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TEITL: Diweddariad ar Raglen Waith y Bwrdd Uchelgais a Lleoliad i’r Swyddfa Rhaglen

AWDUR: Jane Richardson – Cadeirydd Grŵp Swyddogion Gweithredol y Bwrdd Uchelgais

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Cafodd cais ei wneud gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i’r Rhaglen Waith gael ei 
gyflwyno i bob cyfarfod o’r Bwrdd.

1.2. I ddiweddaru’r aelodau ar ddatblygiadau ers y cyfarfod diwethaf. 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Adolygu, diweddaru a chymeradwyo statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith.  

2.2. Cymeradwyo y Cynllun Trosiannol. 

2.3. Awdurdodi’r Corff Atebol i ymrwymo i brydles ar swyddfa yng Nghanolfan Fusnes Conwy yn unol 
â’r adroddiad, a chytuno a thelerau eraill yn unol â chyngor y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog 
Cyllid ac Uwch Reolwr Eiddo'r Corff Atebol.

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Diweddaru ar gynnydd tasgau’r Rhaglen Waith. 

3.2. Adrodd ar y Cynllun Trosiannol fel dogfen gefnogol i’r Rhaglen Waith nes bydd y Cyfarwyddwr 
Rhaglen yn cychwyn y swydd. 

3.3. Mae’r Bwrdd Uchelgais angen adnabod gofod swyddfa addas ar gyfer y Swyddfa Rhaglen.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Rhaglen Waith (Atodiad 1) 

4.1.1. Mae’r rhaglen waith yn gosod allan tasgau allweddol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. Mae’r rhaglen 
waith yn adnabod 10 categori allweddol, gyda thasgau penodol yn erbyn y categorïau. Mae 
amserlen a chyfrifoldeb wedi'i osod yn erbyn pob tasg, ynghyd a statws RAG.

4.1.2. Mae pob tasg wedi ei adolygu ac wedi cael statws RAG, yn unol â’r canllawiau isod:

Statws RAG Statws y dasg Camau angenrheidiol
GWYRDD Ar y trywydd iawn i'w gwblhau o fewn yr 

amserlen ddymunol
Dim angen camau rheoli



MELYN Efallai bod risg na fydd y dasg yn 
cyrraedd yr amserlen 

Camau rheoli ei angen i fynd i'r 
afael â materion

COCH Mae risg bod y dasg yn mynd i fethu'r 
dyddiad cwblhau a amserlenwyd

Camau brys eu hangen i fynd 
i'r afael â materion

4.1.3. Mae pob tasg yn y Rhaglen Waith efo statws Gwyrdd neu Felyn, ac ar y trywydd iawn i gyflawni. 

4.1.4. Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Uchelgais, mae amserlen a statws RAG y tasgau wedi ei adolygu. 

4.1.5. Mae’r Grŵp Gweithredol wedi ychwanegu tasgau newydd i’r rhaglen waith, sef:
 Cytuno ar gynllun trosiannol
 Rheoli’r cynllun trosiannol
 Cytuno ar leoliad ar gyfer y Swyddfa Rhaglen
 Adnabod manylion cynllunio a chaniatâd ar gyfer y prosiectau

4.2. Diweddariad Cynnydd

Gweler isod fanylion cynnydd tasgau penodol: 

4.2.1. Penawdau’r Telerau

 Ers cyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar y 6ed o Fedi, 2019 derbyniwyd drafft wedi ddiweddaru o 
Benawdau’r Telerau ar 24ain o Fedi, 2019 gyda man newidiadau i ddau baragraff (para 8 a 
para 38) wedi ei gwneud gan Lywodraeth Prydain.

 Mae ein swyddogion yn cydweithio gyda swyddogion Llywodraeth Prydain a Llywodraeth 
Cymru ar ddatganiad drafft ar Benawdau’r Telerau. 

 Mae nodyn briffio ar Benawdau’r Telerau yn cael ei ddrafftio, a bydd yn cael ei rannu gyda 
phartneriaid y Bwrdd Uchelgais er mwyn sicrhau fod yr holl aelodau yn cael ei briffio yn 
drylwyr.

4.2.2. Llywodraethu

4.2.2.1. Is-Bwyllgorau

 Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf o’r Is-Bwyllgor Trafnidiaeth ar yr 23ain o Fedi, 2019 lle cytunwyd ar 
raglen waith. 

4.2.2.2. Trefniadau Llywodraethu / Cyflawni Masnachol

 Cynhaliwyd gweithdy ar y 13eg o Hydref, 2019 i drafod trefniadau llywodraethu / cyflawni 
masnachol ar gyfer prosiectau’r Cynllun Twf. Roedd y gweithdy yn ddefnyddiol, gan adnabod 
opsiynau posibl ar gyfer gweithredu prosiectau a rhaglenni. Bydd gweithdy pellach gyda 
chefnogaeth gan arbenigwyr yn cael ei drefnu er mwyn trafod y modelau mewn manylder.

4.2.2.3. Bwrdd Cyflawni Busnes

 Cafodd cyfarfod o’r Bwrdd Cyflawni Busnes Cysgodol ei gynnal ar y 1af o Hydref, 2019. 
 Hysbysebwyd swydd Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes, gyda dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 

ar y 27ain o Fedi, 2019. Bydd y broses o dynnu rhestr fer a chyfweld yn cael eu trefnu dros yr 
wythnosau nesaf.



4.2.3. Swyddfa Rhaglen

4.2.3.1. Penodi staff ar gyfer y Swyddfa Rhaglen

 Hysbysebwyd 4 swydd ar y cyd gyda’r swydd Cyfarwyddwr Rhaglen, gan gynnwys Rheolwr 
Gweithrediadau, Rheolwr Rhaglen Ddigidol, Rheolwr Rhaglen Ynni a Rheolwr Rhaglen Tir ac 
Eiddo. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau oedd y 13eg o Fedi, 2019.

 Mae’r broses gyfweld wedi cychwyn, gan obeithio byddwn wedi penodi i’r pedair swydd erbyn 
diwedd y mis.

4.2.3.2. Lleoliad y Swyddfa Rhaglen

 Gyda phenodiadau i’r swyddfa rhaglen ar fin cael ei gwneud, bydd angen swyddfa ar gyfer y 
tîm. 

 Mae Canolfan Fusnes Conwy wedi ei adnabod fel lleoliad addas. Trefniant cychwynnol am 
flwyddyn fydd y lleoliad yng Nghanolfan Fusnes Conwy, bydd angen adolygu’r trefniant a 
chytuno ar leoliad tymor hir i’r Swyddfa Rhaglen. 

 Byddai’r swyddfa yno yn cynnig gofod ar gyfer hyd at 8 aelod o staff ar lawr cyntaf yr adeilad.

4.2.3.3. Cynllun Trosiannol (Atodiad 3)

 Mae Cynllun Trosiannol mewn lle ar gyfer y cyfnod pontio nes bydd y Cyfarwyddwr Rhaglen 
yn cychwyn yn ei swydd ar y 1af o Ionawr, 2020.

 Mae’r Cynllun Trosiannol yn adnabod y canlynol:
- Swyddogion Arweiniol Rhaglenni fydd yn goruchwylio datblygiad y rhaglenni;
- Swyddogion Arweiniol ar gyfer prosiectau fydd yn cefnogi datblygiad yr Achosion Busnes 

5 Cam; 
- Mae meysydd penodol eraill wedi ei adnabod yn y cynllun trosiannol gan benodi Swyddog 

Arweiniol ar eu cyfer;
- Bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i ddarparu cefnogaeth weithredol ar gyfer y Bwrdd 

Uchelgais.
 Unwaith bydd Penawdau’r Telerau yn cael ei arwyddo, bydd angen i’r rhanbarth gychwyn 

gwaith ar yr Achosion Busnes 5 Cam. Tra bod capasiti mewn lle ar gyfer datblygu rhai o’r 
Achosion Busnes 5 Cam, bydd angen cefnogaeth ychwanegol. Bydd y Rheolwyr Rhaglen 
ynghyd a/neu Swyddogion Arweiniol y Rhaglenni yn goruchwylio’r gwaith o lunio’r Achosion 
Busnes 5 Cam; bydd Grŵp Ansawdd yn cael ei sefydlu er mwyn llywio’r datblygiad; a bydd 
angen i gomisiynu cyngor arbenigol.

 Mae £50,000 o gyllideb Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau wedi cael ei glustnodi at y 
diben yma.

4.2.3.4. Arian ESF

 Mae’r gwaith o lunio Cynllun Busnes am arian ESF yn ddarn mawr o waith, bellach mae 
fframwaith mewn lle ar gyfer cwblhau’r cais. Mae Swyddogion ar hyn o bryd yn gweithio ar 
ddrafftio’r Cynllun Busnes, gan obeithio cyflwyno'r Cynllun Busnes i WEFO erbyn y 31ain o 
Hydref, 2019.

4.2.4. Cyllidol

 Bydd gwaith ar y modelau busnes pum achos yn dechrau yn y dyfodol agos a fydd, ynghyd â 
phenderfyniadau’r Bwrdd ar broffilio gwariant ar raglenni, yn hysbysu’r broses i adnabod 
gofynion benthyca posib yr awdurdodau lleol (a phartneriaid eraill). Gan nad yw’n debygol y 



bydd cytundeb terfynol ar y Cynllun Twf tan ddiwedd 2020, mae’n annhebygol y byddwn yn 
benthyca yn ystod 2020/21 ac rydym yn bwriadu rhoi gwybod i randdeiliaid yn ystod cylch 
cyllideb 2021/22. Bydd cytuno ar sefyllfa NNDR a chyfalafu ynghyd a cymeradwyo’r cynllun 
cyllidol yn rhan o’r gwaith yma. 

 Caiff Cyllideb 2020/21 ei chyflwyno er cymeradwyaeth y Bwrdd yn chwarter cyntaf blwyddyn 
galendr 2020, wedi i drafodaethau gael eu cynnal gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen newydd. Bydd 
nifer o newidynnau anhysbys a allai gael effaith ar y gyllideb mewn blynyddoedd dilynol, felly, 
byddai’n amhosib cynnig cyllideb tair blynedd ar hyn o bryd. 

4.2.5. Cyfreithiol a Chaffael

4.2.5.1. Cytundeb Llywodraethu 2 

 Mae gweithdy wedi'i drefnu ar gyfer 23ain o Hydref, 2019 i weithio drwy Gytundeb 
Llywodraethu 2. Bwriad y gweithdy ydi gweithio drwy faterion lefel uchel partneriaeth a 
llywodraethu er mwyn llywio a chreu drafft o Gytundeb Llywodraethu 2.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Mae’r cynnig gan Gyngor Bwrdeistrefol Sir Conwy ar gyfer y swyddfa yng Nghanolfan Busnes 
Conwy am flwyddyn fel a ganlyn:

Cost Rhent £6,850 + TAW
Cost Gwasanaethau £2,530 + TAW
CYFANSWM £9,380 + TAW

5.2. Mae’r gost gwasanaethau yn cynnwys costau cyfleusterau a gwresogi - glanhau holl ardaloedd 
cymunedol, cyfleusterau cegin rhannol; parcio yng nghefn yr adeilad; ffob mynediad; cymorth o’r 
dderbynfa.

5.3. Rydym yn rhagweld byddai’r Bwrdd Uchelgais yn arwyddo prydles am flwyddyn, gan ddechrau ar 
y cynharaf 1af o Dachwedd, 2019. 

5.4. Mae cyllideb 2019/20 yn cynnwys £5,000 o dan y pennawd gwariant Eiddo, ac mae £3,908 wedi ei 
glustnodi ar gyfer costau rhent a gwasanaethau ar gyfer cyfnod o 5 mis yn ystod 2019/20. 

5.5. Mae cyllideb 2019/20 yn cynnwys pennawd gwariant “Cyflenwad a Gwasanaethau”, sydd a 
cyllideb ddigonol ar gyfer costau sefydlu swyddfa newydd. 

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Bydd angen i’r Corff Atebol ymrwymo i brydles ffurfiol yn unol â chyfarwyddiadau’r Bwrdd 
Uchelgais. Bydd hyn yn ei gapasiti fel y Corff Atebol yn gweithredu dan GA1 a bydd yn 
ddarostyngedig i’r indemniadau yn y cytundeb mewn perthynas ag ymgymryd â’r rôl.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim.

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim.



9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Mae’r Rhaglen Waith wedi ei drafod a’i gymeradwyo gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 4ydd 

Hydref, 2019.

9.2. Mae Adran Eiddo'r Corff Atebol wedi adolygu'r cynnig ar gyfer y gofod swyddfa yng Nghanolfan 
Fusnes Conwy, ac yn cadarnhau bod y telerau a’r rhent sy’n cael ei gynnig yn briodol.

ATODIADAU:

Atodiad 1 Rhaglen Waith 

Atodiad 2 Rhestr o benderfyniadau 

Atodiad 3 Cynllun Trosiannol

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro – Corff Atebol:

“Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion priodol ar gyfer sicrhau lleoliad cychwynnol i’r 
Swyddfa Rhaglen. Dim sylwadau pellach i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Cadarnhaf fy mod i wedi adolygu agweddau ‘Cyllid’ o’r Rhaglen Waith gyda’r awdur.  
Cyflwynir sylwadau pellach, fel bo angen, ar lafar yng nghyfarfod y Bwrdd.”


