AGENDA EITEM 5
BWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
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ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
11 Mai 2020
TEITL: Adnoddau: Arian Refeniw Llywodraeth Cymru
AWDUR: Carwyn Jones-Evans
1. Pwrpas yr Adroddiad
1.1. Diweddaru'r Bwrdd ar y cais llwyddiannus am arian refeniw gan Lywodraeth Cymru fel
yr amlinellwyd i'r Bwrdd yn ei gyfarfod diwethaf ar 20fed Tachwedd 2019.
2. Y Penderfyniad a Geisir
2.1. Adroddiad er gwybodaeth.
2.2. Bydd adroddiad pellach ar ddyrannu adnoddau i ddefnyddio'r cyllid ar gyfer 2020/21 yn
cael ei ddwyn i gyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor.
3. Hawliad ariannol 2019/20
3.1. Darparwyd adroddiad i gyfarfod diwethaf y Bwrdd yn amlinellu rhai o'r gofynion
adnoddau allweddol sydd ar ddod i gefnogi datblygiad Bargen Twf Canolbarth Cymru
gydag amcangyfrif o'r costau bras:
Amcangyfrif o'r Costau o Ddatblygu'r Rhaglen Waith Ranbarthol
BA 2019/20 (o Tach i
Maw)

BA 2020/21

Swyddog Arweiniol Rhaglen

£30k

£65k

Tim/Cefnogaeth Rhaglen

£40k

£100k

Comisiynau

£10k

£20k

Gwefan TCC

£10k

£5k

Cyfanswm: £90k

£190k

3.2. Ar 28 Chwefror 2020, fe'n hysbyswyd ein bod wedi bod yn llwyddiannus am arian,
gyda'r llythyr cynnig yn dod i Gyngor Ceredigion fel Trysorydd Arweiniol Bwrdd GMW
(fel yr amlinellwyd yn y Cytundeb Rhyng-Awdurdod).
3.3. Roedd hyn yn gyfanswm o £ 45k ar gyfer 2019/20 a £ 95k yn 2020/21 - roedd ar gael
fel 50% o'r costau a amlinellwyd uchod gan ei fod ar gael fel “cyllid cyfatebol punt am
bunt”.
3.4. Gellir gweld copi o'r llythyr cynnig ynghlwm ar ôl yr adroddiad hwn.
3.5. Felly paratowyd yr hawliad cyllid ar gyfer 2019/20 yn ôl-weithredol gan swyddogion a
oedd yn cynnwys costau cymwys yn unol â'r llythyr cynnig.
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3.6. Oherwydd y llythyr cynnig cyllid yn nodi mai dim ond o 1 Tachwedd 2019 y gellid hawlio
costau cymwys, uchafswm y grant yr oeddem felly yn gallu ei hawlio oedd £ 41,197.49.
3.7. Roedd hyn yn cynnwys hawliad o:

Eligible Expenditure
Description

Approved
Expenditure

Staff Costs Powys CC
Staff Costs Ceredigion CC
Powys CC Consultancy costs

40,579.91
29,499.37
12,315.70

Grant Amount
Claimed

Evidence of
Expenditure
/Payment
20,289.96 Detailed salary costs calculation
14,749.69 Detail ledger transactions
6,157.85 Invoices

This table is a spreadsheet so rows can be added by double clicking on it and expanding the window.
It also calculates totals automatically (please delete this when completed).

Totals

82,394.98

41,197.49

3.8. Mae copi o'r adroddiad monitro ynghlwm yn dilyn yr adroddiad hwn.
3.9. Rydym yn trafod y posibilrwydd y bydd y swm heb ei hawlio o £ 3,802.51 yn cael ei
gronni o 2019/20 i 2020/21 gyda Llywodraeth Cymru, fel na fyddwn yn colli'r cyllid. Nid
yw hyn wedi'i gadarnhau eto - ond rydym yn optimistaidd y gellir cyflawni hyn.
4. Ariannu a dyrannu adnoddau 2020/21
4.1. Mae trefniadau yn cael eu trafod ar hyn o bryd rhwng swyddogion gyda Llywodraeth
Cymru ynghylch anghenion a gofynion adnoddau mewn ymateb i'r rhaglen waith
ranbarthol fel rhan o ddull y Swyddfa Rhaglen Ranbarthol.
4.2. Bydd adroddiad pellach yn cael ei ddwyn yn ôl i gyfarfod nesaf Bwrdd GMW ar y
dyraniad adnoddau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol.
4.3. Mae £95k o gyllid refeniw gan Lywodraeth Cymru ar gael ar gyfer 2020/21 yn unol â'r
costau a amlinellir ym mharagraff 3.1.
4.4. Bydd angen i'r cyllid hwn gael ei gyfateb â chyfraniadau diffiniedig gan y ddau
Awdurdod Lleol. Mae'r llythyr cynnig yn nodi bod angen i hyn fod yn arian cyfatebol
punt am bunt. I gyd-fynd â chyllid Refeniw LlC ar gyfer 2020/21 o £ 95k, bydd angen i'r
ddau Awdurdod Lleol ddyrannu cyllid cyfatebol o werth cyfartal - sy'n cyfateb i £ 50k yr
un.
4.5. Mae angen i'r penderfyniad hwn gael ei wneud gan bob Awdurdod Lleol yn unigol cyn
cyfarfod nesaf Bwrdd GMW. Yna bydd y cyfraniadau diffiniedig y cytunwyd arnynt gan y
ddau Awdurdod Lleol yn cael eu priodoli i gyllideb Bwrdd GMW ochr yn ochr â chyllid
LlC.
4.6. Bydd yr adroddiad hefyd yn amlinellu trefniadau a chyfrifoldebau ariannol Bwrdd GMW
nawr y bydd y trefniadau llywodraethu newydd o dan y Cytundeb Rhyng-Awdurdod yn
weithredol.
5. Atodiadau
5.1. Llythyr Cynnig Arian Llywodraeth Cymru
5.2. Adroddiad Monitro

