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Cefndir Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn
cyflwyno dull trawsnewidiol o sut y bydd
Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn darparu
graddfa a natur y buddsoddiad sydd eu
hangen i gefnogi cynlluniau'r rhanbarth i dyfu.
Mae'r Fargen yn deillio o argymhellion
Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas-
ranbarth Bae Abertawe 2013-2030 ac yn
cynnwys cyfanswm buddsoddiad o tua £1.3
biliwn dros gyfnod o 15 mlynedd. Mae hyn yn
cynnwys £241m gan Lywodraeth y Deyrnas
Unedig a Llywodraeth Cymru; £396m o gyllid
arall gan y sector cyhoeddus a £637 o'r sector
preifat. 

Mae'r Fargen yn gyfle unwaith mewn
cenhedlaeth i atgyfnerthu rôl y rhanbarth
ymhellach ym maes arloesedd technolegol ac i
ddod yn un o'r prif arloeswyr o ran datblygu a
masnacheiddio atebion i rai o'r heriau mwyaf
ym meysydd gwyddorau bywyd a llesiant, ynni
a gweithgynhyrchu clyfar drwy arloesedd
digidol a rhaglen sgiliau sydd wedi'i theilwra i
anghenion busnesau.

Wrth greu hyd at 9,465 o swyddi newydd ar
gyfer y rhanbarth, bydd buddsoddiad y Fargen
Ddinesig yn cyfrannu at gynnydd o £1.8bn
mewn Gwerth Ychwanegol Gros, a bydd
hynny'n osgoi dau ddegawd arall o dwf nad
yw'n troi swyddi. 

Ar 20 Mawrth 2017, llofnododd y pedwar
awdurdod lleol yn Ne-orllewin Cymru, sef Sir
Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir
Benfro ac Abertawe, gytundeb Bargen
Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe
(Penawdau Telerau) â Llywodraeth y Deyrnas
Unedig a Llywodraeth Cymru. Drwy lofnodi'r
cytundeb hwn, cafwyd cadarnhad o
ymrwymiad y pedwar awdurdod lleol ar y cyd i
sicrhau bod cynlluniau Bargen Ddinesig Bae

Abertawe yn cael eu darparu'n llawn.

Llywodraethu 

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn
bartneriaeth rhwng 8 sefydliad a'r sector
preifat, sy'n cynnwys 4 awdurdod lleol sef Sir
Gaerfyrddin, Sir Benfro, Castell-nedd Port
Talbot ac Abertawe; Bwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg; Prifysgol
Abertawe; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei
llywodraethu gan Gyd-bwyllgor  a fydd yn
bennaf gyfrifol am becyn buddsoddi'r Fargen
Ddinesig. Er mwyn cefnogi rôl y Cyd-bwyllgor,
bydd Bwrdd Strategaeth Economaidd yn cael
ei sefydlu i roi cyfeiriad strategol i'r Fargen
Ddinesig a darparu cyngor strategaethol i'r
Cyd-bwyllgor ar faterion sy'n gysylltiedig â'r
Fargen Ddinesig. 

Bydd hefyd yn sicrhau bod y gymuned fusnes
yn chwarae rhan lawn ym mhob elfen o'r
Fargen Ddinesig ac yn gwneud argymhellion i'r
Cyd-bwyllgor ynghylch cyfleoedd i fanteisio'n
llawn ar y Fargen Ddinesig ac ymestyn ei
heffeithiau ar draws y rhanbarth. 

Mae copi o'r strwythur llywodraethu wedi'i
atodi.

Rôl y Bwrdd Strategaeth Economaidd
Maes gorchwyl y Bwrdd yw:

• Cyflwyno amcanion strategol ar gyfer y
Dinas-ranbarth Bae Abertawe 

• Monitro cynnydd o ran cyflawni'r Fargen
Ddinesig

• Goruchwylio'r broses o lunio achosion busnes
a chyflwyno argymhellion i'r Cyd-bwyllgor i'w
cymeradwyo

• Goruchwylio gweithgaredd ymgysylltu
busnesau a chynnig rhaglen waith flynyddol
i'w chymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor



• Clustnodi gweithgarwch/buddsoddiad sydd
eu hangen i gefnogi twf y sector gan
gyfeirio'n arbennig at y gadwyn gyflenwi
ehangach a gwneud argymhellion i'r Cyd-
bwyllgor

• Clustnodi cyfleoedd am fuddsoddiadau
ehangach yn unol â gweledigaeth strategol y
Fargen Ddinesig a chlustnodi cyfleoedd i
ddylanwadu ar raglenni presennol neu eu
llunio, lle bo'n briodol, i'w cymeradwyo gan y
Cyd-bwyllgor.

Disgrifiad o'r Rôl
Fel Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth
Economaidd, bydd yn ofynnol i chi chwarae
rhan allweddol drwy arwain y Bwrdd i roi
cyngor o ansawdd uchel i Gyd-bwyllgor Bargen
Ddinesig Bae Abertawe ynghylch materion
sy'n ymwneud â'r uchod. Prif gyfrifoldebau'r
Cadeirydd fydd

• Chwarae rhan allweddol o ran hyrwyddo 
   safbwyntiau Bargen Ddinesig Bae Abertawe 
   i randdeiliaid allweddol

• Arwain y Bwrdd wrth fonitro'r broses o 
   gyflawni'r Fargen Ddinesig 

• Gweithredu fel cyfrwng cyswllt rhwng y 
   sector preifat a'r Cyd-bwyllgor

• Hyrwyddo safbwyntiau diwydiannau a 
sectorau yn gyffredinol

• Meithrin a chynnal perthynas waith 
   effeithiol â'r Cyd-bwyllgor a Bwrdd y 
   Rhaglen.
   

Meini Prawf Dethol
Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl y meini
prawf canlynol:

Sgiliau, Nodweddion a Phrofiad Hanfodol

•  Gwybodaeth am unrhyw un o feysydd 
   perthnasol y Fargen Ddinesig (Gwyddorau 
   Bywyd, Digidol, Gweithgynhyrchu, Ynni, 

   Sgiliau) a phrofiad o unrhyw un o'r meysydd 
   hyn.

•  Profiad helaeth yn y sector preifat

•  Ethos partneriaeth ac arweinyddiaeth cryf, 
   gyda'r gallu i osod cyfeiriad strategol mewn 
   meysydd pwnc cymhleth

•  Dangos dealltwriaeth o'r amgylchedd 
   strategol ehangach a rhoi ystyriaeth i hyn 
   wrth wneud argymhellion

•  Y gallu i ennill hyder rhanddeiliaid ac i 
   ddylanwadu arnynt, gan gynnwys y sector 
   preifat a'r cyfryngau

•  Y gallu i gyfleu negeseuon cymhleth i 
   amrywiaeth o gynulleidfaoedd

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn
cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu'r
Iaith Gymraeg ac yn croesawu ceisiadau gan
ymgeiswyr sy'n dangos eu bod yn medru
gweithio'n Saesneg neu'n Gymraeg. 

Amserlenni'r Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter drwy gydol
y flwyddyn. Fodd bynnag, cynhelir cyfarfodydd
arbennig pan ystyrir bod hynny'n
angenrheidiol.  Yn gyffredinol, bydd y
cyfarfodydd yn cael eu cynnal o fewn
Rhanbarth Bae Abertawe, ond gall fod adegau
pan fydd angen cynnal cyfarfodydd mewn
lleoliadau eraill. 

Cyflog:

Nid oes unrhyw gyflog ar gyfer y swydd hon,
ond telir am gostau teithio rhesymol.

Y Broses Ddethol:
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 
15 Rhagfyr 2017

Y panel yn cyfarfod ac yn penderfynu:  
Chwefror 2018

• Rhoddir cyfweliad i restr fer o ymgeiswyr a 



   bydd argymhellion yn cael eu gwneud gan 
   Banel a fydd yn cynnwys swyddogion sy'n 
   cynrychioli Bargen Ddinesig Bae Abertawe, 
   Llywodraeth y Deyrnas Unedig a 
   Llywodraeth Cymru;

•  Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu 
   gwahodd i gyfarfod yn anffurfiol ag 
   Ysgrifennydd Gwladol Cymru; Ysgrifennydd y
   Cabinet dros yr Economi a phedwar 
   Arweinydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig 
   Bae Abertawe 

•  Bydd y Cadeirydd yn cael ei gymeradwyo gan
   y Cyd-bwyllgor

Sut i ymgeisio
Er mwyn ymgeisio cyflwynwch ffurflen gais
wedi'i llenwi i citydeal@sirgar.gov.uk

gan 15 Rhagfyr 2017


