllgor, roeddem am weld pa effaith yr oedd y bargeinion hyn yn ei chael, sut y maent yn
datblygu, a chymharu’r bargeinion yng Nghymru â’r hyn sy’n digwydd mewn rhannau eraill o’r DU.
Os bydd bargeinion yn rhan allweddol o weithgarwch economaidd yn y dyfodol yng Nghymru, yna
mae angen inni sicrhau bod eglurder ynghylch yr hyn sy’n digwydd, pwy sy’n gyfrifol am y cynlluniau, a
beth sy’n digwydd os na chyrhaeddir y targedau. Mae angen mwy o sicrwydd arnom y gellir cyflawni
cymhelliant Llywodraeth y DU ar gyfer twf Cynnyrch Domestig Gros, ac uchelgeisiau Llywodraeth
Cymru ar gyfer economi cynaliadwy ar yr un pryd.
Datgelodd ein hymchwiliad bryderon ynghylch a fyddai unrhyw effeithiau cadarnhaol y bargeinion yn
cyrraedd y bobl sydd fwyaf difreintiedig mewn ardal – a p’un a allai cystadleuaeth rhwng rhanbarthau
weld rhai lleoedd yn ffynnu ar draul eraill. Mae’n galonogol gweld bod arweinwyr y bargeinion yn
ymwybodol o’r materion hyn, a bod rhywfaint o dystiolaeth o gydweithio rhwng rhanbarthau Cymru –
ond nid yw’n glir a fydd hynny’n ddigon i sicrhau y gall bargeinion osgoi creu enillwyr a chollwyr.
Mae’r bargeinion ar gam cynnar, ac mae’r gwaith o deilwra i anghenion lleol wrth wraidd y bargeinion
yn ei gwneud hi’n anodd dysgu gwersi pwrpasol o leoedd eraill. Ond byrdwn cyson fu’r angen am
bartneriaeth ynghylch gweledigaeth y cytunir arni ar gyfer y rhanbarth. Mae’r elfen hon o fargeinion
dinesig eisoes wedi digwydd a bydd angen ei chynnal. Mae’r symiau ariannol sy’n ymwneud â’r
bargeinion yn llai arwyddocaol nag y maent yn ymddangos ar yr olwg gyntaf o ystyried y cyfnod hir –
ond gallai’r manteision posibl o gydweithredu rhwng sectorau, a datblygu nodau datblygu strategol
fod yn garreg sylfaen, ac yn etifeddiaeth barhaol y Fargen Ddinesig.
Rydym yn ddiolchgar i bawb a roddodd eu hamser a’u harbenigedd i’r ymchwiliad hwn. Yn benodol,
staff Bargen Ddinesig Glasgow, Ffederasiwn Busnesau Bach yr Alban ac RSPB Scotland a’n croesawodd
i ddinas fwyaf yr Alban.

Russell George AC
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
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Argymhellion
Argymhelliad 1. Mae perygl gwirioneddol bod creu Byrddau Rhanbarthol a
strwythurau i’w cefnogi yn ychwanegu lefel ychwanegol o fiwrocratiaeth i
ddatblygiad economaidd yng Nghymru. Mae’n hanfodol bod Byrddau
Rhanbarthol yn cael eu sefydlu mewn ffordd sy’n eu galluogi i symleiddio
penderfyniadau yn hytrach na chynyddu biwrocratiaeth i fusnesau sy’n ceisio
buddsoddi yn yr ardal. ............................................................................................. Tudalen 11
Argymhelliad 2. Dylai’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y Bargeinion yng
Nghymru sicrhau bod pobl Cymru yn gallu craffu ar bwy sy’n gyfrifol am
benderfyniadau, beth y disgwylir i’r bargeinion ei gyflawni, ble a sut y caiff arian
ei wario, pwy sy’n atebol am ganlyniadau sut y maent yn bod yn rhan o
strategaethau Cymru a’r DU, a beth sy’n digwydd os na chyrhaeddir y targedau.
.........................................................................................................................................Tudalen 12
Argymhelliad 3. Dylai holl bartneriaid Bargen weithio i sicrhau bod disgwyliadau
clir ar gyfer yr Asesiad Porth cychwynnol a dealltwriaeth o sut beth yw
llwyddiant a methiant. Dylai hyn hefyd fod yn berthnasol i asesiadau dilynol.
.........................................................................................................................................Tudalen 13
Argymhelliad 4. Dylai arweinwyr Bargeinion yng Nghymru lunio cynlluniau wrth
gefn i ystyried sut y byddent yn addasu eu cynlluniau ar gyfer yr ail floc o bum
mlynedd, os na fyddai arian gan Lywodraeth y DU ar gael. ........................ Tudalen 13
Argymhelliad 5. Dylai trafodwyr Bargen Dwf Gogledd Cymru barhau i weithio’n
adeiladol gyda phartneriaid ac awdurdodau cyfagos yng Nghymru ac ar draws y
ffin i sicrhau bod cydweithredu effeithiol ar seilwaith a chyfleoedd hyfforddi.
.........................................................................................................................................Tudalen 18
Argymhelliad 6. Wrth i adnoddau gael eu sefydlu i fesur effeithiolrwydd
Bargeinion Dinesig, mae’n bwysig bod cyfrifoldebau Awdurdodau Cyhoeddus o
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu hystyried yn llawn yng
Nghymru. .................................................................................................................... Tudalen 19
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru osod dyletswydd ar gyrff rhanbarthol
i hyrwyddo datblygu economaidd/twf cynhwysol, gyda disgresiwn i wario swm
sylweddol o arian boed hynny gan Lywodraeth Cymru, neu wedi’i godi o fewn y
rhanbarth. ................................................................................................................... Tudalen 19
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Argymhelliad 8. Dylai’r holl Bartneriaid weithio i sicrhau bod y mecanweithiau
monitro ar gyfer Bargeinion yn caniatáu i wersi cynnar gael eu dysgu am y ffordd
fwyaf effeithiol o strwythuro buddsoddiad rhanbarthol yn y dyfodol yng
Nghymru fel bod modd gwneud addasiadau yn wyneb amgylchiadau sy’n newid
dros gyfnod o 15-20 mlynedd . ............................................................................. Tudalen 27
Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gefnogi cynlluniau ar gyfer
Bargen Dwf Gogledd Cymru a defnyddio’r dylanwad sydd ganddi i gyflymu’r
broses hon. ................................................................................................................ Tudalen 30
Argymhelliad 10. Dylai ffiniau rhanbarthol – ar gyfer Bargeinion Twf a
strategaeth economaidd ehangach Llywodraeth Cymru – fod mor hyblyg â
phosibl, er mwyn galluogi cymunedau sy’n agos at y ffiniau i ddewis sut y maent
yn ymgysylltu â gwaith cynllunio ar gyfer twf economaidd. Byddai hyn yn golygu
y gallai awdurdod lleol neu bartner sector preifat yng Nghymru ddewis
ymgysylltu â mwy nag un ‘rhanbarth’. .............................................................. Tudalen 31
Argymhelliad 11. Dylai fod Bargen Dwf ar gyfer Canolbarth Cymru. Rhaid i
Lywodraeth Cymru a Tyfu Canolbarth Cymru ymgysylltu â thrawsdoriad eang o
gymunedau rhwng y Cymoedd a choridor yr A55, ac ar hyd arfordir gorllewin
Cymru, i benderfynu pa fesur ymarferol y dylid ei gynnwys yn y Fargen, a pha ôl
troed fyddai fwyaf effeithiol i gyflawni’r nodau hynny. ................................ Tudalen 32
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Cyflwyniad
1.
Mae Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf wedi dod yn un o’r prif adnoddau ar gyfer gyrru
gweithgarwch economaidd yn y DU yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae proses a ddechreuodd
gyda chanolfannau trefol mawr Lloegr (y tu allan i Lundain) wedi tyfu i gynnwys y rhan fwyaf o’r
canolfannau poblogaeth mawr ledled y DU.
2.
Yn ôl eu natur, mae’r bargeinion hyn yn unigryw i’r ardal y maent yn dod ohonynt, ac mae
llawer iawn o amrywiaeth yn eu cwmpas a’u huchelgais.
Yn sgil y gweithgarwch o ran bargeinion dinesig a bargeinion twf sy’n digwydd ym mhob un o’r
3.
pedwar rhanbarth economaidd yng Nghymru, roedd y Pwyllgor am gael gwybod beth sy’n digwydd a
sut y mae’r bargeinion a’r cynigion rhanbarthol hyn yn cyd-fynd â strategaethau economaidd Cymru
a’r Deyrnas Unedig.
4.
Er mwyn cynorthwyo gyda’i ymchwiliad, cyhoeddodd y Pwyllgor ymgynghoriad rhwng 5 Ebrill
a 3 Mai 2017 yn gofyn am farn ar unrhyw un neu bob un o’r pwyntiau a ganlyn:
 Y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Bargeinion Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a
Bae Abertawe wedi’u llofnodi a’r camau nesaf a gynlluniwyd i’w symud ymlaen.
 Effaith arfaethedig y Bargeinion Dinesig a’r ffordd y caiff hyn ei lywodraethu, ei ariannu a’i
fonitro.
 Y manteision posibl a gynigir gan Fargen Dwf bosibl ar gyfer Gogledd Cymru.
 I ba raddau y gallai bargen dwf debyg fod o fudd i Ganolbarth Cymru.
 I ba raddau y gallai’r bargeinion twf a’r bargeinion dinesig ddatrys neu waethygu
anghydraddoldebau presennol, o fewn rhanbarthau a rhyngddynt.
 I ba raddau y mae’r bargeinion twf a’r bargeinion dinesig yn cyd-fynd â strategaeth
Llywodraeth Cymru.
 Byddai’r Pwyllgor hefyd yn croesawu barn gymharol ar ddulliau a ddefnyddir gan ranbarthau
a bargeinion twf eraill ledled y DU.
5.
Yn ogystal â’r dystiolaeth ysgrifenedig, aeth y Pwyllgor ar ymweliad â Glasgow ar 15 Mehefin
2017 i weld pa wersi a ddysgwyd o’r broses Bargen Ddinesig yno, a pha effaith roedd y Fargen yn ei
chael yn yr ardal honno.
6.
Hefyd, cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar mewn cyfarfodydd cyhoeddus ym mis Mehefin a
mis Gorffennaf, gan gynnwys arweinwyr pob un o’r rhanbarthau ac Ysgrifenyddion y Cabinet dros
Gyllid a’r Economi. Cawsom hefyd dystiolaeth ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar ran
Llywodraeth y DU.
7.
Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r gair Bargen i gyfeirio at Fargeinion Dinesig a Bargeinion
Twf. Nodir y diffiniad a ddefnyddir gan Lywodraeth y DU isod er eglurder.
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“A City Deal is an agreement between Government and a city or city region. It
gives the city and its surrounding area certain powers and freedom to:
 take charge and responsibility of decisions that affect their area
 do what they think is best to help businesses grow
 create economic growth
 decide how public money should be spent
A Growth Deal is very similar in purpose, but is less geographically
restrictive.”1

1

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru
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Llywodraethu, cyllid a strategaeth
Crynodeb
Cytunodd Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn y ddinas-ranbarth ar
8.
Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mawrth 2016. Bydd Cronfa Fuddsoddi
gwerth £1.2 biliwn, a fydd yn cael ei buddsoddi mewn amrywiaeth o brosiectau dros gyfnod o 20
mlynedd. Bydd £734 miliwn yn cael ei ddyrannu o’r gronfa hon i Metro De Cymru2 a £495 miliwn i
brosiectau eraill i gefnogi twf economaidd. Gallai hyn gynnwys cynlluniau trafnidiaeth pellach,
buddsoddi i ddatgloi safleoedd tai a chyflogaeth, a datblygu cyfleusterau ymchwil ac arloesi. Mae
Llywodraeth Cymru yn ystyried datganoli pwerau i’r ddinas-ranbarth, ac mae’r pwerau posibl yn
cynnwys datganoli incwm ardrethi busnes ar lefel i ariannu prosiectau, y gallu i godi tâl atodol ar gyfer
seilwaith, galluogi awdurdodau lleol i ddefnyddio ffynonellau ariannu amgen, a chaniatáu cyfuno
grantiau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi ysgolion a lliniaru tlodi ar lefel ranbarthol.
9.
Cytunodd Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe ar
Fargen Ddinesig Bae Abertawe ym mis Mawrth 2017. Bydd yn darparu cyllid o £1.3 biliwn dros 15
mlynedd, gyda £637 miliwn gan y sector preifat, £241 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y
DU a £396 miliwn gan sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Y thema yw ‘Y We-Arfordir’, ac mae’r
Fargen Ddinesig yn cwmpasu prosiectau ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin
a Sir Benfro. Daw’r rhain dan bedair thema, sef Rhyngrwyd Cyflymu’r Economi, Rhyngrwyd Ynni,
Rhyngrwyd Gwyddorau Bywyd a Llesiant, a Gweithgynhyrchu Clyfar.
10.
Yng nghyllideb Llywodraeth y DU ym mis Mawrth 2017, dywedodd Canghellor y Trysorlys
fod Llywodraeth y DU yn edrych ymlaen at dderbyn cynigion ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru.
Cyhoeddodd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru Weledigaeth ar gyfer Twf yr Economi
yng Ngogledd Cymru ym mis Medi 2016, sy’n amlinellu’r cynlluniau ar gyfer gwella cynhyrchiant,
cystadleurwydd a thwf yng Ngogledd Cymru. Nod hyn fydd gwella seilwaith y rhanbarth, gwella’r
sylfaen sgiliau, tyfu cyflogaeth a chefnogi twf ac arloesedd busnesau. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad
hwn, nid oedd amserlen glir ar gyfer cynnydd.
11.
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw fargen na chynnig am fargen ar gyfer rhanbarth Canolbarth
Cymru, er bod y bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn gwneud gwaith yn y maes hwn.

Llywodraethu
12.
Ffurfiwyd strwythurau llywodraethu anffurfiol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bae
Abertawe er mwyn gwneud cais am Fargeinion Dinesig ac mae’r rhain yn y broses o ddod yn Fyrddau
Rhanbarthol ffurfiol gyda chynrychiolwyr pob un o’r cynghorau. Yng Ngogledd Cymru y cynllun dros
dro yw sefydlu bwrdd/cydbwyllgor o gynrychiolwyr awdurdodau lleol, ond hefyd gyda chynrychiolwyr
cyfetholedig addysg uwch ac addysg bellach, a’r gymuned fusnes.
13.
Roedd TUC Cymru yn dadlau ei bod yn bwysig datblygu dull gweithredu ffurfiol er mwyn
cyflenwi’r bargeinion dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth gan yr undebau llafur, sy’n safbwynt a
gefnogir gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru. Oherwydd y bydd gan awdurdodau lleol lai o
ymreolaeth ar ôl symud cyfrifoldebau i’r lefel ranbarthol, roedd TUC Cymru yn dadlau bod yn rhaid
Mae Llywodraeth Cymru yn disgrifio Metro De Cymru fel “system deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn
ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd [...] Bydd yn darparu gwasanaethau cyflymach, mwy cyson a mwy
unedig gan ddefnyddio trenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn”.
http://gov.wales/topics/transport/public/metro/?skip=1&lang=cy

2
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rhoi trefniadau gwirio ar waith i sicrhau nad yw grwpiau buddiant yn gallu difreinio cymunedau neu roi
elw cyn pobl.
14.
Mae nifer o ymatebwyr hefyd wedi mynegi pryderon ynghylch tryloywder y Bargeinion Dinesig
yn sgil y trefniadau llywodraethu hyn. Mae Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree yn nodi bod y
prosesau a ddefnyddir i daro’r bargeinion, gwaith ymgysylltu â phartneriaid a sut y gallai partneriaid
wneud cyfraniad yn y dyfodol i gyd yn aneglur. Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn cefnogi’r
pwynt hwn, gan nodi bod rhai elfennau o strwythurau llywodraethu’r bargeinion yn gymhleth a bod
angen eu hegluro’n well i randdeiliaid allanol er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder.3 Amlygwyd y
farn hon gan Ffederasiwn Busnesau Bach yr Alban yn ystod ymweliad y Pwyllgor â Glasgow.
15.
Mae’r Brifysgol Agored yn galw am roi blaenoriaeth i wneud prosesau a chysylltiadau yn
dryloyw, a hynny fel bod y cyhoedd yn gallu deall sut y gwnaed penderfyniadau ariannu a
phenderfyniadau eraill. Nododd Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful yn ystod yr
ymgynghoriad ysgrifenedig nad oedd ganddi unrhyw syniad beth fydd effaith Bargen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Ferthyr Tudful, ac mai prin fu’r gwaith cyfathrebu yn lleol. Dywedodd
Colegau Cymru wrthym fod y sector addysg bellach wedi ymwneud â Bargen Ddinesig Bae Abertawe
ond nad yw wedi ymwneud â bargen Caerdydd, bod pryderon ynghylch tryloywder yr holl fargeinion a
bargeinion arfaethedig, a bod gwybodaeth wedi cael ei darparu mewn ffordd anghyson mewn rhai
achosion.
Mae The State of Liverpool City Region Report: Making the Most of Devolution, a gyhoeddwyd
16.
ym mis Ionawr 2016, yn nodi nad yw’r mater o ran tryloywder yn unigryw i Fargeinion Cymru.
“The city region needs to establish greater clarity about the relationship of the
local authorities, the Combined Authority, the LEP and the private sector more
generally. At the moment there is too much public uncertainty about who does
what and who is responsible for what. The LEP will need to be clearer about its
future role, leadership, capacity and priorities.” – The State of Liverpool City
Region Report4
Casgliad 1. Mae amlder y pryderon ynghylch tryloywder, a’r gydnabyddiaeth gan
arweinwyr Bargeinion y gellid gwneud mwy yn y maes hwn, yn dangos yr angen i sicrhau
gweithio mwy tryloyw yn y dyfodol.
17.
Awgrymodd y Brifysgol Agored y gallai’r dulliau o adnabod anghenion sgiliau’r bargeinion fod
yn dyblygu dulliau tebyg sydd eisoes ar waith. Er bod Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn
rhan o drefniadau bargen dwf Gogledd Cymru, mae’r Brifysgol Agored yn credu bod angen eglurder
ynghylch rolau Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin a’r Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi
o ran cyflwyno sgiliau rhanbarthol. Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru hefyd yn nodi, lle caiff
strwythurau llywodraethu eu sefydlu o ganlyniad i fargeinion twf a bargeinion dinesig, yna y dylid
ystyried sut y gall hyn fod o fudd i ddatblygiad economaidd drwy osgoi dyblygu.
Argymhelliad 1. Mae perygl gwirioneddol bod creu Byrddau Rhanbarthol a strwythurau
i’w cefnogi yn ychwanegu lefel ychwanegol o fiwrocratiaeth i ddatblygiad economaidd yng
Nghymru. Mae’n hanfodol bod Byrddau Rhanbarthol yn cael eu sefydlu mewn ffordd sy’n
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eu galluogi i symleiddio penderfyniadau yn hytrach na chynyddu biwrocratiaeth i fusnesau
sy’n ceisio buddsoddi yn yr ardal.
18.
Hefyd, nododd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru ei bod yn aneglur sut y caiff busnesau bach
eu cynrychioli yn y trefniadau llywodraethu ar gyfer bargeinion twf a bargeinion dinesig, gan dynnu
sylw at yr angen am ymgysylltu priodol â busnesau y tu hwnt i bwyllgorau cynrychioliadol ffurfiol.
19.
Ar draws y DU mae llawer o’r ardaloedd arloesol wedi datblygu neu eisoes wedi ethol Maer yn
uniongyrchol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu economaidd. Mewn ardaloedd eraill, mae’r bargeinion
wedi cael eu harwain gan y sector preifat neu ar y cyd â’r Bartneriaeth Economaidd Leol.
20.
Nid oes gan Gymru unrhyw Bartneriaethau Economaidd Lleol na Meiri a etholir yn
uniongyrchol. Felly bydd y model llywodraethu yng Nghymru yn wahanol. Mae cynnwys y
llywodraethau datganoledig – a’r angen i ddarparu ar gyfer eu strategaethau a’u cyfrifoldebau – yn
ystyriaeth ychwanegol yng Nghymru a’r Alban.
21.
Mae Caerdydd ac Abertawe wedi llunio bargeinion o gwmpas cabinet rhanbarthol sy’n gwneud
penderfyniadau, gan gynnwys cynrychiolwyr eu hawdurdodau partner. Mae Glasgow eisoes ryw ffordd
i lawr y llwybr hwn.
22.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wrthi’n datblygu swyddfa i gefnogi’r bwrdd a darparu
cefnogaeth weinyddol. Mae Rhanbarth Bae Abertawe yn datblygu trefniadau ar gyfer ei fwrdd ar y cyd.
Bydd hyn yn cynnwys cydbwyllgor o’r pedwar arweinydd awdurdod lleol yn y Fargen Ddinesig sydd â
chyfrifoldeb ac atebolrwydd yn y pen draw dros wneud penderfyniadau, gyda chefnogaeth gan Fwrdd
Ymgynghorol y Strategaeth Economaidd, Bwrdd Rhaglen ac Is-bwyllgorau Thematig. Mae Gogledd
Cymru yn cynnig cyd-bwyllgor o awdurdodau lleol gyda chynrychiolwyr cyfetholedig o fusnes ac
addysg.
23.
Holodd y Pwyllgor Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, ynghylch y cyd-ddiffyg
rhwng tryloywder a chyflymder wrth sefydlu’r bargeinion. Dywedodd:
“I am saying that there were questions that people have raised that are
legitimate to be raised. In a way, I think the more important question is about
making sure that, once the deal is done, the way that decisions are made from
now on and the way that the deal is implemented, there is a very clear set of
arrangements that offer people transparency and that the people who have an
interest in the way these decisions will be made are able to see as clearly as
you can where those responsibilities lie and how they will be discharged.”5 –
Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Argymhelliad 2. Dylai’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y Bargeinion yng Nghymru
sicrhau bod pobl Cymru yn gallu craffu ar bwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau, beth y
disgwylir i’r bargeinion ei gyflawni, ble a sut y caiff arian ei wario, pwy sy’n atebol am
ganlyniadau, sut y maent yn bod yn rhan o strategaethau Cymru a’r DU, a beth sy’n
digwydd os na chyrhaeddir y targedau.
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Cyllid
24.
Yn y bôn, mae Bargeinion yn ffordd o gael buddsoddiad ychwanegol i ardal gan Lywodraeth y
DU, ond mae’r buddsoddiad hwnnw’n amodol ar gyrraedd targedau. Mae’r ffigurau pennawd ar gyfer
buddsoddiad Llywodraeth y DU wedi’u cyfuno dros oes y fargen, ond dim ond am y pum mlynedd
gyntaf y cânt eu gwarantu. Wedi hynny, bydd y Bargeinion yn mynd drwy “Asesiadau Porth” bob pum
mlynedd a fydd yn ‘datgloi’ y rhan nesaf o’r arian.
25.

Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol Cymru:
“These will be held at 5 yearly intervals throughout the deal term and will
ensure that there is an appropriate balance between local freedom to deliver
and proper scrutiny and accountability of public money.”6 – Alun Cairns AS,
Ysgrifennydd Gwladol Cymru

26.
Er bod arweinwyr Bargeinion yn naturiol yn obeithiol ynghylch cyflawni eu targedau ar y cam
hwn, nid yw’n glir i’r Pwyllgor sut y bydd yr Asesiad Porth yn gweithio, a pha ystyriaeth fyddai’n cael ei
rhoi i dueddiadau economaidd ehangach.
27.
Un maes sy’n peri pryder i Colegau Cymru yw’r ffaith y gallai amgylchiadau economaidd nad
oes ganddynt unrhyw reolaeth drostynt, fel unrhyw effaith negyddol a allai godi yn sgil gadael yr UE,
effeithio ar y Dinas-Ranbarthau. Os nad chaiff Porth Cronfa Fuddsoddi ei gyflawni i ddatgloi cyllid
llywodraeth ganolog, yna cyfrifoldeb awdurdodau lleol unigol fydd dygymod â’r effaith ariannol hon
o’u cyllidebau eu hunain.
Argymhelliad 3. Dylai holl bartneriaid Bargen weithio i sicrhau bod disgwyliadau clir ar
gyfer yr Asesiad Porth cychwynnol a dealltwriaeth o sut beth yw llwyddiant a methiant.
Dylai hyn hefyd fod yn berthnasol i asesiadau dilynol.
28.
Mae’r Pwyllgor yn nodi bod risg amlwg na fyddai cyllid y tu hwnt i’r fargen pum mlynedd
gychwynnol yn dod i law gan Lywodraeth y DU os nad oedd y targedau yn cael eu cyrraedd. Os yw’r
arian hwn yn sail i ddatblygiadau hanfodol o fewn rhanbarth, byddai’n ddoeth sicrhau rhag y risg hwn.
Argymhelliad 4. Dylai arweinwyr Bargeinion yng Nghymru lunio cynlluniau wrth gefn i
ystyried sut y byddent yn addasu eu cynlluniau ar gyfer yr ail floc o bum mlynedd, os na
fyddai arian gan Lywodraeth y DU ar gael.
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Bargeinion Dinesig a strategaeth economaidd
Llywodraeth Cymru
Effaith bargeinion twf a bargeinion dinesig ar anghydraddoldebau mewn
rhanbarthau
29.
Nododd Colegau Cymru fod angen rhoi ystyriaeth lawn i anghenion ardaloedd ar ymylon y
Dinas-Ranbarthau i sicrhau nad yw buddion yn cronni ym mhrif ddinasoedd y bargeinion dinesig yn
unig, h.y. Caerdydd ac Abertawe. Mae’n mynegi pryderon y gallai’r bargeinion dinesig ‘ddwyn’
poblogaethau trefi cyfagos drwy gydgyfeirio sgiliau a chyfalaf dynol, a’i bod yn hanfodol lledaenu
ffyniant ledled y Dinas-Ranbarthau. Roedd hefyd yn dadlau nad yw pob rhan o ddinasoedd yn elwa’n
gyfartal. Ym Manceinion Fwyaf, a nodir yn aml fel enghraifft o Fargen Ddinesig lwyddiannus, mae’n
nodi nad yw pob rhan o Fanceinion wedi elwa’n gyfartal gan fod rhai ardaloedd o Fanceinion yn
parhau i fod ymysg y 10 y cant o ardaloedd mwyaf difreintiedig yn y DU.
30.
Clywodd y Pwyllgor am bwysigrwydd lledaenu ffyniant i’r gorllewin yn y Fargen arfaethedig yng
Ngogledd Cymru ac ymestyn cyfleoedd i’r cymoedd gogleddol ym Margeinion De Cymru.
31.
Drwy fynd i’r afael â’r pwynt hwn, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r
Seilwaith wrth y Pwyllgor:
“I recognise that concern, and I’ve talked about the need to ensure that we have
connected infrastructure to avoid that. It’s also important that the provision of
skills training is fairly rolled out, right across communities, so that everybody
has an opportunity to be skilled in those areas where city deals are going to be
focused at a sectoral level. It’s imperative that we don’t see city deals create
wealth in Valleys communities and some of the peripheral communities just by
virtue of trickle-down economics.”7 – Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet
dros yr Economi a’r Seilwaith
32.
Roedd Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree yn dadlau bod yr effaith y bwriedir i’r ddwy
Fargen Ddinesig ei chael yn rhy gul, gan ganolbwyntio ar gynyddu Gwerth Ychwanegol Gros a mwy o
swyddi yn unig. Maent yn credu mai’r nod ddylai fod i bawb ym mhob rhan o’r dinas-ranbarthau elwa
ar dwf cynhwysol, ac nad yw’r cynlluniau presennol ar gyfer Caerdydd ac Abertawe yn cyflawni hyn.
Felly, roeddent yn dadlau y dylid canolbwyntio ar swyddi gwell, swyddi lleol a thwf economaidd, gan
gefnogi pobl i gael gwaith a hybu sgiliau. Byddai hyn yn ysgogi gwelliant drwy achosi twf yn ardaloedd
mwyaf difreintiedig Cymru a gwella sgiliau pobl sydd â nifer gymharol isel o gymwysterau, yn ogystal â
manteisio i’r eithaf ar botensial economaidd ar ben uchaf y sbectrwm.
33.
Mewn erthygl blog ym mis Rhagfyr 2016, dywedodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
Cymru:
“Pursuing prosperity in terms of GVA alone does not result in inclusive growth
– certain sections of the public or certain geographical areas could benefit but
there could be little change for those in greatest need. The question to ask is
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what difference will this make to Donna the single mum from the Valleys, her
children and her grandchildren?”8  Sophie Howe, Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru
34.
Mae’n dadlau bod yn rhaid i’r bargeinion dinesig baratoi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol drwy
sicrhau bod gan bobl y sgiliau y mae eu hangen ar gyfer economi’r dyfodol a mynd i’r afael â heriau fel
newid hinsawdd.
35.

Gan ymateb i hyn, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:
“City deals in their own right won’t tear down barriers, giving people access to
employment, nor will they in their own right create the conditions for every
community to be prosperous. They contribute to a wider agenda that I believe
Welsh and UK Government will agree on, which is wealth-creating
opportunities. But in order to ensure that Donna and her children have the best
possible opportunities to benefit from the city deal, we also have to take into
account some of the wider Welsh Government, in particular, programmes to
upskill the population, to give people support in order to get into work and to
give people access to reliable and affordable public transport. But I think, also,
there’s a piece of work that, fortunately, is being done by the Cardiff capital city
region to look at bringing together some UK Government activities concerning
support for people who are unemployed, perhaps through ill health, and I think
that that, again, is going to be crucially important to help those who are, if you
like, furthest to reach or are people who would otherwise be left behind as the
city regions prosper.”9 – Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr
Economi a’r Seilwaith

36.
Roedd TUC Cymru yn dadlau ei bod yn hanfodol nad yw’r Bargeinion Dinesig yn gwaethygu
anghydraddoldebau drwy annog y farchnad i ddatblygu’n gyflymach yn ei ffordd bresennol. Er mwyn
osgoi hyn, mae’n dweud bod yn rhaid i’r Bargeinion Dinesig weithio i amddiffyn a gwella safonau byw
pobl dan anfantais oherwydd anghydraddoldeb economaidd yn y rhanbarthau yn ogystal â hybu twf
Gwerth Ychwanegol Gros. Tynnodd TUC Cymru sylw at bwysigrwydd gwella ansawdd swyddi mewn
marchnadoedd llafur lleol, a dywedodd fod Rhaglen Gyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, sydd wedi’i
hoedi, yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth. Mae Colegau Cymru hefyd yn trafod buddsoddi
mewn sgiliau, gan nodi bod angen buddsoddiad mewn cyfalaf dynol yn ogystal â mewn cyfalaf
ffisegol, er enghraifft drwy ddefnyddio cymalau caffael i gefnogi cyfleoedd datblygu sgiliau.
37.
O ran buddsoddi mewn seilwaith, mae TUC Cymru yn galw am dargedu buddsoddiad y
Bargeinion Dinesig at y cymunedau sydd angen y gefnogaeth fwyaf, ac yn nodi y dylai’r Bargeinion
Dinesig edrych ar brosiectau fel metros De a Gogledd Cymru fel cyfleoedd i sicrhau gwaith tecach a
chreu gwell swyddi, o fewn eu milltir sgwâr.
38.
Mae CLlLC yn nodi na ddylid ystyried y bargeinion dinesig a bargeinion twf fel yr unig ffordd o
leihau anghydraddoldebau mewn rhanbarthau, ac y dylai gweithgareddau ategol eraill wneud hyn
hefyd. Fodd bynnag, mae hefyd yn galw am fesurau fel cymalau buddion cymunedol mewn
contractau a sefydlu “c[h]ysylltiadau ardaloedd difreintiedig â chyfleoedd mewn meysydd megis
8
9

www.iwa.wales/click/2016/12/better-city-deal-future-generations/
Paragraff 286, 5 Gorffennaf 2017

15

medrau a thechnoleg gwybodaeth”.10 Mae Cyngor Busnes Gogledd Cymru hefyd yn cefnogi’r farn hon,
gan nodi:
“A Growth Deal cannot though (at least not in its first iteration) become a silver
bullet for low GVA and deprivation.”11
39.
Holodd y Pwyllgor Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch a fyddai’r Bargeinion
Dinesig yn gallu annog twf mewn ardaloedd difreintiedig. Dywedodd:
“I think the people who came round the table to make those deals were very,
very alert to those points. So, you’ve heard directly from some of the local
authority leaders. … when I’ve been out meeting the leaders of other Valley
authorities, the fact that this has got to be a deal that spreads prosperity and
has its impact in their localities has absolutely been part of their thinking from
the very beginning. So, that’s not to say that this is easy to bring off. We know
there are long histories of trying to achieve these things, and lots of money and
lots of effort have gone into it. I’m not for a minute wanting to suggest to you
that there’s some sort of easy answer to them, but what I am confident of—and
I think you might be heartened by—is that the questions that you were asking
me will come as absolutely no surprise to the people who have been involved in
the deal because they’re really determined to make sure that the deal’s
operating that way. It’s partly why I’ve said to you, and I say always to them,
that the real challenge for the local authorities is a cultural one in being willing
to agree to projects and spending where you know that the impact will not be
the greatest in your own local authority area, but where the regional benefits for
the whole of the city deal will be greater than if you’d acted by yourself.”12 –
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
40.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn nodi ei bod yn ceisio cynyddu
cyfraddau cyflogaeth a chyfranogiad yn y farchnad lafur i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol. Mae’r
Fargen Ddinesig yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y
DU i gynllunio cymorth cyflogaeth ar y cyd o 2017 i bobl â chyflyrau iechyd neu anableddau, neu sydd
wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor. Bydd hyn yn canolbwyntio ar wella hygyrchedd i gyfleoedd
cyflogaeth a rhoi cymorth i bobl sy’n economaidd anweithgar a phobl sy’n ddi-waith i wella eu sgiliau a
manteisio ar wasanaethau cyhoeddus i’w helpu i drosglwyddo i gyflogaeth.
41.
Mae Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful yn credu bod perygl y bydd y Fargen
Ddinesig yn gwaethygu’r anghydraddoldebau presennol sy’n effeithio ar gymunedau Blaenau’r
Cymoedd. Mae’n nodi bod angen mabwysiadu dull gweithredu cydgysylltiedig rhwng mentrau fel
Metro De Cymru a mentrau trafnidiaeth lleol fel gwasanaethau bysiau a llwybrau teithio llesol i
sicrhau’r manteision gorau posibl o fuddsoddiad y Fargen Ddinesig.
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Bargen Ddinesig Bae Abertawe
42.
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awgrymu bod modd defnyddio technoleg ddigidol i hybu
arloesedd a thwf economaidd ar draws y Ddinas-Ranbarth, ac mae’r fargen yn ceisio lleihau
anghydraddoldebau o ran cysylltedd digidol, yn enwedig rhwng ardaloedd gwledig a threfol. Mae
hefyd yn nodi’r posibilrwydd o ddatblygu cyfleoedd gwell ar gyfer cyflogaeth a sgiliau ar draws y
rhanbarth a mwy o hyblygrwydd drwy ddatganoli mesurau polisi a phwerau cyllidol fel ffyrdd y maent
yn bwriadu eu defnyddio i leihau anghydraddoldeb. Mae Cyngor Dinas Abertawe yn cyfeirio at fentrau
cyflogaeth fel ffordd o gyflawni hyn, er enghraifft drwy gynnwys cymalau buddion cymdeithasol
mewn contractau adeiladu.

Effaith Bargeinion Twf a Bargeinion Dinesig ar anghydraddoldebau rhwng
rhanbarthau
43.
Roedd Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree yn pryderu y gallai’r bargeinion gystadlu â’i
gilydd, gan arwain at ‘ras i’r gwaelod’ o ran cyflogau a chymhellion busnes fel ardrethi busnes.
Roeddent yn nodi y gallai fod angen rhoi mesurau diogelu ar waith i liniaru hyn.
44.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet, Mark Drakeford y dylai’r Bargeinion weithio gyda’i gilydd.
“The fact that they are structured differently and that they will operate in
slightly different ways is probably helpful in making sure that they are not in
competition with one another, but it is absolutely important from a Welsh
Government perspective that these deals operate collaboratively, not
competitively.
… I think that people, if you talk to them, are alert to the risk, don’t want to fall
into it, and that will be a help as well.”13 – Mark Drakeford, Ysgrifennydd y
Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
45.
Nododd Cyngor Sir Caerfyrddin mai nod Bargen Bae Abertawe yw datblygu swyddi amgen
uchel eu gwerth, tyfu busnesau arloesol cynhenid i’r rhanbarth a datblygu sgiliau er mwyn creu
marchnad swyddi cystadleuol ac amrywiol. Bydd hyn yn mynd i’r afael â dibyniaeth y rhanbarth ar
gyflogaeth y diwydiannau sylfaenol traddodiadol a’r sector cyhoeddus. Mae hefyd yn nodi bod
gweithgynhyrchu traddodiadol o dan fygythiad gan gystadleuaeth fyd-eang a bydd y Fargen yn
canolbwyntio ar weithgynhyrchu clyfar a datblygu technolegau newydd fel ffordd ymlaen i’r sector.
Bargen Dwf arfaethedig Gogledd Cymru
46.
Nododd Cyngor Busnes Gogledd Cymru fod y cytundeb twf arfaethedig yn ceisio datrys rhai o
faterion allweddol y rhanbarth, er enghraifft datblygu seilwaith trafnidiaeth gwell sy’n addas ar gyfer yr
unfed ganrif ar hugain. Dadleuodd y bydd hyn yn helpu i greu ffyniant a datrys problemau sy’n atal twf
economaidd. Roedd yn credu bod angen rhoi cyfle teg i bob rhanbarth gyflwyno cynigion ar gyfer y
Bargeinion Dinesig/Twf ac o ran y cymorth a geir. Er mwyn caniatáu ar gyfer gweithio ar lefel gyfartal
ag ardaloedd ar ochr arall y ffin yng Ngogledd Cymru, mae Cyngor Busnes Gogledd Cymru yn galw am
ddatganoli adnoddau a phwerau ar lefel ranbarthol. Mae Dinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn ystyried y
syniad hwn.14
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47.

Dywedodd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru:
“Devolution of functions to North Wales that matches that of neighbouring
English regions is a defensive necessity and a desirable enabler of growth.”15

Casgliad 2. Mae’r Pwyllgor yn cefnogi’r syniad o ddatganoli pwerau priodol i’r cyrff
rhanbarthol sy’n annog datblygiad economaidd.
Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy o’r farn y gallai’r fargen dwf arfaethedig ar gyfer Gogledd
48.
Cymru helpu busnesau yn y rhanbarth trawsffiniol hefyd, gan gynnwys ardal Bargen Dwf arfaethedig
Sir Gaer a Warrington. Gallai hyn helpu i gydgysylltu gwasanaethau a chefnogi cydweithio rhwng
awdurdodau lleol ar ddwy ochr y ffin. Gallai bargeinion twf ategol yn Lloegr a Gogledd Cymru helpu i
ariannu cynlluniau seilwaith trawsffiniol a phrosiectau datblygu sgiliau. Mae hefyd yn nodi bod Bargen
Dwf arfaethedig Gogledd Cymru yn bwriadu edrych ar yr agweddau gwerth cymdeithasol ar y
prosiectau sydd ar y gweill er mwyn mynd i’r afael â diweithdra a chyflogau isel.
Argymhelliad 5. Dylai trafodwyr Bargen Dwf Gogledd Cymru barhau i weithio’n
adeiladol gyda phartneriaid ac awdurdodau cyfagos yng Nghymru ac ar draws y ffin i
sicrhau bod cydweithredu effeithiol ar seilwaith a chyfleoedd hyfforddi.

Cydgysylltu rhwng Bargeinion Twf a Bargeinion Dinesig a strategaeth
Llywodraeth Cymru
49.
Gwnaeth partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru y pwynt ei bod yn anodd deall i ba raddau y mae
Bargeinion Twf a Bargeinion Dinesig yn cyd-fynd â strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru gan
ein bod yn aros ar hyn o bryd am gyhoeddi’r pedair strategaeth sy’n ffurfio Symud Cymru Ymlaen –
cynllun cyffredinol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru. Nododd CLlLC y bydd yn hanfodol bod
cynlluniau rhanbarthol a phedair strategaeth Llywodraeth Cymru yn llywio’i gilydd er mwyn llunio
cynigion cydgysylltiedig. Clywodd y pwyllgor fod CLlLC wedi dod ag arweinwyr cynghorau at ei gilydd i
rannu eu gwaith papur a’u gwaith cynllunio o gwmpas y bargeinion er mwyn rhannu arfer da a dysgu
gan ranbarthau eraill.
50.
Mae TUC Cymru yn dweud bod angen mwy o eglurder ynghylch sut y bydd yr holl fargeinion yn
cysylltu â pholisi Llywodraeth Cymru, a bod y ffordd y mae unrhyw Fargen Ddinesig yn gweithredu yn
wahanol yng Nghymru o’i gymharu â Lloegr yn sgil y setliad datganoli. Mae’n cyfeirio at y ffaith bod
Llywodraeth Cymru yn symud at strategaeth economaidd newydd sy’n canolbwyntio ar yr economi
sylfaenol, gan gynnwys y sectorau gofal iechyd ac ynni, ynghyd â ffocws ar fynd i’r afael ag
anghydraddoldeb rhanbarthol fel polisïau a ddylai ddylanwadu ar sut y caiff economïau rhanbarthol eu
trefnu a’u cefnogi.
51.
Mae Colegau Cymru yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gyfrifol am ddatblygu
strategaeth economaidd yn hytrach na bod ‘agenda San Steffan’ yn bwrw ymlaen â hyn mewn ffordd
sy’n osgoi atebolrwydd democrataidd y setliad datganoli. Mae’n mynegi pryder y cafodd Llywodraeth
Cymru ei gwthio i’r neilltu wrth ddatblygu Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Dywedodd TUC Cymru
hefyd ei bod yn hanfodol bod rôl Llywodraeth Cymru yn cael ei pharchu a’i deall fel rhan o Fargeinion
Dinesig yn hytrach na bod Llywodraeth y DU yn ei thanseilio.
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52.
Mae’n amlwg bod Bargeinion a’r buddsoddiad sy’n eu dilyn wedi rhoi rôl i Lywodraeth y DU
mewn datblygu economaidd y byddai (fel ardal ddatganoledig) fel arfer yn cael ei chyflawni gan
Lywodraeth Cymru.
53.
Os yw’r cydweithio hwn yn gytûn, yna mae potensial cryf iddi fod o fudd i’r holl bartïon. Fodd
bynnag, mae hanes o groesineb a phwyntio bys rhwng y ddwy lywodraeth, yn enwedig o ran datblygu
economaidd a phrosiectau seilwaith mewn ardaloedd lle nad yw cyfrifoldebau datganoledig yn hollol
glir.
Casgliad 3. Bydd y Pwyllgor yn monitro sut y mae’r ddwy Lywodraeth a phartneriaid
eraill yn gweithio gyda’i gilydd yn y maes hwn yn y blynyddoedd i ddod.
54.
Nododd Cyngor Sir Caerfyrddin fod y Fargen Ddinesig yn ymwneud â phob un o bedair
strategaeth Symud Cymru Ymlaen, sef Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn nodi
bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi dylanwadu ar ddatblygiad y Fargen
Ddinesig, a fydd yn cael effaith fawr ar 21 o’r 46 o ddangosyddion llesiant cenedlaethol a rhywfaint o
effaith ar 22 o ddangosyddion pellach. Mae pob un o naw sector blaenoriaeth cyfredol Llywodraeth
Cymru yn rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.
55.
Fodd bynnag, mae tensiwn clir rhwng ffocws Cynnyrch Domestig Gros Bargeinion Dinesig, a
diffiniadau ehangach Llywodraeth Cymru o ffyniant, a dyheadau ehangach a nodir yn neddfwriaeth
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Er bod yr holl bartneriaid yn Ninas-Ranbarth Caerdydd a Bae
Abertawe yn honni y gellir cyflawni’r ddau, nid yw’n hollol glir ar hyn o bryd a ddylid gwneud hynny neu
sut y gwneir hynny.
Argymhelliad 6. Wrth i adnoddau gael eu sefydlu i fesur effeithiolrwydd Bargeinion
Dinesig, mae’n bwysig bod cyfrifoldebau Awdurdodau Cyhoeddus o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu hystyried yn llawn yng Nghymru.
Dyletswydd datblygu economaidd?
56.
Mae CLlLC o’r farn y byddai cael bargeinion dinesig neu fargeinion twf ar draws pob rhan o
Gymru yn galluogi darparu cymorth ariannol a datganoli pwerau i’r rhanbarthau’n gyson. Maent o’r
farn y gallai hyn fod yn ddewis amgen yn lle creu gofyniad deddfwriaethol i awdurdodau lleol
gydweithredu, ac maent yn galw am ddyletswydd economaidd statudol sydd â digon o adnoddau i
awdurdodau lleol. Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru hefyd yn cefnogi dyletswydd datblygu
economaidd, er y byddai’n well ganddo pe bai hon yn cael ei gosod ar y cyrff rhanbarthol newydd, gan
roi gwahanol ysgogiadau polisi ac ysgogiadau ariannol iddynt gyflawni’r rôl hon.
57.
Er nad yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth economaidd eto, cafwyd
arwyddion clir gan Ysgrifennydd y Cabinet ei fod yn sefydlu dull mwy rhanbarthol. Mae’r strwythurau
rhanbarthol dinesig sy’n cael eu sefydlu i ddarparu’r Bargeinion yn darparu mecanwaith cyfleus i
ddatganoli pwerau Llywodraeth Cymru.
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru osod dyletswydd ar gyrff rhanbarthol i
hyrwyddo datblygu economaidd/twf cynhwysol, gyda disgresiwn i wario swm sylweddol o
arian boed hynny gan Lywodraeth Cymru, neu wedi’i godi o fewn y rhanbarth.
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Gwersi gan Glasgow ac ardaloedd eraill
58.
Cymerodd aelodau’r pwyllgor nifer o wersi allweddol o’n trafodaethau â Bargen Ddinesig
Glasgow, arweinwyr cynghorau, awdurdodau lleol, swyddogion Llywodraeth yr Alban, ac arbenigwyr
academaidd.
Gwersi allweddol o Glasgow:
 Datblygu gweledigaeth strategol glir ar gyfer eich ardal;
 Cytuno ar y cynllun, gyda chefnogaeth pob partner;
 Rhoi systemau monitro effeithiol ar waith – gan gynnwys cyfres gref o fesuriadau meincnodi fel bod
modd olrhain effaith y buddsoddiad, ac y gellir gwneud amcangyfrif rhesymol o’r hyn a allai
ddigwydd heb y buddsoddiad yn y fargen; a
 Pheidio â chymryd hen gynlluniau oddi ar y silff er mwyn eu rhoi i mewn i’r trefniadau cyllido
newydd.
59.
Mae’r Ganolfan Astudiaethau Datblygu Trefol a Rhanbarthol ym Mhrifysgol Newcastle wedi
cynnal astudiaeth gymharol o Fargeinion Dinesig y DU. Canfu’r astudiaeth hon fod nifer o faterion
ynghylch gwerthuso cynnydd Bargeinion Dinesig, gan gynnwys a oes modd priodoli twf iddynt, pa
elfennau ychwanegol y maent yn eu cynnig ac a ydynt yn disodli datblygiad economaidd mewn
ardaloedd eraill.
“As governance mechanisms, the City Deals are being used by actors to rework
the role of the state internally at the national and local levels and through
changed central-local and inter-local (city-regional) relations. Urban public
policy and governance are being recast as asymmetrical and transactional
‘deal-making’ and negotiation between central national and local (city-regional)
actors unequally endowed with information and resources leading to highly
uneven social and spatial outcomes.”16 Y Ganolfan Astudiaethau Datblygu
Trefol a Rhanbarthol, Prifysgol Newcastle
60.
Tynnodd y Ganolfan Astudiaethau Datblygu Trefol a Rhanbarthol sylw hefyd at nifer o
nodweddion cadarnhaol a negyddol canfyddedig y Bargeinion Dinesig ar draws y DU. Mae’r elfennau
cadarnhaol y mae’n eu nodi yn cynnwys grymuso lleol, datblygu gweledigaeth strategol ar gyfer
ardaloedd, annog a hyrwyddo arloesedd, integreiddio prosiectau a rhaglenni mewn ffordd sy’n
canolbwyntio ar ganlyniadau, a mesur ar gyfer diwygio llywodraeth leol. Fodd bynnag, mae hefyd yn
awgrymu bod nifer o agweddau negyddol ar Fargeinion Dinesig, sef gwybodaeth anghymesur rhwng y
gwahanol gyrff sy’n ymwneud â’r Bargeinion, y ffaith bod llywodraeth ganolog yn cefnogi ac yn
gwerthuso’r Bargeinion, y ffaith bod gan lywodraeth ganolog fwy o rym negodi, diffyg atebolrwydd,
craffu a thryloywder, canlyniadau anghyson o ran taro bargeinion gwleidyddol, cyfnodau hir rhwng
cyhoeddi a gweithredu, a diffyg gwerthuso.
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Pryderon ynghylch canlyniadau anfwriadol model y Fargen Ddinesig
61.
Mae CLA Cymru yn pryderu nad yw’r ddwy Fargen Ddinesig yn canolbwyntio ar ardaloedd
gwledig, a’u bod yn eithrio rhai sectorau o’r economi fel amaethyddiaeth a’r gadwyn fwyd. Gan edrych
ar ardaloedd gwledig Cymru, mae’n dadlau o blaid datblygu strategaeth sy’n pwysleisio’r economi
gylchol ac yn manteisio i’r eithaf ar dwf gwyrdd. Trafodir y thema hon mewn pennod ddiweddarach ar
Ganolbarth Cymru.
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Pedwar Rhanbarth Cymru
Mae’r bennod hon yn edrych yn fanylach ar gynnydd ym mhob un o’r pedwar rhanbarth.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
62.
Dinas-Ranbarth Caerdydd – sy’n cynnwys 10 awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru – oedd y
cyntaf i wneud cais am Fargen Ddinesig a’i sicrhau.
63.
Dyma’r ddinas-ranbarth fwyaf yng Nghymru ac mae’n cyfrif am tua 50 y cant o gyfanswm
allbwn economaidd economi Cymru, sef 49 y cant o’r holl gyflogaeth ac mae ganddi dros 38,000 o
fusnesau gweithgar.
64.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn werth £1.2 biliwn. Yn ganolog i
gynllun twf yr ardal fydd datblygu Cronfa Fuddsoddi 20 mlynedd, sy’n werth £1.2 biliwn, y bydd
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei defnyddio i fuddsoddi mewn ystod eang o brosiectau.
65.
Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cyfrannu £500 miliwn yr un i’r gronfa hon.
Darperir cyllid Llywodraeth Cymru dros saith mlynedd gyntaf y Gronfa Fuddsoddi, o 2016/17 i
2022/23. Bydd y deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyfrannu ar y cyd o leiaf
£120 miliwn dros gyfnod o 20 mlynedd y Gronfa. At hynny, mae dros £100 miliwn o Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop wedi’i ymrwymo i gyflwyno’r Fargen Ddinesig.
Cred Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y bydd buddsoddiadau yn yr ardaloedd hyn yn darparu hyd
66.
at 25,000 o swyddi newydd ac yn cyflwyno buddsoddiad ychwanegol sy’n o leiaf £4 biliwn gan
bartneriaid lleol a’r sector preifat erbyn 2036.
67.
Bydd yn ofynnol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd werthuso effaith y Gronfa Fuddsoddi er mwyn
datgloi cyllid na chafodd ei neilltuo ymlaen llaw i raglen Metro De-ddwyrain Cymru. Cynhelir asesiadau
porth bob pum mlynedd. Er mwyn tanategu’r asesiadau porth hyn, bydd adolygiad annibynnol yn cael
ei gomisiynu i werthuso manteision economaidd ac effaith economaidd y buddsoddiadau a wneir o
dan y cynllun, gan gynnwys a yw’r prosiectau wedi’u cyflwyno ar amser ac o fewn y gyllideb. Caiff yr
asesiad hwn ei ariannu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ond fe’i cytunir ar y cychwyn gyda
Llywodraeth y DU. Bydd y gyfran o arian ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn cael ei datgloi os bydd
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn fodlon bod yr asesiad annibynnol yn dangos bod y
buddsoddiadau wedi cyflawni amcanion allweddol ac wedi cyfrannu at dwf cenedlaethol.
68.
Sefydlwyd Comisiwn Twf a Chystadleurwydd fel rhan o gytundeb y Fargen Ddinesig rhwng
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a deg awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Sefydlwyd
y Comisiwn i gynnal adolygiad manwl o economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a darparu
argymhellion ar gyfer datblygiad cynaliadwy y ddinas-ranbarth. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei
argymhellion ym mis Rhagfyr 2016.
69.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys:
 Buddsoddi yn isadeiledd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Un o flaenoriaethau allweddol
buddsoddiad fydd cyflwyno Metro De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys rhaglen Trydaneiddio
Rheilffyrdd y Cymoedd.
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 Cysylltu’r rhanbarth. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sefydlu Awdurdod Trafnidiaeth
Rhanbarthol anstatudol newydd i gydgysylltu gwaith buddsoddi a chynllunio trafnidiaeth,
mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
 Cefnogaeth ar gyfer arloesedd a gwella’r rhwydwaith digidol. Er mwyn datblygu galluoedd
mewn Cymwysiadau Lled-Ddargludo Cyfansawdd bydd Llywodraeth y DU yn buddsoddi £50
miliwn i sefydlu Canolfan Gatapwlt newydd yng Nghymru. Bydd Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd hefyd yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn gwaith ymchwil a datblygu ac yn
darparu cefnogaeth ar gyfer busnesau arloesol gwerth uchel.
 Datblygu gweithlu medrus a mynd i’r afael â diweithdra. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i gyd-ddylunio cymorth
cyflogaeth yn y dyfodol o 2017, ar gyfer pobl sydd â chyflwr iechyd neu anabledd a/neu sy’n
ddi-waith yn yr hirdymor.
 Cefnogi menter a thwf busnes. Bydd Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael
ei sefydlu i sicrhau bod un llais i fusnesau weithio gydag arweinwyr awdurdodau lleol.
 Adfywio a datblygu tai. Llywodraeth Cymru a Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i
ddull partneriaeth newydd o ran cynllunio strategol. Bwriad hyn yw sicrhau bod cymunedau
cynaliadwy yn cael eu darparu, drwy ddefnyddio ac ailddefnyddio eiddo a safleoedd.
70.
Cafodd y Fargen Ddinesig ei chadarnhau’n ffurfiol gan y 10 arweinydd cyngor ar 1 Mawrth
2017, gan symud y prosiect i mewn i’w “gyfnod pontio”. Bydd Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd yn rhoi manylion am y gweithgarwch allweddol sydd i’w wneud, gan gynnwys sefydlu
Swyddfa Ranbarthol i ddatblygu’r gwaith o gyflwyno rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol cyn derbyn
cynigion. Mae hyn yn cynnwys creu model asesu effaith pwrpasol ar gyfer y cynigion hynny.
71.
Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod
Arweiniol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wrth y Pwyllgor:
“I have to say, from when I took over chairing it, people were saying we
wouldn’t get the 10 authorities to work together. Actually, the 10 have worked
pretty well when you consider that, across all the city deals, most authorities
are in the region of four and five local authorities coming together. So, having
10 authorities, it was a concern, at the time, of both ourselves—could we make
it work—and certainly in the challenge session with UK Government Ministers,
that was something that was raised with me—whether or not we could get the
commitment of the 10 authorities. Certainly, to date, I haven’t seen any
problems. I think we’ve worked really quite well...
Actually, with Welsh Government, I have to say—and I’ve said this to
Ministers—that I think the interface between Welsh Government officials and,
certainly, our team and local authorities now is probably the best that I can ever
recall. I think the fact that the local authorities are working together has given
fresh impetus for the Welsh Government and ourselves to work closer
together.”17 – Y Cynghorydd Andrew Morgan, arweinydd Cyngor Rhondda
Cynon Taf a Chadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
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72.
Bydd y cyfnod pontio hefyd yn arwain at greu a datblygu corff cyflawni, yr Awdurdod
Trafnidiaeth Rhanbarthol, a thri chorff cynghori i’r Cabinet Rhanbarthol – Partneriaeth Twf
Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sefydliad cynrychiolaeth fusnes ar draws y rhanbarth, a
Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau.
Effaith Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
73.
Mae’r dystiolaeth ysgrifenedig gan Fargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlau ei bod
yn amlinellu ffordd drawsnewidiol o ddarparu maint a natur y buddsoddiad sydd ei angen i gefnogi twf
economaidd ar draws y rhanbarth. Ei nod yw cynnydd o 5 y cant o leiaf yng Ngwerth Ychwanegol Gros
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
74.
Roedd adroddiad y Comisiwn Twf a Chystadleurwydd annibynnol yn galw am i’r Fargen
Ddinesig fod yn amlweddog i’w gwneud mor effeithiol â phosibl. Mae’n argymell bod y strategaeth
gyffredinol yn cynnwys y dulliau a ganlyn:
 buddsoddi mewn addysg i wella cyflogaeth a chynhyrchiant;
 twf cyflogaeth mewn gwahanol sectorau a lefelau incwm;
 buddsoddi mewn seilwaith er mwyn integreiddio’n well a chynnig mwy o gyfleoedd;
 lleoliadau lluosog o dwf economaidd yn y rhanbarth;
 datblygu sectorau newydd a busnesau ifanc;
 gwaith partneriaeth gwell yn y rhanbarth a thu allan i’r rhanbarth.
75.
Mae’r Cynghorydd Morgan ac eraill wedi rhybuddio i beidio â goramcangyfrif effaith
buddsoddiad y Fargen Ddinesig. Dywedodd wrth y Pwyllgor:
“We have to bear in mind that while, at the time it was announced, it was the
largest city deal ever, it is over a period of time and across the regions, so it
isn’t actually as big when you put it into comparison. For example, Cardiff and
Rhondda Cynon Taf—the two local authorities—we spend the same amount in
one year, as local authorities, as what the city deal is over 20 years—just to put
it in comparison.”18 – Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor
Rhondda Cynon Taf a Chadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd
76.
A rhybuddiodd Sheila Davies na fyddai’r fargen yn ‘ateb cyflym’ ac y byddai angen cynnal y
cydweithrediad digynsail rhwng y 10 awdurdod lleol a sicrhau ei fod yn parhau. Dywedodd:
“This is a long-term city deal—no quick fixes overnight—but, if the plans are
right and we invest properly, we are going to see step changes, but it’s keeping
everybody focused on that. I’ve always said, it’s been known, over the years,
that there’s always tribalism in Wales—everybody wants what their neighbour
has. If all the neighbours agree, ‘We collectively want this’, we can achieve
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everything that we intend to, but we have to keep people focused and we have
to maintain that continuum.”19 – Sheila Davies, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Casgliad 4. Dinas-Ranbarth Caerdydd oedd y Fargen gyntaf a lofnodwyd yng Nghymru
ac o ganlyniad i hyn mae ar y blaen o ran ei syniadau a’i datblygiad. Fodd bynnag, bydd yn
heriol dod â 10 awdurdod lleol at ei gilydd a’u cadw gyda’i gilydd, ond ymddengys fod y
partneriaid yn cydweithio’n dda ar hyn o bryd. Er nad yw’r trefniadau ar gyfer craffu ar y
cytundeb wedi’u datblygu’n llawn eto, cred y Pwyllgor y bydd hyn yn gam nesaf hanfodol.
Sicrhau bod y llywodraethu yn iawn yw’r unig ffordd o sicrhau bod pob partner – gan
gynnwys y sector preifat, 10 awdurdod lleol, Llywodraethu Cymru a Llywodraeth y DU, (a’r
bobl y maent yn eu gwasanaethu) – yn gallu gweld sut y mae’r rhaglen yn cael ei datblygu,
ac a yw’n cyflawni ei nodau.
Casgliad 5. Mae Bargen Dinas-Ranbarth Caerdydd yn canolbwyntio’n drwm ar brosiect
Metro De Cymru, a bydd yn buddsoddi’n sylweddol yn y weledigaeth hon o DdinasRanbarth gysylltiedig. Mae anghytundebau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y
DU wedi arwain at oedi wrth ddyfarnu’r fasnachfraint rheilffyrdd a fydd yn un o yrwyr y
prosiect Metro. Mae hyn yn bryder mawr.

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe
77.
Ym mis Chwefror 2016, cyflwynodd Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe gynnig ar gyfer
Bargen a gefnogwyd wedyn gan Ganghellor y Trysorlys, a gyhoeddodd yn ei gyllideb ym mis Mawrth
2016 ei fod yn agor trafodaethau gyda’r rhanbarth. Llofnodwyd y Fargen ar 20 Mawrth 2017.
78.
Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn canolbwyntio ar fanteision seilwaith digidol, y sector
ynni, gweithgynhyrchu clyfar ac arloesedd mewn gwyddorau bywyd ar gyfer ardaloedd trefol a
gwledig ar draws y rhanbarth. Ers cyflwyniad gwreiddiol cynnig y Fargen Ddinesig i Lywodraeth y DU
ym mis Chwefror y llynedd, mae cyfnod prysur o waith wedi arwain at gyflwyno cynnig manwl sy’n
cwmpasu 11 o brosiectau penodol ym mis Hydref y llynedd.
79.
Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys buddsoddiad sy’n gyfanswm o tua £1.3 biliwn
dros gyfnod o 15 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys £241 miliwn o gyllid llywodraeth ganolog i’w rannu
rhwng y ddwy lywodraeth. Bydd tua £360 miliwn o gyllid sector cyhoeddus arall a £673 miliwn o
gyfraniadau’r sector preifat yn cael ei gynnwys yng nghyfanswm y pecyn buddsoddi.
Bwriedir i’r buddsoddiad hwn ddarparu hyd at 9,465 o swyddi newydd ar gyfer y rhanbarth, gan
gyfrannu at gynnydd yn y Gwerth Ychwanegol Gros o £1.8 biliwn.
Mae cynnig y Fargen Ddinesig ar gyfer y rhanbarth yn cynnwys pecyn o 11 o brosiectau sy’n
canolbwyntio ar 4 llinyn allweddol, sef:
 Rhyngrwyd cyflymu’r economi: Y weledigaeth ar gyfer y rhanbarth yw sefydlu rhanbarth
cydgysylltiedig, a’i roi ar flaen y gad o ran arloesedd digidol a chynnal isadeiledd hanfodol
sy’n addas i’r diben ar gyfer oes ddigidol yr unfed ganrif ar hugain.
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 Rhyngrwyd Ynni: Y weledigaeth yw sefydlu rhanbarth sy’n hollbwysig yn fyd-eang ym maes
cynhyrchu a storio ynni tra’n mynd i’r afael â heriau tlodi tanwydd a diogelwch ynni ar gyfer
cenedlaethau heddiw a chenedlaethau’r dyfodol.
 Rhyngrwyd Gwyddorau Bywyd a Llesiant: Y weledigaeth yw gosod y rhanbarth ar flaen y gad
o ran arloesi gwyddorau bywyd a chael ei gydnabod fel cyrchfan o ddewis ar gyfer buddsoddi
a menter fyd-eang ym maes gwyddorau bywyd a llesiant.
 Rhyngrwyd Gweithgynhyrchu Clyfar: Y weledigaeth yw gosod y rhanbarth ar flaen y gad o ran
gweithgynhyrchu clyfar, gan gefnogi busnesau bach a chanolig i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n
gysylltiedig â’r chwyldro gweithgynhyrchu digidol.
Effaith Bargen Ddinesig Bae Abertawe
80.
Mae Gwerth Ychwanegol Gros y pen y Ddinas-Ranbarth fel canran o gyfartaledd y DU wedi
gostwng o 90 y cant i 77 y cant dros y 30 mlynedd diwethaf. Mae Cyngor Dinas Abertawe a Chyngor
Sir Caerfyrddin yn nodi mai un o amcanion y Fargen Ddinesig yw adennill 70 y cant o’r ‘gwerth
ychwanegol gros coll’ hwn. Maent hefyd yn dweud mai’r canlyniadau allweddol eraill y mae’r Fargen
Ddinesig yn anelu amdanynt yw:
 creu 9,465 o swyddi dros 15 mlynedd;
 cynhyrchu Gwerth Ychwanegol Gros o £3.3 biliwn;
 datblygu cyfleoedd cyflogaeth a sectorau gwerth uchel;
 dod yn ganolfan ragoriaeth ranbarthol ym meysydd technolegau digidol, gwyddorau bywyd a
llesiant, gweithgynhyrchu uwch ac ynni; a
 chreu technolegau a syniadau newydd a’u masnacheiddio.
81.
Mae BT yn credu bod y dull gweithredu ‘thematig’ hwn yn arfer da, ac y gallai’r Bargeinion
Dinesig sicrhau canlyniadau sylweddol i Gymru os byddant yn cael eu hail-greu mewn mannau eraill.
82.
Mae’r Athro Dylan Jones-Evans wedi galw am ailystyried Bargen Ddinesig Bae Abertawe,
gan ei fod yn poeni ei fod yn canolbwyntio ar gefnogi prosiectau adeiladu hapfasnachol iawn yn
hytrach na buddsoddi yn yr economi ddigidol gynyddol. Mae’n dadlau nad yw hyn yr un fath â’r
weledigaeth a gynigiwyd yn wreiddiol gan Syr Terry Matthews i drawsnewid seilwaith digidol y
rhanbarth. Awgrymodd hefyd fod yr hyn a oedd yn cael ei gynnig yn debyg i’r prosiectau Technium, a
ddiddymwyd gan Cymru’n Un Llywodraeth Cymru yn 2010.
Yn y Pwyllgor, cwestiynodd yr Athro Jones-Evans hefyd a oedd targed Abertawe yn ddigon
83.
uchelgeisiol. Dywedodd:
“… if you look at the ambition of both deals [Cardiff and Swansea], I would say
they’re not ambitious enough. Let’s use the Swansea bay city region example.
They’re talking about spending £1.2 billion or £1.3 billion to create 9,000 jobs or
9,5000 jobs. That’s in the deal. What’s interesting to note is that, in the period
June 2015 to December 2016, 11,000 new employment positions have been
created in the Swansea bay city region. So, even without the £1.1 billion,
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without a city deal in place, without any of these projects in place, in 18 months
that region has created more jobs than this 15-year deal will.”20 – Yr Athro
Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru
84.
Ymatebodd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe yn gadarn i’w feirniadaeth, gan dynnu sylw at
fanteision y fargen ddinesig ac yn dweud ei fod yn adlewyrchu cynigion Syr Terry Matthews, a fydd yn
creu swyddi o ansawdd gwell, arallgyfeirio’r economi ranbarthol a chefnogi twf economaidd.
85.
Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, arweinydd Cyngor Dinas Abertawe, ei fod yn
anwybyddu’n llwyr feirniadaeth yr Athro Jones-Evans, a dywedodd ei fod wedi ei wneud yn ddig yn
bersonol.21
86.
Roedd y Cynghorydd Stewart hefyd yn gwrthod unrhyw awgrym nad oedd y targedau’n iawn.
Dywedodd:
“The rationale for the type of deal that we’ve negotiated with both Governments
is that we are looking to fix the problems specific to our region. We didn’t want
to follow what other cities or other regions had done because their challenges
are different from ours. …
So, the deal was created in order to help diversify our economy and deal with
the problems inherent to the economy of south-west Wales. It’s a deal that is
both geographically spread and is there to fix both the urban and the rural
issues that we are facing in our region. Therefore, it’s the right deal for us.”22 –
Y Cynghorydd Rob Stewart, arweinydd Cyngor Dinas Abertawe
87.
Nododd Cyngor Sir Caerfyrddin fod Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi cael mewnbwn gan y
sector preifat yn gynnar, ac nad oedd hyn wedi digwydd yn achos rhai Bargeinion Dinesig eraill ar
draws y DU, lle cafwyd cyllid a chyfranogiad strategol cyfyngedig gan y sector preifat. Mae hefyd yn
nodi mai’r gwahaniaeth rhwng y Bargeinion Dinesig yn Lloegr a’r rhai yn y gwledydd datganoledig yw
bod Partneriaethau Menter Lleol wedi chwarae rhan allweddol yn y bargeinion yn Lloegr, ond nad
ydynt yn bodoli yng Nghymru na’r Alban. Mae’n nodi, o ystyried mai megis cychwyn y mae’r Fargen
Ddinesig, nad dyma’r amser iawn i gymharu ei heffeithiolrwydd â bargeinion eraill.
88.
Roedd y dystiolaeth a gafodd y Pwyllgor gan Robert Chapman, yr ymgynghorydd eiddo ac
adfywio, yn amlygu’r ystod anhygoel o Fargeinion ar draws y DU, a’r lefelau anghymesur o ddatganoli a
chyllid sydd ynghlwm wrth wahanol ardaloedd.
Casgliad 6. Mae’r Pwyllgor yn nodi bod y nodweddion a’r dulliau gwahanol a ddefnyddir
ym Margeinion Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bae Abertawe yn ei gwneud yn
anodd gwneud cymariaethau uniongyrchol. Mae hyn yr un mor wir wrth geisio cymharu â
dinasoedd eraill y DU.
Argymhelliad 8. Dylai’r holl Bartneriaid weithio i sicrhau bod y mecanweithiau monitro
ar gyfer Bargeinion yn caniatáu i wersi cynnar gael eu dysgu am y ffordd fwyaf effeithiol o
strwythuro buddsoddiad rhanbarthol yn y dyfodol yng Nghymru fel bod modd gwneud
addasiadau yn wyneb amgylchiadau sy’n newid dros gyfnod o 15-20 mlynedd .
Paragraff 53, 21 Mehefin 2017
Paragraff 147, 25 Mai 2017
22 Paragraff 152, 25 Mai 2017
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Gogledd Cymru
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi dweud ei fod eisiau cefnogi
89.
“ystod o ffyniant â’i ganolbwynt yng Nghymru sy’n gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd o Gaergybi i
Wrecsam ac ymlaen i Lerpwl, Manceinion, Leeds a thu hwnt”. Mae nifer o ysgogiadau polisi ar bob lefel
llywodraeth a fydd yn effeithio ar b’un a fydd yr uchelgais hon yn cael ei chyflawni. Er enghraifft, mae
Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu strategaeth economaidd newydd, a disgwylir iddi fod ar waith
cyn diwedd 2017. Hefyd, mae Llywodraeth y DU yn ystyried y posibilrwydd o ddyfarnu Bargen Dwf i
Ogledd Cymru. Bydd hefyd angen datblygu neu gryfhau cysylltiadau trawsffiniol a threfniadau
gweithio ar y cyd, gan gynnwys Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cynghrair Mersi a’r
Ddyfrdwy, a rhanddeiliaid allweddol sy’n ymwneud â menter pwerdy gogledd Lloegr, ymhlith eraill.
90.

Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, wrth y Pwyllgor:
“… the complementarity to the north-west of England is critical. So, for
example, Flintshire and Wrexham particularly are in strong discussions with
Cheshire West and Chester about how we co-plan housing as well as transport
integration. Felly, os oes gennym un yn rhedeg o flaen y llall, rydym mewn
gwirionedd yn colli’r cyfleoedd. It’s not just about funding—it’s co-planning,
because you’ll know well that the border for economic purposes and housing
planning is largely invisible.” – Colin Everett, prif weithredwr arweiniol brosiect
Bargen Dwf Gogledd Cymru.

91.
Mae adroddiad a ddatblygwyd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn nodi
‘gweledigaeth o ran twf’ ar gyfer y rhanbarth, gyda’r nod o greu 120,000 o swyddi a chynyddu
gwerth yr economi leol i £20 biliwn erbyn 2035. Cefnogwyd y weledigaeth gan chwe arweinydd a phrif
weithrdwr cynghorau’r rhanbarth, a chefnogir y ddogfen gan golegau ac arweinwyr busnes.
92.
Bwriedir i’r cynlluniau hefyd fod yn unol â’r Northern Powerhouse arfaethedig, gan dynnu ar
gysylltiadau economaidd y rhanbarth i Ogledd-orllewin Lloegr.
93.

Yn ôl y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros yr economi:
“If funding is secured to deliver the action plan of projects, the region will
experience sustainable economic growth and the value of the North Wales
economy from £12.8bn in 2015 to £20bn by 2035. Such growth rate will
generate at least an additional 120,000 new employment opportunities.”23 – Y
Cynghorydd Mandy Williams-Davies, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros yr
economi

Y camau nesaf ar gyfer Bargen Dwf yng Ngogledd Cymru
94.
Er gwaethaf synau cadarnhaol gan Weinidogion Llywodraeth y DU, nid oes cytundeb ffurfiol ar
gyfer Gogledd Cymru eto. Clywodd y Pwyllgor fod y Bwrdd yn gweithio i gytuno ar ddogfen waith i
ddechrau trafodaethau ddiwedd mis Gorffennaf 2017.
95.
Fodd bynnag, mae Gogledd Cymru eisoes wedi cyflawni un o’r prif fanteision a honnwyd ar
gyfer rhai o’r ardaloedd sydd â Bargeinion Twf – mae eisoes wedi bod yn llwyddiannus yn dod â’r prif
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chwaraewyr yn yr ardal at ei gilydd a chytuno ar weledigaeth gydgysylltiedig ar gyfer datblygu’r
rhanbarth.
96.
Mae hon yn sail gref i negodi Bargen Dwf, a rhagofyniad ar gyfer y math o gydweithio a fydd yn
ofynnol i gyflawni prosiectau a chanlyniadau llwyddiannus ar gyfer y rhanbarth.
Effaith Bargen Dwf arfaethedig Gogledd Cymru
97.
Nod Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru, a luniwyd gan Fwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, yw ychwanegu £7.2 biliwn at werth economi’r gogledd erbyn
2035, fel bod ei gwerth yn cynyddu o £12.8 biliwn i £20 biliwn. Mae’r weledigaeth dwf yn amcangyfrif
y bydd hyn yn creu o leiaf 120,000 o gyfleoedd cyflogaeth.
98.
Cred Cyngor Busnes Gogledd Cymru fod potensial i’r fargen dwf arfaethedig drawsnewid a
chynnal economi’r rhanbarth, a bod hwn yn amser delfrydol am fargen dwf ar gyfer Gogledd Cymru.
Cred fod Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru yn ffordd allweddol o
ddatblygu hyn, ac y bydd yn adeiladu ar sectorau lle mae gan y rhanbarth arbenigedd, tra’n cefnogi’r
sectorau hynny sydd y tu allan i’r prif ffocws.
99.
Mae Cynghrair Mersi a Dyfrdwy o’r farn bod manteision Bargen Dwf arfaethedig Gogledd Cymru
yn cynnwys darparu swyddi medrus a chyfleoedd mewnfuddsoddi i drigolion a busnesau Gogledd
Cymru. Mae Cynghrair Mersi a Dyfrdwy hefyd yn awgrymu y bydd y Fargen Dwf yn sicrhau y bydd
sgiliau’r gweithlu lleol yn adlewyrchu’r galw gan fusnesau yn y rhanbarth. At hynny, cred Cynghrair
Mersi a Dyfrdwy y bydd y Fargen Dwf yn golygu bod modd alinio blaenoriaethau â Bargen Dwf Swydd
Gaer a Warrington er mwyn sicrhau gwell twf ar draws rhanbarth ehangach, a fydd yn ei dro yn cefnogi
agenda Pwerdy Gogledd Lloegr. Mae Colegau Cymru yn nodi bod y bartneriaeth drawsffiniol gyda
chais Swydd Caer a Warrington yn synhwyrol, ond na ddylai’r ymdrech i weithio ar draws y ffin arwain
at golli cyfranogiad gan bartneriaid yn agosach at gartref.
100. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn nodi y gallai Bargen Dwf arfaethedig
Gogledd Cymru arwain at fanteision tebyg i’r rhai y mae’n rhagweld a fydd yn digwydd o ganlyniad i’r
Bargeinion Dinesig. Wrth wneud hyn, mae CLlLC yn nodi y bydd hefyd yn bwysig ystyried ardaloedd
gwledig Gogledd Cymru a sicrhau nad ydynt yn cael eu hesgeuluso a’u bod yn gallu elwa ar y
cynlluniau rhanbarthol.24
101. Mae CLlLC yn nodi bod nifer o brosiectau’n rhai hanfodol er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys
cyllid i ddatblygu tir cyflogaeth yng Ngogledd-orllewin Cymru, sicrhau cymaint o gyflogaeth â phosibl
yn Wylfa Newydd, datblygu porthladd Caergybi a chynigion ar gyfer y sector ynni a’r sector creadigol.
At hynny, mae CLlLC yn awgrymu y bydd gwelliannau i’r seilwaith trafnidiaeth yng Ngogledd-orllewin
Cymru yn helpu pobl i deithio i safleoedd cyflogaeth mawr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.
102. Mae Prifysgolion Cymru yn nodi y gallai Bargen Dwf Gogledd Cymru greu twf a momentwm
mewn sectorau busnes gwerth uchel, ac y gall Prifysgol Bangor chwarae rhan o ran cefnogi hyn a
sicrhau y gall y Fargen Dwf fod o fudd i bob rhan o’r gogledd.
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Casgliad 7. Drwy’r Bwrdd Uchelgais Economaidd, mae Gogledd Cymru wedi gwneud
llawer yn iawn wrth sefydlu partneriaeth gref, a datblygu gweledigaeth gydgysylltiedig ar
gyfer yr ardal. Mae’r ddau gam hyn yn hanfodol ar gyfer Bargen Dwf lwyddiannus, a
dylent sicrhau bod yr ardal mewn sefyllfa dda unwaith y cytunir ar y Fargen.
Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gefnogi cynlluniau ar gyfer Bargen
Dwf Gogledd Cymru a defnyddio’r dylanwad sydd ganddi i gyflymu’r broses hon.

Canolbarth Cymru
103. Sefydlwyd partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ym mis Medi 2015 gyda gweledigaeth i
ddatblygu swyddi, twf a’r economi ehangach yn rhanbarth Canolbarth Cymru. Mae’n drefniant
partneriaeth ac ymgysylltu rhanbarthol rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a chyda Llywodraeth
Cymru. Mae’r fenter yn ceisio cynrychioli buddiannau a blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer
gwelliannau i economi Canolbarth Cymru.
104. Nod y Bartneriaeth yw:
 annog rhyngweithio â busnesau, addysg uwch ac addysg bellach, a chyda rhanddeiliaid y
sector cyhoeddus a’r sector preifat.
 nodi sectorau a themâu allweddol, a’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi.
 cefnogi arloesedd, menter a buddsoddiad dan arweiniad busnes yng Nghanolbarth Cymru.
 cefnogi’r broses o gyflwyno Parthau Twf Lleol Powys, SIROLI a chysyniadau Parth Twf
Gwledig Teifi.
 ymgysylltu â Fforwm Economaidd Canolbarth Cymru a Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol
Canolbarth Cymru.
 sicrhau cydweithrediad ehangach a thrawsnewidiol gyda sefydliadau partner allweddol a’r
gymuned fusnes
 cytuno ar rolau, cyfrifoldebau a threfniadau cyflenwi gwell wrth hyrwyddo datblygiad
economaidd.
105. O gofio bod y tair ardal economaidd arall yng Nghymru yn bwrw ymlaen â Bargeinion
Dinesig/Twf, nid yw’n glir lle mae hyn yn gadael Canolbarth Cymru. Wrth roi tystiolaeth, dywedodd y
Cynghorydd Ellen ap Glynn, arweinydd Cyngor Ceredigion fod Canolbarth Cymru wedi cael ei adael ar
ôl ac wedi’i anwybyddu.25 Roedd hyn yn deimlad a adleisiwyd gan arweinwyr busnes yn yr ardal.
106. Wrth gymryd tystiolaeth gan gyflogwyr ac arweinwyr llywodraeth leol yn yr ardal, ymddengys
nad oes gweledigaeth glir eto o’r hyn y gallai bargen ei gynnwys na’r hyn y gallai ei gyflawni, ond bod
rhywfaint o feddwl yn digwydd yn hyn o beth.
107. Nododd CLlLC fod achos rhesymegol i gwblhau’r jig-so yng Nghymru, a sicrhau bod gan bob
rhan o Gymru Fargen o ryw fath.
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“Byddai’n rhesymegol pe bai’r canolbarth yn cyflwyno cais er twf yr un fath â
phob un o ranbarthau eraill Cymru fel y byddai cysondeb ynglŷn â chynnig
cymorth ariannol a dirprwyo pwerau i’r rhanbarthau.”26 – CLlLC
108. O ystyried diffyg canolbwynt ‘dinesig’, ac amgylchiadau economaidd gwahanol Powys a
Cheredigion, nid yw’n glir bod Canolbarth Cymru hyd yn oed yn ardal economaidd hunangynhwysol.
Mae’r Pwyllgor yn nodi bod rhai ardaloedd yn naturiol yn cyd-fynd â’i gilydd yn well gydag un ‘ardal
bargen’ yn yr Alban. Efallai y bydd rhai ardaloedd – yn enwedig ardaloedd gwledig ac sy’n
canolbwyntio ar amaethyddiaeth – yn y rhanbarthau eraill yng Nghymru hefyd yn elwa o fod yn rhan o
fargen Canolbarth Cymru. Yn ei dystiolaeth, nododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth
Leol fod ei bapur gwyn diweddar ar lywodraeth leol wedi codi’r syniad o rwydwaith yn Ne-orllewin
Cymru sy’n tynnu camau at ei gilydd i hybu’r economi a’r iaith Gymraeg.27
Argymhelliad 10. Dylai ffiniau rhanbarthol – ar gyfer Bargeinion Twf a strategaeth
economaidd ehangach Llywodraeth Cymru – fod mor hyblyg â phosibl, er mwyn galluogi
cymunedau sy’n agos at y ffiniau i ddewis sut y maent yn ymgysylltu â gwaith cynllunio ar
gyfer twf economaidd. Byddai hyn yn golygu y gallai awdurdod lleol neu bartner sector
preifat yng Nghymru ddewis ymgysylltu â mwy nag un ‘rhanbarth’.
Effaith Bargen Dwf bosibl ar gyfer Canolbarth Cymru
109. Mae partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn dweud bod angen bargen ar gyfer Canolbarth
Cymru fel rhan o ddull rhanbarthol o drin datblygiad economaidd, o ystyried y ddibyniaeth strwythurol
ar amaethyddiaeth, y boblogaeth wasgaredig, cyfraddau cynhyrchiant hanesyddol isel a chyfran uchel
y busnesau bach a chanolig yn y rhanbarth. Byddai hyn yn rhan o ddatblygu cenedl gydlynol, a
byddai’n helpu i fynd i’r afael â lefelau buddsoddi isel hanesyddol. Mae’r bartneriaeth wrthi’n datblygu
rhaglen sy’n seiliedig ar dri sector: Amddiffyn a Diogelwch; Iechyd Anifeiliaid a Gwyddoniaeth
Milfeddygol; a Biotechnoleg a Thechnoleg Amaethyddol. O ran y buddsoddiad mewn seilwaith, nod y
bartneriaeth yw rhoi sylw i faterion sy’n ymwneud â thechnoleg ddigidol, trafnidiaeth a mynediad at
gyfleoedd addysg bellach o ansawdd.
110. Mewn tystiolaeth i’r pwyllgor, cafodd buddsoddiad i gysylltu’r ardal – boed hynny drwy ffyrdd
gwell neu fand eang cyflymach – hefyd ei nodi fel sbardun pwysig ar gyfer twf yn y dyfodol.
111. Fodd bynnag, yn ei thystiolaeth ysgrifenedig mae’r Brifysgol Agored yn rhybuddio, er bod
croeso i ffocws ar anghenion y Canolbarth, y gallai heriau godi yn sgil llywodraethu dan arweiniad y
sector preifat oherwydd nifer cyfyngedig y cwmnïau angori a’r cwmnïau gwerth ychwanegol uchel
sydd yn y rhanbarth.
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112. Mae’r Pwyllgor yn nodi’r ymdeimlad cryf o annhegwch yng Nghanolbarth Cymru bod
rhanbarthau eraill yn cael hwb i’w datblygiad economaidd, ac yn arbennig, bod buddsoddiad
ychwanegol yn rhan o broses y Fargen Dwf. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw Canolbarth Cymru
mewn sefyllfa eto i wneud cais ymarferol – gan nad oes ganddo weledigaeth gytûn, na grŵp
sefydledig i arwain gwaith o’r fath. Wedi dweud hynny, ymddengys mai Partneriaeth Canolbarth
Cymru yw’r cyfrwng mwyaf tebygol o gyflawni’r nodau hyn.
“what we’ve got here is two local authorities with that responsibility, and
they’re no better together than they are apart. What we’d like to see is that
developing to bring in the Government properly, with funding and with
resources, as well as the commercial sector to work in partnership. So, there’s a
basis there, ready to be developed, we feel. We wouldn’t want to take it away,
we wouldn’t want to start from scratch, but we feel that the Growing Mid Wales
partnership is a start and could be developed.”28 – John Brunt, Uwch-reolwr
Gweithgynhyrchu, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru
113. Mae cwestiwn hefyd ynghylch ai’r trefniadau presennol ar gyfer sgiliau yng Nghanolbarth
Cymru – lle mae Cyngor Sgiliau Rhanbarthol y De-orllewin hefyd yn cwmpasu Canolbarth Cymru –
yw’r ffordd orau o ddiwallu anghenion y rhanbarth. Ni wnaeth y Pwyllgor archwilio hyn yn fanwl.
Argymhelliad 11. Dylai fod Bargen Dwf ar gyfer Canolbarth Cymru. Rhaid i Lywodraeth
Cymru a Tyfu Canolbarth Cymru ymgysylltu â thrawsdoriad eang o gymunedau rhwng y
Cymoedd a choridor yr A55, ac ar hyd arfordir gorllewin Cymru, i benderfynu pa fesur
ymarferol y dylid ei gynnwys yn y Fargen, a pha ôl troed fyddai fwyaf effeithiol i gyflawni’r
nodau hynny.
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Casgliadau
Casgliad 1.
Mae amlder y pryderon ynghylch tryloywder, a’r gydnabyddiaeth
gan arweinwyr Bargeinion y gellid gwneud mwy yn y maes hwn, yn dangos yr
angen i sicrhau gweithio mwy tryloyw yn y dyfodol. .................................... Tudalen 11
Casgliad 2.
Mae’r Pwyllgor yn cefnogi’r syniad o ddatganoli pwerau priodol i’r
cyrff rhanbarthol sy’n annog datblygiad economaidd. ................................ Tudalen 18
Casgliad 3.
Bydd y Pwyllgor yn monitro sut y mae’r ddwy Lywodraeth a
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