Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr
Economi, Seilwaith a Sgiliau - Bargeinion Dinesig ac Economïau
Rhanbarthol Cymru
Fel y mae'r Pwyllgor yn ei gydnabod, mae Bargeinion Dinesig a Thwf yn
cynnig cyfle i Gymru a'n rhanbarthau ddatgloi cyllid ychwanegol gan
Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ategu ymyraethau sy’n gallu sicrhau twf
economaidd. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir nad dim ond cyfryngau
i gyflawni prosiectau a darparu cyllid yw'r Bargeinion. Maent yn ddulliau
hollbwysig o greu fframwaith sy'n caniatáu i'r rhanbarthau sbarduno ffordd
newydd o gydweithio, gan osod blaenoriaethau gydag un llais i ategu
uchelgais ac amcanion economaidd rhanbarthol a chyflawni swyddogaethau
pwysig ar lefel strategol.
Mae'n bwysig sylweddoli mai uchelgais awdurdodau lleol sy'n arwain y
Bargeinion a'u bod wedi'u seilio ar gydweithio ymhlith rhanddeiliaid yn
rhanbarthol, a'r rheini'n gosod eu blaenoriaethau er mwyn sbarduno twf
economaidd cynaliadwy. Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas
Unedig yn cydlofnodi'r Bargeinion, ond sefydlwyd y Bargeinion Dinesig a Thwf
ar yr egwyddor bwysig mai partneriaid lleol sy'n datblygu ac yn cyflawni’r
cynigion a fydd yn creu twf economaidd rhanbarthol.
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.
Ymateb: Derbyn
Nid cynyddu biwrocratiaeth i fusnesau na chyflwyno trefniadau llywodraethu
diangen yw'r bwriad. Rydym yn derbyn bod angen symleiddio'r drefn
benderfynu. Serch hynny, rhaid inni sicrhau bod atebolrwydd llwyr am yr arian
cyhoeddus sy'n cael ei wario. Felly, mae'r ddwy Fargen Ddinesig yng
Nghymru wedi'u seilio ar brosesau cadarn, ond mae’r trefniadau llywodraethu
sy'n eu hategu yn sicrhau bod rhanddeiliaid ehangach yn ymgysylltu'n llwyr â
hwy, gan gynnwys busnesau sy'n awyddus i fuddsoddi yn yr ardal.
Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, bydd y drefn
lywodraethu hon yn sicrhau bod yr uchelgais yn cael ei wireddu a bydd yn
rhoi'r sicrwydd i'r Llywodraeth bod modd i'r awdurdodau wireddu eu cynlluniau
a chael eu dal yn atebol am eu llwyddiant. Bydd y Byrddau Rhanbarthol yn
chwarae rhan bwysig yn gwneud penderfyniadau tryloyw, ar y cyd, er budd y
rhanbarth.
Mae gan fargeinion dinesig a thwf swyddogaeth bwysig wrth inni fynd ati i
ddatblygu'r economi drwy ganolbwyntio ar y rhanbarthau. Bydd canolbwyntio'r
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datblygu economaidd ar y rhanbarthau'n golygu bod y gwahanol chwaraewyr
yn ein heconomi - o'r Bargeinion Dinesig sy'n egino a'r strwythurau i ddiwygio
llywodraeth leol, i Fanc Datblygu newydd Cymru a'r partneriaethau Sgiliau
Rhanbarthol - yn cydweithio ar sail ôl troed clir gyda busnesau a phartneriaid
eraill mewn partneriaeth newydd, strategol a mwy cydweithredol er mwyn
ategu cryfderau unigryw eu rhanbarth.
Goblygiadau Ariannol - Dim. Daw'r arian i dalu am gostau llywodraethu'r
Bargeinion o'r cyllidebau sy'n bodoli eisoes.
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.
Ymateb: Derbyn
Mae Bargeinion Dinesig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu
trefniadau llywodraethu cadarn ar y cychwyn a rhoi cyfrif am yr hyn a gyflawnir
yn rheolaidd. Wrth inni barhau i gydweithio'n agos â'r rhanbarthau, rydym
wrthi'n ystyried yn ofalus sut y gallant wella'u trefniadau llywodraethu ac
atebolrwydd mewn ffordd sy'n hybu penderfynu tryloyw.
Er ein bod yn sylweddoli bod partneriaid Bargeinion yn ystyried materion
masnachol sensitif a phenderfynu yn eu cylch, mae'n bwysig bod y ddwy
Fargen Ddinesig yn parhau i gydweithio'n agos â phartneriaid a rhanddeiliaid.
Mae awdurdodau lleol hefyd yn ddemocrataidd atebol i'w hetholaethau am
ddefnyddio arian cyhoeddus, a bydd angen iddynt sicrhau bod rhanddeiliaid
a’r cyhoedd yn glir ynghylch pwy sy'n gyfrifol ac yn atebol am benderfyniadau.
Y bwriad yw bod swyddogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn
sefydlu mecanweithiau i fonitro cyflawni'r Bargeinion Dinesig ac yn cynnig
sicrwydd eu bod yn mynd rhagddynt yn unol â'r cynllun.
Goblygiadau ariannol – Dim. Daw’r arian i dalu am y goblygiadau ariannol
yn sgil monitro Bargeinion o’r cyllidebau sy’n bodoli eisoes.
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.
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor
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Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio'n agos â phartneriaid y
Bargeinion gan sicrhau bod awdurdodau lleol unigol yn cael cymorth drwy’r
prosesau adolygu, a bod y trefniadau’n adlewyrchu gofynion penodol pob
Bargen.
Bydd parhau i ddarparu cyllid y Llywodraeth ar gyfer Bargen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dibynnu ar lwyddo i fynd drwy
'Adolygiadau'r Porth' bob 5 mlynedd, gan sicrhau bod atebolrwydd llwyr am yr
arian cyhoeddus sy'n cael ei wario gan y rhanbarth. Rhan o'r asesiad porth
hwn fydd adolygiad annibynnol a fydd yn mesur y buddion economaidd a'r
effaith economaidd a ddaeth yn sgil y buddsoddiadau o dan y cynllun, gan
gynnwys a yw'r prosiectau wedi'u cwblhau mewn pryd ac o fewn y gyllideb.
Mae'r paratoadau ar y gweill eisoes i gynnal adolygiad annibynnol o Fargen
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy'n golygu y bydd y rhanbarth yn
cael syniad yn fuan o ddisgwyliadau’r Adolygiad. Mae'r broses hon, yr asesiad
porth, yn cael ei datblygu'n gyson â Bargeinion Dinesig tebyg eraill yn y DU ac
mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymwneud yn llawn â'r datblygiadau.
Fodd bynnag, mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys trefniadau
gwahanol ar gyfer monitro'r cyflawni yn hytrach nag Asesiad Porth ffurfiol. Yn
unol â Bargeinio eraill yn y DU sy’n seiliedig ar brosiectau, mae Rhanbarth
Abertawe yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddatblygu
cynllun gweithredu, monitro a gwerthuso a fydd yn egluro'r dull y bwriedir ei
ddefnyddio i werthuso effaith y cyflawni. Bydd hwn ar gael yn gyhoeddus.
Goblygiadau Ariannol - Dim. Bydd yr arian i dalu am oblygiadau ariannol
monitro'r Bargeinion yn dod o'r cyllidebau sydd ar gael eisoes.
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.
Ymateb: Derbyn
Mae bargeinion dinesig yn golygu bod partneriaid lleol yn ysgwyddo'r
cyfrifoldeb am sbarduno twf economaidd cynaliadwy ar draws eu rhanbarth,
eu bod yn atebol am eu llwyddiant ac am reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â hwy.
Felly partneriaid y Fargen sy'n gyfrifol am ei chyflawni a rhaid iddynt warantu
bod y cynlluniau'n mynd rhagddynt yn ôl y disgwyl yn ystod pob cam er mwyn
sicrhau bod y cyllido'n parhau.
Rydym felly'n cytuno â'r Pwyllgor y dylai eu cynlluniau wrth gefn gynnwys eu
hymateb os na fydd y cyllid ar gael, ond y dylai eu cynlluniau hefyd roi
manylion eu hymateb i senarios eraill. Gan fod nifer o bethau a allai newid yn
ystod oes y Bargeinion, mae'r gofyniad bod partneriaid y Bargeinion yn rheoli'r
cyllid o fewn arferion rheoli ariannol safonol yn cynnwys cynllunio ar gyfer
senarios gwahanol.
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Mae'r trefniadau llywodraethu ar gyfer cyllid y Llywodraeth ym Margen
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi'u pennu yn y llythyr telerau ac
amodau cyllido a anfonwyd at y rhanbarth ac yn y trefniadau llywodraethu y
cytunwyd arnynt ar gyfer y Fargen. Mae trefniadau llywodraethu cyllid y
Llywodraeth ym Margen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe wrthi'n cael eu
datblygu ar sail gyson.
Goblygiadau Ariannol - Dim, nid oes dim goblygiadau ariannol ychwanegol
ar gyfer y Rhanbarth y tu hwnt i delerau'r Bargeinion sy'n bodoli eisoes.
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.

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.
Ymateb: Derbyn
Cyflwynwyd y cais ar gyfer Gogledd Cymru yn ffurfiol i Ysgrifennydd y Cabinet
dros yr Economi a Thrafnidiaeth ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru fis diwethaf.
Roeddem yn croesawu ymrwymiad parhaus Llywodraeth y DU yng nghyllideb
Hydref 2017 i fargen dwf ar gyfer Gogledd Cymru a bydd y ddwy Lywodraeth
yn parhau i gydweithio'n agos ac yn adeiladol â'r awdurdodau lleol a
rhanddeiliaid rhanbarthol er mwyn helpu i ddatblygu a llunio bargen dwf i
wireddu eu huchelgais ar gyfer y rhanbarth. Gallai hyn gynnwys manteisio i'r
eithaf ar gysylltiadau ym maes seilwaith a chyfleoedd sectoraidd â
rhanbarthau yn Lloegr er enghraifft, a hefyd fanteisio ar gysylltiadau strategol
ag Iwerddon. Serch hynny, mae'n bwysig o hyd bod partneriaid yn llunio
pecyn realistig a chymesur o fesurau.
Goblygiadau Ariannol - Nid oes dim costau ychwanegol ynghlwm wrth
dderbyn hyn mewn egwyddor. Mae cyllido'r Fargen yn dibynnu ar sicrhau
cytundeb ynghylch Bargen rhwng y Rhanbarth a Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU.
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.
Ymateb: Derbyn
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Gan fod awdurdodau cyhoeddus yn gorfod cydymffurfio â Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol, rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol fod yn atebol am
eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf wrth ddatblygu a chyflawni Bargeinion
Dinesig a Thwf. Er enghraifft, wrth ddatblygu trefniadau llywodraethu ar gyfer
Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, mae'r rhanbarth wedi ymgysylltu â
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i sicrhau bod eu cynigion yn
adlewyrchu ffocws tymor hir y Ddeddf.
Mae Bargeinion Dinesig a Thwf yn eu hanfod yn gyson ag egwyddor
cynaliadwy Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Wrth galon y Bargeinion, mae
gweledigaeth hirdymor integredig sydd wedi'i datblygu gan y rhanbarth ar
gyfer y rhanbarth. Wrth gyflawni'r fargen, mae angen i bartneriaid rhanbarthol,
gan gynnwys rhanddeiliaid rhanbarthol ehangach, gydweithio i fynd i'r afael â
heriau'r gorffennol, mewn ffordd sy'n paratoi economi'r rhanbarth ar gyfer y
dyfodol.
Un o'r egwyddorion sy'n sail i'r bargeinion dinesig a thwf yw y bydd y buddion
yn cael eu taenu ar draws y rhanbarth. O safbwynt ymarferol, ystyr hyn yw
bod trefniadau llywodraethu'n cael eu datblygu a phrosiectau posibl yn cael eu
dewis er mwyn dangos y buddion i'r rhanbarth yn ogystal ag er mwyn mynd i'r
afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol.
Goblygiadau Ariannol - Dim. Bydd yr arian i dalu am oblygiadau ariannol
monitro'r Bargeinion yn dod o'r cyllidebau sydd ar gael eisoes.

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.
Ymateb: Gwrthod:
Er nad ydym yn anghytuno ag amcanion yr argymhelliad hwn, mae gan
awdurdodau lleol nifer o bwerau a dyletswyddau eisoes fel cyrff unigol gyda
golwg ar ddatblygu economaidd, a chynllunio strategol ar gyfer trafnidiaeth a
defnydd tir. Maent yn gorfod cydymffurfio â’r dyletswyddau sydd arnynt o dan
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae llawer o awdurdodau lleol
eisoes yn cydweithio er budd datblygu economaidd yn eu rhanbarthau drwy'r
Fargen Ddinesig a threfniadau eraill.
Fel rhan o’r cynigion i ddiwygio llywodraeth leol, mae Llywodraeth Cymru
eisoes yn ystyried sut y gallwn sicrhau ffocws rhanbarthol cryfach ar rai
gwasanaethau a swyddogaethau penodol, gan gynnwys datblygu
economaidd. Bwriedir i'r broses hon gysoni ymyriadau’n well â gwahanol
anghenion economaidd pob rhanbarth yng Nghymru, gan helpu i sicrhau bod
pob rhan o'r wlad yn cael budd yn sgil twf economaidd.

5

Byddwn hefyd yn deddfu i roi Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol i lywodraeth leol
a fydd yn rhoi pŵer ehangach lywodraeth leol weithredu er budd gorau ei
chymunedau a gallai hyn gynnwys hyrwyddo datblygiad economaidd. Nid
ydym wedi gweld dim tystiolaeth bod angen rhoi ‘dyletswydd’ ar awdurdodau
lleol i hyrwyddo twf economaidd: maent yn gwneud hynny’n barhaus, fel y
dengys y Bargeinion Dinesig. Rydym wedi nodi ein disgwyliadau bod yn rhaid
i ddatblygu economaidd fod yn gyfrifoldeb ar y lefel ranbarthol. Bydd y Pŵer
Cymhwysedd Cyffredinol yn goresgyn unrhyw rwystrau i wario arian neu
ddefnyddio adnoddau eraill at y diben hwn.
Drwy'r Cynllun Gweithredu Economaidd, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio
gyda'r rhanbarthau mewn ffordd sy'n diwallu eu gofynion economaidd orau.
Rydym wedi dechrau datblygu partneriaethau rhanbarthol cryfach yn ogystal
ag ail-lunio'r strwythurau cynghori a'r prosesau cymorth ariannol i fusnesau i'w
gwneud yn haws eu deall a sicrhau eu bod yn canolbwyntio mwy ar wireddu
ein cydamcanion. Mae tri Phrif Swyddog Rhanbarthol hefyd wedi'u penodi yn
y gogledd, yn y canolbarth a'r de-orllewin ac yn y de-ddwyrain i weithio gyda
phobl a busnesau ar draws eu rhanbarthau er mwyn sbarduno twf.
Goblygiadau Ariannol - Dim.
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.
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor
Rydym yn derbyn y dylai Bargeinion yng Nghymru gynnig cyfle i lunio'r
buddsoddi yn y rhanbarthau yn y dyfodol, ac y dylent gynnwys rhywfaint o
hyblygrwydd i ymaddasu wrth i amgylchiadau newid. Mae'r ddwy Fargen
Ddinesig yng Nghymru wedi'u llunio ar sail dadansoddiad economaidd o'r
ddau ranbarth, a hwnnw wedi'i baratoi gan yr awdurdodau lleol a'u partneriaid
a'u cynigion ynghylch sut y gallent wella'u perfformiad economaidd. Felly, mae
ganddynt sylfaen gadarn a sail gref i wireddu eu huchelgais.
Serch hynny, buddsoddiadau tymor hir yw Bargeinion Dinesig ac maent yn
golygu bod partneriaid lleol yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros sbarduno twf
economaidd ar draws eu rhanbarth. Dim ond yn y tymor hwy y bydd modd
mesur gwir effaith y buddsoddi. Er bod mecanweithiau ar waith i fonitro'r
cynnydd yn ystod oes y bargeinion, ni chredir y gellid rhoi darlun cywir o
berfformiad y Fargen yn y tymor byr. Gallai gwneud hyn arwain at gasgliadau
camarweiniol ac addasiadau anghywir i'r buddsoddiad.
Goblygiadau Ariannol - Dim. Bydd yr arian i dalu am oblygiadau ariannol
monitro'r Bargeinion yn dod o'r cyllidebau sydd ar gael eisoes.
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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".
Ymateb: Gwrthod
Ein nod yw bod yn hyblyg a chydnabod y cysylltiadau economaidd a
chymdeithasol rhwng ffiniau awdurdodau lleol, fel y rhai rhwng Ceredigion a
Gwynedd neu Gastell-nedd Port Talbot a Phowys. Fodd bynnag, rhaid rhoi'r
flaenoriaeth i drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd clir, ac mae hyn yn
golygu bod gofyn sicrhau ffiniau rhanbarthol clir.
Wrth weithio gyda phartneriaid lleol a Llywodraeth y DU, mae Llywodraeth
Cymru wedi bod yn sensitif i'r berthynas rhwng y gwahanol Fargeinion Dinesig
Thwf. Mae'n bwysig bod y Bargeinion ar wahân i'w gilydd ac nad ydynt yn
cystadlu â'i gilydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir hefyd ei bod yn
rhaid i'r rhanbarthau hyn gydweithio mewn ffordd sy'n ategu gwaith ei gilydd.
Bydd y cysylltiadau rhwng y rhanbarthau economaidd yng Nghymru yn cael
eu meithrin a bydd hyn yn rhan o swyddogaeth y Prif Swyddogion
Rhanbarthol, sy'n gyfrifol am arwain pob un o'r tri rhanbarth.
Mae ein hymagwedd at dwf economaidd rhanbarthol yn cynnwys adeiladu
partneriaethau ac ymrwymiadau a fydd yn cyflawni mwy dros y rhanbarth nag
y gallai'r cyrff unigol ei gyflawni ar eu pen eu hunain. Felly, bydd y
rhanbarthau'n mynd ati mewn ffordd strategol, gan flaenoriaethu buddsoddi
eu hymdrechion mewn partneriaethau a chysylltiadau effeithiol, tymor hir.
Nod ein ffocws rhanbarthol hefyd yw sicrhau bod yr ymgysylltu â'r sector
preifat ac â phartneriaid eraill yn symlach, a bod busnesau’n gallu
buddsoddi'n fwy strategol mewn ffordd fwy penodol - gan sylweddoli bod
busnesau preifat mwy o faint wedi bod yn galw am hyn.
Goblygiadau Ariannol - Dim.
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.
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor
Rydym yn dal yn ymroddedig i weithio gydag unrhyw ardal yng Nghymru sy'n
awyddus i archwilio sut y gallai Bargeinion Dinesig a Thwf fod o fudd iddynt.
Roeddem yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i ymchwilio i fargen dwf
ar gyfer Canolbarth Cymru yng nghyllideb Hydref 2017 a byddem yn
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croesawu manylion gan Bartneriaeth Tyfu'r Canolbarth am sut y gallai Bargen
helpu economi'r Canolbarth i dyfu.
Fodd bynnag, dylid nodi bod y ddaearyddiaeth a ddisgrifir gan y Pwyllgor yn
cynnwys ardaloedd sydd eisoes o fewn ardal Bargen Twf y Gogledd. Yn unol
â’r ymateb i Argymhelliad 10, er ein bod yn cydnabod yr angen am ddull
gweithredu hyblyg, y flaenoriaeth yw trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd
clir, sy’n gofyn am ffiniau rhanbarthol hawdd eu deall.
Mae economi wledig lewyrchus yn hanfodol er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl
gael gwaith o safon ac er mwyn helpu i sicrhau dyfodol y Gymraeg mewn rhai
o'i chadarnleoedd yng nghefn gwlad. Fel rhan o'n Cynllun Gweithredu
Economaidd, byddwn yn sicrhau bod buddiannau cefn gwlad yn cael eu
gwarchod a'u bod yn nodwedd gref ohono. Byddwn yn ymgysylltu â
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, busnesau gwledig ac eraill i ystyried y
dull mwyaf priodol o gefnogi datblygu economaidd yn y canolbarth a'r
gorllewin.
Mae hyn yn cynnwys annog cydweithredu rhanbarthol i ddatblygu cynnig ar
gyfer bargen dwf. Bydd cysylltiad clos rhwng yr ymgysylltu hwn a gwaith i
baratoi ardaloedd gwledig ar gyfer heriau a chyfleoedd ymadael â'r Undeb
Ewropeaidd a chynlluniau ffrydiau buddsoddi pan na fydd y DU bellach yn
rhan o raglenni cyllido'r Undeb Ewropeaidd. Rydym wrthi'n ddygn yn paratoi'r
achos o blaid cynnal lefelau'r arian strwythurol ar ôl inni ymadael â'r Undeb
Ewropeaidd yn ein papur - Brexit a Buddsoddi Rhanbarthol.
Goblygiadau Ariannol - Nid oes dim costau ychwanegol ynghlwm wrth
dderbyn hyn mewn egwyddor. Mae cyllido'r Fargen yn dibynnu ar sicrhau
cytundeb ynghylch Bargen rhwng y Rhanbarth a Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU.

Yr Athro Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a
Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
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