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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU 

3ydd Chwefror 2021 

TEITL: DIWEDDARIAD CYLLIDEB REFENIW 2020/21 

AWDUR: Veronica Evans, Cyfrifydd Cynorthwyol – Cyngor Sir Ceredigion 

Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol – Bargen Twf Canolbarth 
Cymru 

1. Pwrpas yr Adroddiad 

1.1. Rhoi diweddariad i Fwrdd TCC ar yr incwm a'r gwariant gwirioneddol hyd yn hyn, yn 

ogystal â'r canlyniad blwyddyn lawn a ragwelir yn erbyn ei gyllideb refeniw flynyddol. 

1.2. Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae angen i'r Bwrdd fod yn ymwybodol o'i sefyllfa 

gwariant a ragwelir yn erbyn ei gyllideb gymeradwy. 

2. Penderfyniad(au) a Geisir 

2.1. I dderbyn a nodi’r adroddiad. 

3. Cefndir 

3.1. Cafodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol yn ei gyfarfod 

diwethaf ar 10/11/20. 

3.2. Derbyniwyd incwm gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â chyfraniadau gan y ddau 

awdurdod lleol i helpu i ddatblygu datblygiad y fargen a gwaith cysylltiedig. 

3.3. Derbyniwyd incwm gan Lywodraeth Cymru i helpu i symud ymlaen â'r rhaglen waith 

ranbarthol a datblygu'r gallu angenrheidiol i symud ymlaen. 

3.4. Derbyniwyd incwm pellach o £25,000 gan Lywodraeth Cymru (llythyr cynnig grant 

dyddiedig 22/10/20) i ran-ariannu Astudiaeth Ymchwil ac Arloesi Cymhwysol 

Canolbarth Cymru (cyfanswm cost y prosiect o £50,000). 

3.5. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y gwariant yr ymgymerwyd ag ef, a 

statws dyrannu'r gyllideb sy'n weddill. 

4. Incwm a Gwariant hyd yma 2020/21 

4.1. Y sefyllfa ariannol ar gyfer 2020/21 o ran incwm a gwariant ar 31/12/20 yw:  

INCWM     

  Eitem Gwerth 

  Cyngor Sir Ceredigion £50,000 

  Cyngor Sir Powys £50,000 

  Llywodraeth Cymru £95,000 

 
Llywodraeth Cymru – Astudiaeth Ymchwil ac  

Arloesi Cymhwysol (50% o gyfraniad) 
£25,000 
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  Llywodraeth Cymru (cario drosodd o 2019/20) £3,802 

  CYFANSWM INCWM £223,802 

GWARIANT     

  Cyngor Sir Powys Gwerth 

  Gwefan TCC £12,975 

  Ffioedd Ymgynghorol (Geoff Hughes) £6,075 

  Ffioedd Ymgynghorol ar y Fargen Dwf (Paul Griffith) £13,500 

  Cefnogaeth Prosiect ar y Fargen Dwf (Kate Todman) £3,300 

 
Costau Cyflog Swyddog Arweiniol Ynni 
@ 40% – Ebrill- Rhag 2020 

£13,464 

      

  Cyngor Sir Ceredigion   

  Hyfforddiant Gwell Achosion Busnes £4,875.00 

  Costau swyddog arweiniol Ebrill-Rhag 2020 £29,496 

      

  CYFANSWM GWARIANT 31/12/2020 £83,685 

 

5. GWARIANT A RAGWELIR 

5.1. Mae'r rhagolygon cyllidebol cyfredol ar gyfer Ch4 y flwyddyn ariannol 2020/21 fel a 

ganlyn (yr holl amcangyfrifon wedi'u cyllidebu ar wahân i'r rhai sydd â *) 

GWARIANT A RAGWELIR (WEDI EI YMRWYMO) 

Gwefan TCC (cynnal am 2 flynedd) £3,000 

Ffioedd Ymgynghorol – Joe Flanagan* £3,375 

Ffioedd Ymgynghorol - Paul Griffiths* £6,000 

Ffioedd Ymgynghorol – Kate Todman* £2,700 

Ffioedd Ymgynghorol – Geoff Hughes* £3,000 

Astudiaeth Ymchwil ac Arloesi Cymhwysol £48,278 

Astudiaeth Digidol £15,000 

Astudiaeth Hydrogen Canolbarth Cymru £10,000 

Costau swyddog arweiniol - Hydref 20 - Mawrth 21 £16,748 

Costau Cyflog Swyddog Arweiniol Ynni @ 40%* £4,488 

Ffioedd Cyfreithiol – ESF P5 SLA* £15,000 

  £127,589 

*costau amcangyfrifedig/cyllidebu ar y cam yma 

5.2. Cyfanswm y Gwariant Gwirioneddol ac Ymrwymedig a amcangyfrifir ar ddiwedd y 

flwyddyn yw: £211,274 

5.3. Mae hyn yn gadael balans o £12,528 heb ei ymrwymo. 

6. OPSIYNAU AR GYFER DEFNYDDIO@R GYLLIDEB YN WEDDILL 

6.1. Rydym wedi amlinellu gweithgaredd o'r blaen a allai olygu bod angen i'r gyllideb 

gael ei gwireddu: 
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 Costau Cyfreithiol – IAA2 (£15,000) 

 Cefnogaeth Datblygu Portffolio (£15,000) 

 Hyfforddiant Ymarferwyr Achosion Busnes Gwell (£5,000) 

6.2. Nid yw’r sicr os bydd angen costau ar gyfer datblygu IAA2 ar hyn o bryd. Mae 

swyddogion yn trafod yr anghenion ar gyfer llywodraethu rhanbarthol yng nghyd-

destun deddfwriaeth newydd. Mae siawns dda fydd angen adnabod swm ar gyfer y 

costau hyn, ond mae’r annhebyg gawn nhw eu gwario yn y flwyddyn ariannol 

bresennol (2020/21). 

6.3. Mae ffocws cyn y Nadolig ar gyflawni Penawdau Telerau a mwy o eglurder ar y 

broses ddatblygu ar gyfer yr Achos Busnes Portffolio wedi golygu nad oes unrhyw 

ofyniad brys am yr elfennau cymorth neu hyfforddiant ar hyn o bryd. Efallai y bydd 

eu hangen o hyd, ond i'w hystyried yn y Flwyddyn Ariannol 2021/22. 

6.4. Bydd Aelodau hefyd yn ymwybodol o’r Astudiaeth Hydrogen Canolbarth Cymru. 

Mae’r gwaith yma wedi symud yn ei flaen, gyda sgôp y gwaith wedi ei ddatblygu a’i 

gostio. Mae wedi ei ddwyn ynghyd fel prosiect cydweithredol fel rhan o’r Cynllun 

Datblygu Gwledig ar y cyd gyda Grwpiau Gweithredu Lleol Ceredigion a Phowys. 

Mae wedi derbyn cymeradwyaeth ar gyfer cyfanswm cost prosiect o £50,000 – gyda 

£40,000 yn dod o’r CDG, gyda gofyn am £10,000 o gyfraniad arian cyfatebol o’r 

gyllideb TCC. Mae amserlenni wedi llithro, ond mae swyddogion yn edrych ar bob 

opsiwn comisiynu i sicrhau fydd o leiaf £10,000 yn cael ei wario o fewn y flwyddyn 

ariannol yma (2020/21). 

Casgliad 

6.5. Mae'r sefyllfa bresennol yn dangos tanwariant cymedrol os gellir cynnal cynnydd ar 

waith a gomisiynwyd, a bod costau amcangyfrifedig yn dod i mewn yn ôl y disgwyl. 

6.6. Fodd bynnag, mae rhywfaint o hyder y gellir cyflawni gwariant pellach yn gyflym ar 

nifer o dasgau sy'n weddill a nodwyd, gyda'r gwaith hydrogen yn allweddol i'w 

wireddu'n gyflym. 

6.7. Bydd swyddogion yn monitro cynnydd yn rheolaidd yng nghyfarfodydd Grŵp Rheoli 

GMW. 

6.8. Gofynnir am gadarnhad gyda Llywodraeth Cymru ynghylch yr amgylchiadau y gellir 

hawlio, neu gario symiau llawn y grant - pe bai angen yr hyblygrwydd hwnnw arnom. 

7. Gwaith dichonoldeb y tu allan i'r brif gyllideb refeniw 

Astudiaeth Tir ac Eiddo 

7.1. Ariannwyd y gwaith hwn cyn ac ar wahân i brif gyllideb refeniw GMW. 

7.2. Ar 30/09/20, roedd £ 8,890 wedi'i wario yn 2020/21, a rhagwelir y byddai £ 13,435 

yn weddill. Gan ddod â chyfanswm y gwariant a ragwelir yn 2020/21 i £ 22,325. 

7.3. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddod â'r gwaith hwn i ben cyn gynted ag sy'n 

ymarferol. 

8. Ymrwymiadau o 2021/22 ymlaen 

8.1. Sicrhawyd cyllid cyfatebol gan yr Awdurdodau Lleol ac arian Ewropeaidd i ariannu'r 

adnodd staffio ar gyfer y swyddfa gydweithredu ranbarthol (Swyddfa Rheoli 

Portffolio ar gyfer y Fargen Dwf). Disgwylir llythyr cynnig grant ar gyllid yr UE yn fuan 

iawn. 
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8.2. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ymrwymiadau ffurfiol i gyllideb refeniw Bwrdd GMW ar 

ôl 2020/21 wedi eu gwneud eto. 

8.3. Nodwyd yn flaenorol i'r Bwrdd y byddai'n debygol y byddai'n ofynnol i'r ddau 

Awdurdod Lleol glustnodi cyfraniadau refeniw i roi adnodd i’r gwaith gweithredu sy'n 

ofynnol i ddatblygu'r Fargen ymhellach, a chefnogi gweithrediad y fargen. 

8.4. Bydd sgyrsiau pellach yn cael eu cynnal maes o law gydag uwch swyddogion a 

thrwy brosesau’r Awdurdodau Lleol yn unigol. 

9. Goblygiadau Cyfreithiol 

9.1. Nid oes goblygiadau cyfreithiol yn codi o’r adroddiad. 

10. Goblygiadau Adnoddau Dynol 

10.1. Nid oes goblygiadau adnoddau dynol yn codi o’r adroddiad. 

11. Goblygiadau Ariannol 

11.1. Mae'r adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa ariannol gyfredol. Mae'r costau gwirioneddol 

hyd yn hyn ynghyd ag ymrwymiadau presennol a rhai sydd wedi'u cynllunio o fewn 

cyfanswm y gyllideb sydd ar gael. Bydd angen rhoi ystyriaeth bellach i'r sefyllfa ar ôl 

01/04/2021 maes o law. 

12. Atodiadau 

 Dim 


