
PWYLLGOR CRAFFU AR Y CYD  CYTUNDEB DINESIG PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD - DYDD LLUN, 
23 MEDI 2019

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR CRAFFU AR Y CYD  CYTUNDEB DINESIG 
PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD A GYNHALIWYD YN CYNGOR BWRDEISTREF 
SIROL RHONDDA CYNON TAF, THE PAVILIONS, CAMBRIAN PARK, CLYDACH VALE, 
CLYDACH VALE, TONYPANDY, CF40 2XX DYDD LLUN, 23 MEDI 2019, AM 14:00

Presennol

Y Cynghorydd JPD Blundell – Cadeirydd 

B Brooks J Gauden L Parsons P Pavia

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

D Roberts, R Patel a/ac M Rahman

Swyddogion:

Sarah Daniel Swyddog Gwasanaethau Democrataidd – Craffu

31. DATGAN BUDD

Dim.

32. CYMERADWYO COFNODION

PENDERFYNWYD:       Bod Cofnodion y cyfarfod o Gydbwyllgor Craffu Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dyddiedig 24 Mehefin 
2019 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod manwl gywir.

Atgoffodd yr Aelodau y Swyddogion i lunio proffil llun o bob 
aelod o’r Cydbwyllgor Craffu a’r Swyddogion ategol mewn 
pryd ar gyfer y cyfarfod nesaf ym mis Ionawr. Cadarnhaodd y 
Swyddog Craffu, CBSP, y byddai’n mynd ar ôl hyn ar unwaith.  

33. DIWEDDARIAD TRAFNIDIAETH YR AWDURDOD TRAFNIDIAETH RHANBARTHOL - 
METRO PLUS

Cyflwynodd y Swyddog Datblygu Prosiect – Trafnidiaeth adroddiad er mwyn rhoi 
diweddariad i’r Aelodau ar fentrau trafnidiaeth Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd.

Cadarnhaodd bod y Cabinet Rhanbarthol ar y Cyd wedi cytuno mewn egwyddor ym mis 
Chwefror i gefnogi Cam 1 y Rhaglen Metro Plus. Roedd hyn yn cynnwys 10 cynllun (1 
ym mhob awdurdod lleol), a oedd yn cynnwys canolfannau trafnidiaeth, safleoedd Parcio 
a Theithio a choridorau blaenoriaeth i fysiau. Gwerth y pecyn yw tua £50m gyda £15m 
gan Lywodraeth Cymru (LlC), £15m o Fuddsoddiad y Fargen Ddinesig a’r Fframwaith 
Ymyriadau, ac £20m gan awdurdodau lleol/y Sector Preifat. Cyflwynwyd cais i’r Gronfa 
Drafnidiaeth Leol i rownd gyntaf cyllid LlC fis Chwefror diwethaf a dyfarnwyd £3.5m allan 
o gais gwerth £4.2m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ym mis Mai. 
Ychwanegodd y Swyddog Datblygu Prosiect – Trafnidiaeth bod Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful yn gweithredu fel yr awdurdod arweiniol ar gyfer y Gronfa Drafnidiaeth 
Leol.

Ar 12 Medi 2019, cytunodd y Cabinet Rhanbarthol ar y Cyd i ddirprwyo pellach i’r 
Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol i wneud penderfyniadau mewn perthynas â 



PWYLLGOR CRAFFU AR Y CYD  CYTUNDEB DINESIG PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD - DYDD LLUN, 
23 MEDI 2019

chyfraniad o £15m y Fargen Ddinesig. Cytunodd hefyd i ddirprwyo i Reolwr Rhaglen y 
Fargen Ddinesig gan ymgynghori â Chadeirydd yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol, 
Aelod Trafnidiaeth yr awdurdod lleol a’r Swyddog S151, i awdurdodi gwariant ar 
brosiectau cymeradwy unigol. O blith y 10 prosiect sydd wedi’u cynnig, roedd pob un 
mewn gwahanol gyfnodau cyflwyno. Roedd pedwar yn y cyfnod dylunio a byddant yn 
barod ar gyfer eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn nesaf, ac roedd y gweddill yn mynd drwy 
Gyfnodau WelTAG 1 a 3 (dichonoldeb a dyluniad amlinellol).

Ychwanegodd y Swyddog Datblygu Prosiect bod y Rhaglen yn cynnig cyfleoedd i wella 
cadernid mewn canol trefi ac ar y stryd fawr; gwell mynediad i gyflogaeth, iechyd ac 
addysg, cysylltiadau â nodau Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer ffyniant a 
chadernid, a hefyd cynnig rhagor o gydraddoldeb o ran mynediad a chydlyniant 
cymunedol.

Roedd y cynlluniau hyn yn rhoi cwmpas pellach i gynnwys y datblygiadau technoleg 
diweddaraf mewn gwefru Cerbydau Allyriadau Isel, cyfleoedd cynhyrchu a storio ynni, i 
wella ansawdd aer a chefnogi twf glân. Hefyd roeddent yn caniatáu ar gyfer hyblygrwydd 
cyflwyno gwefru Cerbydau Trydan fel ymateb i’r galw a ddisgwylir hyd at 2025, a’r 
ddarpariaeth oddefol hyd at 2030. Mae cynlluniau’n ystyried gosod pibelli ar gyfer digidol 
hefyd. 

Er mwyn galluogi i gynlluniau ystyried ‘ychwanegolrwydd’, mae Fframwaith Asesu 
Cyffredin yn cael ei baratoi er mwyn asesu cynlluniau yn ei erbyn ac i sicrhau eu bod yn 
cynnwys cyfleoedd pellach ar gyfer Teithio Llesol, Datblygu sgiliau a hyfforddiant, 
Cynhyrchu Incwm ac Elw ar Fuddsoddiad, Seilwaith Digidol a Seilwaith Cerbydau 
Trydan.                

Hefyd rydym wedi bod yn gweithio gyda LlC a Thrafnidiaeth Cymru i baratoi Fframwaith 
Gwella Metro, a fydd yn seiliedig ar goridor ac yn sail o bosib ar gyfer Cam Metro yn y 
dyfodol, gyda chynlluniau o’r fath yn seiliedig ar dystiolaeth. Roedd yr 
‘ychwanegolrwydd’ yn y Fframwaith Asesu Cyffredin wedi cael ei gynnwys hefyd yn y 
Fframwaith Gwella Metro. Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod 
Trafnidiaeth Rhanbarthol ym mis Tachwedd 2019 gyda diweddariad ar y gwaith hwn, 
ynghyd â diweddariad ar yr holl astudiaethau Cerbydau Allyriadau Isel sy’n cael eu 
cynnal ar hyn o bryd.  

Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol:-

 Strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel ar gyfer y Rhanbarth sydd i gael ei 
chwblhau ddiwedd mis Hydref/dechrau mis Tachwedd sy’n dod: 

 Strategaeth Tacsis (wedi’i derbyn fel drafft)
 Strategaeth Modelu Incwm ar gyfer Cerbydau Allyriadau Isel (wedi’i derbyn fel 

drafft).
 Y Rhaglen Metro Cam 1 gyfredol sy’n cynnwys cyfnewidfeydd yn Abertileri / 

Caerffili / Porth / Dociau’r Barri, Parcio a Theithio ym Mhentrebach / Y Pîl / 
Cyffordd Twnnel Hafren / Pontypŵl a New Inn, blaenoriaeth i fysiau o amgylch 
Dwyrain Caerdydd a Chasnewydd –coridor Caerdydd.

Daeth â’i chyflwyniad i ben drwy gadarnhau mai amcanion yr adroddiad oedd i Aelodau 
nodi’r wybodaeth ynddo ac iddynt, yn eu tro, ddarparu unrhyw sylwadau ar y mentrau. 

O ran y cyfnewidfeydd yng Nglynebwy/Spur Abertileri a’r Porth fel rhan o’r Rhaglen 
Metro Plus Cam 1, nododd Aelod bod y rhain yn GOCH ar y statws RAG a gofynnodd 
beth oedd y rheswm dros hyn.
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Cadarnhaodd y Swyddog Datblygu Prosiect – Trafnidiaeth bod hon yn broblem barhaus 
a oedd wedi datgelu, o ganlyniad i astudiaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, 
bod problemau defnydd tir/ perchnogaeth yn y lleoliadau hyn gydag ymchwiliad yn cael 
ei gynnal iddynt, er eu bod yn parhau heb eu datrys ar hyn o bryd. Ychwanegodd bod 
prosiect Glynebwy/Spur Abertileri i fod i gael ei gwblhau ym mis Gorffennaf ond roedd y 
dyddiad wedi’i symud i fis Hydref yn awr oherwydd y rheswm uchod.    

Ym mharagraff 7 adroddiad y Fframwaith Asesu Cyffredin, cyfeiriwyd at hybu teithio 
llesol a datblygu cynigion yn unol â safon i annog a chefnogi cerdded a beicio. 
Cyfeiriwyd yn benodol hefyd at edrych ar gyfle i ehangu darpariaeth y ‘prosiect Next 
Bike’. Gofynnodd Aelod am ddiweddariad ar gynnydd y fenter hon.  

Cadarnhaodd y Swyddog Datblygu Prosiect – Trafnidiaeth bod y cynllun yn weithredol 
eisoes yng Nghaerdydd a hyd yma roedd yn profi’n eithaf llwyddiannus. Pe bai’r 
llwyddiant yma’n parhau yn y tymor hwy, y gobaith oedd y gellid ei ehangu i ranbarthau 
eraill y Fargen Ddinesig.

Awgrymodd Aelod y dylid rhoi diweddariadau rheolaidd i Aelodau’r Cydbwyllgor Craffu 
mewn perthynas â’r cynnydd gyda’r mentrau trafnidiaeth a amlinellwyd yn yr adroddiad. 

ARGYMHELLION: Bod Aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu yn nodi’r 
adroddiad; bod yr eitem hon yn parhau’n rhan o’r Flaenraglen 
Waith a’u bod yn derbyn diweddariad blynyddol. Nododd yr 
Aelodau y cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yma a bod y prosiect 
dal yn ei gamau cynnar.

34. DATBLYGU GWEITHLU MEDRUS A MYND I’R AFAEL Â DIWEITHDRA

Cyflwynodd y Prif Swyddog Gweithredol – Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar fentrau sgiliau Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn unol â’r cais yn Atodiad A yr adroddiad.  

Dywedodd bod y Cabinet Rhanbarthol, ar 17 Rhagfyr 2018, wedi cytuno i ddyrannu 
£175k o’r Gronfa Fuddsoddi Ehangach i gyflwyno peilot blwyddyn o Gynllun 
Graddedigion Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd, mewn partneriaeth â’r 4 brifysgol ym 
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Esboniodd bod y Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd wedi cael ei gymeradwyo gan 
y Cabinet Rhanbarthol ar y 18fed o Chwefror 2019. Ar y cyd â’r gwasanaethau cynghori 
strategol a’r ymgynghori â rhanddeiliaid ychwanegol sy’n cael eu darparu gan y 
Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a’r Celfyddydau (Nesta), aeth 
ati i ddatgan y cyfrwng i sicrhau effaith orau bosib yr agweddau eraill ar y rhaglen Sgiliau 
ar gyfer y Dyfodol, er mwyn cyflawni dau amcan cefnogol o roi hwb i gystadleurwydd a 
mynd i’r afael ag anghydraddoldeb er mwyn cyflawni twf cynaliadwy a chynhwysol.  

Roedd y cyfresi craidd o argymhelion gan Nesta yn cynnwys y canlynol:

 Manteisio ar gyfleoedd tymor byr i dargedu meysydd penodol o alw am 
sgiliau.

 Buddsoddi mewn marchnad lafur fwy deallus yn y tymor hwy.         

Ers lansio ym mis Ebrill 2019, mae Cynllun Graddedigion Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd 
wedi gweithio gyda mwy na 140 o fusnesau, a ddidolwyd allan o fwy na 300 o 
ymgeiswyr ar ran cyflogwyr, a chynhaliwyd canolfannau asesu niferus. Hefyd mae’r 
cynllun wedi cael ei gefnogi gan ddigwyddiadau cohort, ychwanegodd. 
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Mae ymgysylltu’n digwydd gyda chyflogwyr o’r sector lled-ddargludyddion cyfansawdd 
a’i gadwyn gyflenwi ehangach, yn ogystal â sectorau blaenoriaeth eraill o’r Cynllun Twf 
Diwydiannol ac Economaidd. Nod hyn oedd edrych ar y potensial ar gyfer creu swyddi 
gwerth uchel, datrysiadau hyfforddi sy’n diwallu anghenion diwydiant a llwybrau i nodi 
sut gall pobl ifanc ar draws y rhanbarth fanteisio ar unrhyw gyfleoedd newydd. 

Aeth y Prif Swyddog Gweithredol yn ei flaen gan ddweud bod cynnig ar gyfer datblygu 
Cabinet Rhanbarthol Ieuenctid mewn partneriaeth â fforymau ieuenctid a thimau 
ymgysylltu ag ysgolion yn y rhanbarth, er mwyn i bobl ifanc allu dylanwadu ar 
fuddsoddiadau’r Fargen Ddinesig. Roedd hwn yn waith ar droed. 

Roedd cyfleoedd hyfforddi a gwaith yn cael sylw hefyd, drwy’r cynllun CCRCD Metro 
Plus, a fyddai’n cynorthwyo, yn ei dro, gyda chyfrannu tuag at dargedau llesiant a nodau 
digidol a thrafnidiaeth.

Hefyd roedd y Fargen Ddinesig yn cefnogi disgyblion y rhanbarth i fynychu digwyddiad 
STEM yn yr Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst ar 27 Medi 2019, er mwyn 
ysbrydoli Blynyddoedd 7, 8 a 9 i ystyried yr amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael 
mewn cyflogaeth STEM.

Daeth y Prif Swyddog Gweithredol â’i gyflwyniad i ben drwy ddweud, fel yr amlinellir yn 
yr Adroddiad Adnoddau ac Ailstrwythuro a gymeradwywyd gan y Cabinet Rhanbarthol ar 
y 18fed o Chwefror 2019, bod swyddfa’r Fargen Ddinesig yn datblygu capasiti i 
drawsnewid gwybodaeth o’r fath am y farchnad lafur yn ddeallusrwydd marchnad lafur 
drwy Wyddonwyr Data PhD a ganfyddir a’u cyllido gydag arian cyfatebol o gynllun 
myfyrwyr KES. I’r diben hwn, roedd gwaith yn parhau gyda Data Cymru i osod data 
cyffredin a chydweddol i bob Awdurdod oedd yn rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd.

Roedd Aelod yn teimlo bod yr 19 o fyfyrwyr oedd wedi dod yn rhan o Gynllun 
Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn nifer rhy isel a bod angen mwy o waith i 
gynyddu diddordeb yn y cynllun hwn i ddenu mwy o raddedigion.   

Atebodd y Prif Swyddog Gweithredol drwy gadarnhau bod 25 o fusnesau wedi dangos 
diddordeb mewn cymryd rhan yn y Cynllun ac y byddai menter recriwtio yn dechrau yn 
fuan a fyddai’n mynd â’r prosiectau ymlaen drwy i fusnesau amrywiol gyflogi pobl ifanc 
hynod gymwys. 

Nododd Aelod, o baragraff 12 yr adroddiad, bod partneriaeth y Fargen Ddinesig eisiau 
trosi gwybodaeth am y farchnad lafur yn ddeallusrwydd y farchnad lafur. Gofynnodd 
beth oedd yr amserlenni ar gyfer cyflawni hyn.  

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol mai tua 6 i 9 mis o’r dyddiad presennol oedd yr 
amserlenni.                

Nododd Aelod bod y Cynllun a’r cwmnïau a oedd yn mynd i ddod yn rhan o hyn eisiau 
cyflogi graddedigion. Gofynnodd a oedd unrhyw gyfleoedd cyflogaeth yn agored i 
raddedigion sydd wedi cymhwyso o’r newydd, neu unigolion sydd wedi ennill gradd 
Prifysgol beth amser yn ôl o bosib. 

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol bod y Cynllun eisiau denu unigolion oedd wedi 
graddio yn y gorffennol diweddar, hy, yn ystod y blynyddoedd diwethaf.          



PWYLLGOR CRAFFU AR Y CYD  CYTUNDEB DINESIG PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD - DYDD LLUN, 
23 MEDI 2019

ARGYMHELLION:  (1) Nododd yr Aelodau yr adroddiad a dweud bod 
rhaid i’r Pwyllgor, er mwyn gallu herio’n effeithiol, 
dderbyn data perthnasol yn yr adroddiad er mwyn rhoi 
cyfle iddynt ddarparu craffu effeithiol.   

(2)   Argymhellodd yr Aelodau fwy o ymgysylltu â 
rhieni ac ysgolion ar STEM er mwyn sicrhau eu bod i 
gyd yn ymwybodol o’r cyfleoedd posib sydd ar gael 
iddynt.

35. ADRODDIADAU GWYBODAETH AR GYFER NODI

Cyflwynodd Swyddog Craffu CBSP adroddiad a’i bwrpas oedd rhoi gwybod i 
Gydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(CCRCD JOSC) am yr Adroddiadau Gwybodaeth ar gyfer nodi pa rai sydd wedi cael eu 
cyhoeddi ers y cyfarfod diwethaf i gael ei drefnu. 

Roedd Paragraff 3.1 yr adroddiad yn rhoi teitlau’r Adroddiadau Gwybodaeth o’r fath sydd 
wedi cael eu cyhoeddi ers y cyfarfod diwethaf o’r JOSC, sef Cofnodion y cyfarfod o 
Gabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dyddiedig 15 
Gorffennaf 2019, a’r adroddiad a aeth i’r un cyfarfod gyda’r teitl Cynllun Busnes 
Blynyddol 2019-20 – Adroddiad Perfformiad Chwarter 1.             

ARGYMHELLION: Bod JOSC yn cydnabod cyhoeddi’r dogfennau sydd wedi’u rhestru 
yn yr adroddiad.

36. BLAENRAGLEN WAITH, HYFFORDDIANT AC AMSERLEN O GYFARFODYDD

Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad a’i bwrpas oedd sicrhau’r canlynol:

 Datblygu Blaenraglen Waith (FWP) o eitemau ar gyfer eu blaenoriaethu yn y 
dyfodol a’u hystyried gan y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu (JOSC);

 Gofyn i’r JOSC nodi unrhyw bobl i’w gwahodd i’r cyfarfodydd yn y dyfodol i 
gyfrannu at y trafodaethau a’r siarad;

 Nodi unrhyw ofynion hyfforddi sy’n ofynnol gan y JOSC, a
 Cytuno ar amserlen cyfarfodydd y JOSC

Wedi’i hatodi yn Atodiad A yr adroddiad oedd Blaenraglen Waith JOSC y gofynnwyd i’r 
Cydbwyllgor ei hystyried a phenderfynu yn ei chylch fel eitem(au) ar gyfer y cyfarfod 
nesaf sydd wedi’i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2020.

Roedd Atodiad B yr adroddiad yn cynnwys ffurflen Meini Prawf Craffu y gallai’r Aelodau 
ei defnyddio i gynnig eitemau pellach ar gyfer yr FWP. Wedyn gallai’r Cydbwyllgor 
ystyried unrhyw awgrymiadau o’r fath yn nhrefn blaenoriaeth mewn cyfarfod(ydd) yn y 
dyfodol. 

Hefyd roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am ofynion hyfforddi, lleoliad 
cyfarfodydd yn y dyfodol (gan gynnwys eu hamseroedd), goblygiadau ariannol (costau’n 
cyd-fynd â datblygiadau’r Cydbwyllgor Craffu yn y dyfodol) a rhai goblygiadau cyfreithiol 
penodol. 

Yn codi o’r trafodaethau ar yr adroddiad hwn, cafwyd yr argymhellion canlynol

ARGYMHELLION:              Cytunodd yr aelodau i dderbyn yr eitemau canlynol ar 
gyfer eu trafod yn eu cyfarfod nesaf ym mis Ionawr: 
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 Partneriaeth Twf Economaidd – Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd            
 Adroddiad Perfformiad Chwarter 2

Gweithdy JOSC 

 Cytunodd yr Aelodau i gynnal gweithdy i drafod y gofynion cefnogi yn y dyfodol 
ar gyfer y JOSC a sut gall y JOSC gyflawni swyddogaeth graffu effeithiol yn 
canolbwyntio ar ddull gweithredu seiliedig ar ganlyniadau 

 Yn dilyn y gweithdy, byddai cais manwl am adnoddau’n cael ei gyflwyno i 
Gabinet CCRCD   

Roedd yr Aelodau’n bryderus nad oedd digon o gyfarfodydd o’r CCRCD ac nad oedd yr 
adnoddau’n caniatáu ar gyfer digon o sesiynau datblygu aelodau, cyfarfodydd anffurfiol 
a chyfleoedd rhwydweithio.             

Daeth y cyfarfod i ben am 15:30


