BWRDD CYSGODOL TYFU CANOLBARTH CYMRU / SHADOW GROWING MID
WALES BOARD CYNHALIWYD YN NEUADD Y SIR, LLANDRINDOD AR 20FED
TACHWEDD 2019
17:00yp – 19:05yp
Yn bresennol:
Aelodau Cabinet Cyngor Sir Ceredigion:
Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Sir Ceredigion ac Aelod Cabinet ar gyfer
Polisi Perfformiad, Partneriaethau a Gwasanaethau Democrataidd (EAG)
Cynghorydd Dafydd Edwards: Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd, Gwasanaethau
Amgylcheddol a Thai (DE)
Cynghorydd Catrin Miles: Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Dysgu a Dysgu
Gydol Oes (CM)
Cynghorydd Rhodri Evans: Aeloda Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio (RE)
Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd
(GL)
Aelodau Cabinet Cyngor Sir Powys:
Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys (Chair) (RH)
Cynghorydd Aled Davies, Deilydd Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth (AD)
Cynghorydd James Evans, Deilydd Portffolio Datblygu’r Economi, Tai a Rheoleiddio
(JE)
Fiona Stewart, Cadeirydd y Grŵp Strategaeth Economaidd (FS)
Swyddogion:
Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion (EE)
Caroline Turner, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys (CT)
Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi ac Amgylchedd, Cyngor Sir
Powys (NB)
Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Powys (ND)
Clive Pinney, Cyfreithwir y Cyngor, Cyngor Sir Powys (CP)
Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Twf a Datblygiadau Sylweddol, Cyngor Sir
Ceredigion (CJE)
Llion Bevan, Swyddog y Wasg, Cyngor Sir Ceredigion (LB)
Elin Prysor, Pennaeth Cyfreithiol, Cyngor Sir Ceredigion (EP)
1. Croeso ac Ymddiheuriadau
Welcome and Apologies
Nodwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Phyl Davies a Heuwen Hulme.
Croesawodd y Cadeirydd Fiona Stewart, Cadeirydd y Grŵp Strategaeth
Economaidd.
2. Datganiadau o Fuddiant Personol
Dim datganiadau o fuddiant.
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3. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 01/07/2019
Cafwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2019 yn
gywir.
Materion yn Codi
Adroddodd EE ei fod wedi derbyn llythyr gan Andrew Clark a oedd wedi cymryd
cyfrifoldeb am sgiliau yn Llywodraeth Cymru yn cynghori ei fod wedi penderfynu
gohirio'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau nes bod adolygiad wedi'i gwblhau. Roedd
hyn yn gwrthddweud y cyfarwyddyd gan y Gweinidog. Cytunwyd y byddai EE
yn siarad â Huw Morris ac, os oedd angen, yn dilyn hynny gyda llythyr gan y
ddau Arweinydd at y Gweinidog.
4. Diweddariad a Datblygiad y Rhaglen
Rhoddodd CJE y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd hyd yma ac adborth o
gyfarfodydd allweddol gyda gweision sifil o lywodraethau Cymru a'r DU. Roedd
gweision sifil yn disgwyl i’r cyllid o £55m a gyhoeddwyd gan y cyn Ysgrifennydd
Gwladol fod yn ddiogel hyd yn oed pe bai newid yn y llywodraeth, ac y byddai
cyllid gan Lywodraeth Cymru yn cyfateb iddo. Rhybuddiodd CT na fyddai'r cyllid
a ledaenwyd dros 15 mlynedd yn mynd yn bell a bod angen i'r Bwrdd daro'r
cydbwysedd cywir rhwng bod yn uchelgeisiol ac yn realistig. Cytunodd y Bwrdd
ar yr angen i gwrdd â'r Ysgrifennydd Gwladol newydd cyn gynted â phosibl ar
ôl yr etholiad.
Dywedodd FS ei bod yn bwysig o safbwynt busnes bod Canolbarth Cymru yn
edrych yn barod ar gyfer buddsoddi. Edrychodd ar y cyllid a addawyd gan y
Llywodraeth fel arian hadau. Tynnodd sylw at amharodrwydd y sector busnes i
gymryd rhan mewn prosiectau sector cyhoeddus yn enwedig os nad oedd cyllid
a strwythurau ar waith. Roedd hi eisiau i brosiectau Bargen Twf Canolbarth
Cymru fod yn wahanol i brosiectau a gyflwynwyd gan ranbarthau bargen twf
eraill, gan dynnu sylw at Ganol Cymru fel lle da i fyw a gwneud busnes. Nododd
nad oedd yn ymddangos bod unrhyw arian gweithredol i gefnogi'r ESG a
chydnabu swyddogion fod yn rhaid ei gefnogi'n ffurfiol.
Derbyniwyd y byddai amser hir at weld arian yn dod i'r rhanbarth yn arwain at
amheuaeth. Cytunodd y Bwrdd ei bod yn bwysig cael y wefan ar waith a straeon
cadarnhaol allan i'r wasg.
Amlinellodd y papur waith pellach sydd ei angen i lunio'r gwaith / ymgysylltiad
hyd yn hyn yn gynigion diriaethol ar gyfer buddsoddi trwy greu “ffrydiau gwaith”.
Bydd gan bob llif gwaith Swyddog Arweiniol diffiniedig a SRO - i sicrhau dull
strwythuredig o reoli ac adrodd ar gynnydd.

Ffrwd Gwaith

SRO
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Swyddog
Arweiniol

Ymchwil ac Arloesi

Russell HughesPickering

Arwyn Davies

Ynni

Nigel Brinn

Tom Yeo

Twristiaeth

Nina Davies

Jenni Thomas

Bwyd

Russell HughesPickering

Arwyn Davies

Sgiliau

Eifion Evans

Aber Uni (tbc)

Cysylltedd

Nigel Brinn

Gareth Jones

Busnes

Nina Davies

Gareth Jones

Derbyniodd CJE y pwynt a wnaed gan RH y dylid cynnwys amaethyddiaeth yn
y llif gwaith bwyd.
Cytunwyd
1. Nodi'r cynnydd cyffredinol hyd yma ac adborth o gyfarfodydd
allweddol.
2. Cytuno’r ffordd ymlaen a’r camau nesaf ar gyfer datblygu’r rhaglen.

5. Diweddariad Llywodraethu
Cytundeb Rhyng-Awdurdod
Adroddodd CP fod nifer o fân ddiwygiadau i'r Cytundeb Rhyng-awdurdod.
Cytunwyd bod y ddwy Arweinydd yn llofnodi'r Cytundeb Rhyngawdurdod.
Trefniadau Craffu Rhanbarthol
Ystyriodd y Bwrdd Cysgodol y papur a ddrafftiwyd gan y Rheolwr Craffu yn
CSP a Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn CSC ar drefniadau craffu ar y cyd.
Ni chynigiwyd dechrau craffu nes bod y Bwrdd ar waith ond bod y trefniadau
ar waith. Nodwyd y dylid alinio'r rhaglenni craffu ar gyfer y ddau gyngor.
Cytunwyd
(i)

Cymeradwyo'r egwyddorion eang a nodir ym mharagraff 1.4 o'r
adroddiad ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Trosolwg a Craffu Bwrdd
Tyfu Canolbarth Cymru (Cydbwyllgor);

(ii)

Gofynnir i swyddogion baratoi Cylch Gorchwyl ar gyfer y
Cydbwyllgor Trosolwg a Craffu i'w ystyried gan y Cyd-bwyllgor.
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Grŵp Strategaeth Economaidd
Fiona Stewart oedd y Cadeirydd, Steve Hughson yr Is-gadeirydd. Roedd nifer
o'r bobl fusnes yr aethpwyd atynt wedi gwrthod cymryd rhan. Nid oedd
Cadeirydd yr ESG yn teimlo bod yn rhaid i'r grŵp fod yn rhy fawr, gan fod yn
well ganddo gael grŵp llai yn awyddus i weithio gyda'r Bwrdd. Hoffai weld
mwy o amrywiaeth ar yr ESG. Byddai'r bobl fusnes dan sylw yn buddsoddi eu
hamser ac felly ni fyddent yn edrych i ymuno â siop siarad.

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol
Byddai EE yn briffio'r Arweinwyr a'r CT ar ei drafodaeth gyda Huw Morris fel y
gellid ystyried unrhyw gamau pellach.
6.

Swyddfa Rhaglen Rhanbartol
Nododd CJE strwythur arfaethedig y Swyddfa Rhaglen Ranbarthol a fyddai'n
cefnogi rheoli a darparu gweithgaredd rhanbarthol ar gyfer Tyfu Canolbarth
Cymru. I ddechrau, byddai'r Swyddfa Rhaglen Ranbarthol yn rhithwir, gyda
swyddogion wedi'u lleoli ar draws nifer o leoliadau, ond i gyd yn gweithio i'r un
amcanion, mewn dull strwythuredig a chydlynol. Byddai'r Swyddfa Rhaglen
Ranbarthol yn atebol i Grŵp Rheoli GMW. Gofynnir i'r Bwrdd Cysgodol lofnodi'r
disgrifiadau swydd.
Ar hyn o bryd roedd y ddau Gyngor yn cefnogi trwy amser staff mewn nwyddau
ond roedd angen cyllid refeniw ar frys. Roedd swyddogion wedi cysylltu â
WEFO fel ffynhonnell ariannu bosibl ac erbyn y cyfarfod nesaf byddent wedi
nodi'r cyllidebau a oedd ar gael.

Cytunwyd
1. Cymeradwyo'r dull o sefydlu Swyddfa Raglenni i gefnogi rheoli a
darparu gweithgaredd rhanbarthol ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru.
2. Awdurdodi swyddogion i gyflwyno cais am gyllid refeniw gan
Lywodraeth Cymru.
3. Awdurdodi swyddogion i ddylunio cais cyflenwol am gyllid ESF (yn
amodol ar gymeradwyaeth derfynol ar y cais cyn ei gyflwyno).
7.

Unrhyw Fater Arall
Oherwydd cyfyngiadau purdah yn ystod cyfnod etholiad, nid oedd Fiona
Stewart wedi ei chyoeddi yn ffurfiol fel Cadeirydd yr ESG. Cynnigwyd I hyn
ddigwydd ar 17 Ionawr tra fod Aelodau’r bwrdd Cysgodol, yr ESG ac Aelodau’r
Bartneriaeth ehangach yn cael y cyfle i gyfarfod.

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
21 Chwefror 2020 – 14.00, Ystwyth, Aberaeron
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