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YN BRESENNOL 
Aelodau Cabinet Cyngor Sir Ceredigion: 
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a’r Aelod Cabinet ar 
gyfer Polisi, Perfformiad a Phartneriaethau (EAG) 
Y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol, Tai a Chyswllt Cwsmeriaid (DE) 
Y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 
Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth (CM) 
Y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio (RE) 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a 
Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd (GL) 
 
Aelodau Cabinet Cyngor Sir Powys:  
Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys (RH) (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Deiliad Portffolio Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
a’r Gymraeg (MA)  
Y Cynghorydd Aled Davies, Deiliad Portffolio Cyllid a Thrafnidiaeth (AD)  
Y Cynghorydd Phyl Davies, Deiliad Portffolio Addysg ac Eiddo (PD) 
Y Cynghorydd Heulwen Hulme, Deiliad Portffolio yr Amgylchedd (HH) 
  
Swyddogion: 
Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion (EE) 
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Cyngor Sir Ceredigion (EP) 
Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd, 
Cyngor Sir Ceredigion (LE)  
Stephen Johnson, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael, Cyngor Sir 
Ceredigion (SJ)  
Arwyn Davies, Rheolwr Corfforaethol: Twf a Menter, Cyngor Sir Ceredigion (AD) 
Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys (CT) 
Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Gweithredol dros yr Economi a’r Amgylchedd, Cyngor Sir 
Powys (NB) 
Clive Pinney, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Powys 
(CP) 
Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Strategol Bargen Twf Canolbarth Cymru (CJE) 
Cathy Martin, Rheolwr Gweithrediadau (CM) 
Aggie Caesar-Homden, Rheolwr Partneriaeth – Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
Canolbarth Cymru (ACH)  
David Owen, Rheolwr y Rhaglen Ddigidol (DO) 
Stacey-Jayne Oakham, Swyddog Dadansoddi a Chefnogi Portffolio (SO) 
 

1.  CROESO AC YMDDIHEURIADAU  
  

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.  
 

2.  DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL  
  

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol/rhagfarnus. 
 

 



3.  COFNODION DRAFFT Y CYFARFOD DIWETHAF 15/12/21  
  

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2021 
yn gofnod cywir. 

 
4.  PORTFFOLIO BTCC  

  
Rhoddodd CM drosolwg i’r aelodau o Adroddiad Cynnydd y Chwarter a oedd 
wedi’i ddosbarthu cyn y cyfarfod. Cyfeiriwyd at y canlynol:  
 
Cytundeb Terfynol y Fargen Twf  
Cafodd Cytundeb Terfynol y Fargen Twf ei lofnodi’n swyddogol ar 13 Ionawr 
ac mae’n nodi ymrwymiad pob un o’r partneriaid i gyflawni Bargen Twf 
Canolbarth Cymru.    
 
Y Grŵp Cynghori Economaidd 
Mae Grŵp Cynghori Economaidd wedi’i sefydlu, a chaiff ei arwain gan Paul 
Griffiths. Mae nifer o gynrychiolwyr wedi’u penodi ac mae cyfarfod wedi’i 
drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf er mwyn cyflwyno pob un o’r swyddogion, yr 
arweinwyr a’r Fargen Twf ei hun.  
  
Adolygiad Sicrwydd  
Cafodd adolygiad sicrwydd o’r portffolio gan Lywodraeth Cymru ei gynnal yr 
wythnos hon a chafodd nifer o gyfweliadau eu cynnal yn rhan o’r broses. Bydd 
adroddiad drafft yn dilyn maes o law.  
 
Y Cytundeb Rhwng Awdurdodau  
Cafodd fersiwn 3 y Cytundeb Rhwng Awdurdodau ei chymeradwyo gan 
gabinet y ddau awdurdod lleol ym mis Ionawr 2022 a chafodd y fersiwn honno 
ei llofnodi wedyn gan bob parti. Yn y cytundeb, ceir amryw gyfeiriadau at 
drefniadau llywodraethu a rheoli. Yn dilyn adolygiad o Grŵp Rheoli Tyfu 
Canolbarth Cymru, mae’r Grŵp wedi’i rannu yn ddwy ran erbyn hyn – Rhan 1: 
Grŵp Rheoli Tyfu Canolbarth Cymru (Bwrdd Portffolio’r Fargen Twf) er mwyn 
sicrhau mwy o ffocws wrth ymdrin â materion y Fargen Twf, a Rhan 2: Grŵp 
Rheoli Tyfu Canolbarth Cymru (Cydweithredu Rhanbarthol) er mwyn ymdrin â 
thrafodaethau rhanbarthol ehangach.   

 Atodiad 1: Achos Busnes Strategol y Portffolio fersiwn 1.5  
 Atodiad 2: Trosolwg Sicrwydd a Chymeradwyo  
 Atodiad 3: Map Ffordd y Portffolio 
 Atodiad 4: Crynodeb o’r Portffolio  
 Atodiad 5: Y Gofrestr Risg a Materion  
 
Nododd EAG fod darparu adnoddau ar gyfer swyddfa’r portffolio a’r strwythur 
llywodraethu yn fater a oedd wedi’i godi yn y cyfarfod sicrwydd, a bod angen 
mwy o eglurder felly. Ychwanegodd fod angen eglurder oherwydd bod y 
Trysorlys wedi datgan ymrwymiad am 10 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo am 15 mlynedd.  
 
Dywedodd CM fod arwyddion cynnar yn dilyn yr adolygiad sicrwydd yn 
awgrymu bod strwythurau llywodraethu da ar waith, ac mai’r hyn oedd yn 
bwysig oedd ystyried sut y gallai’r pethau sydd ar waith gael eu gwella er 
mwyn sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i allu cyflawni. Gellid ymchwilio 
ymhellach i hynny pan fyddai’r adroddiad llawn wedi dod i law.  



 
Dywedodd y Cadeirydd y dylid cyfeirio at gyllid yn y Gofrestr Risg. Byddai 
angen i’r Gofrestr Risg gael ei gweld yn rheolaidd ar lefel uchel, oherwydd 
roedd yna lawer o ansicrwydd ar hyn o bryd a allai ddylanwadu ar y dyfodol.  
 
Roedd EAG yn cytuno, a nododd y byddai’n hollbwysig i’r aelodau a fyddai’n 
cymryd rhan yn dilyn yr etholiad gael trosolwg o’r Gofrestr Risg yn aml.  
 
PENDERFYNWYD  
1. Nodi cynnydd hyd yma  
2. Nodi’r blaengynllun gwaith  
3. Cymeradwyo Achos Busnes Strategol y Portffolio fersiwn 1.5, gyda 

diweddariadau i’r Achos Strategol a’r Achos Rheoli. 
 

5.  RHAGLEN DDIGIDOL BTCC  
  

Rhoddodd DO gyflwyniad PowerPoint i’r aelodau ar Achos Busnes y Rhaglen 
Ddigidol. Roedd y cyflwyniad yn ymdrin â’r pwyntiau canlynol:- 
 

 Ceisio penderfyniad 
 Cynnydd hyd yma 
 Achos Busnes y Rhaglen (o safbwynt Strategol, Economaidd, Masnachol, 

Ariannol a Rheoli) 
 Llywodraethu  
 Camau nesaf 

 
Nododd y Cadeirydd ei bod yn siomedig na fyddai Llywodraeth Cymru yn 
darparu cyllid ychwanegol ar gyfer band eang cymunedol.  

 
Esboniodd DO fod Llywodraeth Cymru o’r farn mai Llywodraeth y DU ddylai 
ddarparu mwy o gyllid er mwyn sicrhau’r cysylltiadau, oherwydd nad oedd y 
mater wedi’i ddatganoli. Nodwyd bod ychydig o brosiectau wedi’u clustnodi er 
mwyn archwilio’r posibilrwydd o osod ffeibr ar draws y rhanbarth. Bydd bwrdd 
y rhaglen yn penderfynu maes o law pa brosiect ddylai gael ei symud yn ei 
flaen.  

 
Mynegodd EAG siom ynghylch penderfyniad Llywodraeth Cymru, ond roedd 
yn deall nad oedd cyllid yr Undeb Ewropeaidd a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar 
gael erbyn hyn.  

 
O safbwynt signal ffôn symudol eglurodd DO fod Llywodraeth y DU, drwy’r 
Rhwydwaith Gwledig a Rennir, yn gweithio gyda’r pedwar prif ddarparwr 
rhwydwaith i sicrhau bod capasiti mastiau’n cael ei rannu. Ar y cyd, mae’r 
pedwar darparwr wedi buddsoddi £500 miliwn er mwyn sicrhau bod signal ffôn 
symudol ar gael yn ehangach. At hynny, mae Llywodraeth y DU wedi dyrannu 
£500 miliwn er mwyn adeiladu mastiau newydd yn ôl y gofyn i sicrhau bod 
signal ffôn symudol gwell i’w gael hefyd mewn ardaloedd gwledig ledled y DU. 
Yn dilyn hynny, bydd gan oddeutu 96-97% o ganolbarth Cymru signal ffôn 
symudol gan o leiaf un rhwydwaith. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cael 
ceisiadau cynllunio ar hyn o bryd ar gyfer datblygu mastiau, a phan fyddant 
wedi’u cymeradwyo bydd y gwaith adeiladu’n dechrau. Roedd DO ar ddeall 
bod mwy o bwerau wedi’u rhoi i osod mastiau yn y mannau lle mae eu 
hangen, yn dilyn problemau gyda thirfeddianwyr.  



 
Mae DO ac ACH wedi bod yn trafod y sgiliau sy’n angenrheidiol o safbwynt 
darparwr, sut y mae darparwyr addysg lleol yn ystyried hynny a sut y byddant 
yn dechrau datblygu hyfforddiant a chyrsiau priodol i bobl yn yr ardal erbyn yr 
adeg pan fydd y gwaith adeiladu’n digwydd. 

 
Dywedodd DO y byddai’r dogfennau yn egluro mai yn y Cyd-bwyllgor y byddai 
llywodraethu’n cael ei drafod.  
 
PENDERFYNWYD 
1. Nodi cynnydd a datblygiadau hyd yma gan ystyried y dogfennau a oedd 

ynghlwm ynglŷn â’r Rhaglen Ddigidol.  
2. Mandadu camau i ddatblygu’n ffurfiol Achos Busnes y Rhaglen Ddigidol 

ymhellach, ac archwilio ymhellach y prosiectau posibl yn y rhaglen.  
3. Mandadu camau i sefydlu Bwrdd ar gyfer y Rhaglen Ddigidol a sefydlu 

trefniadau llywodraethu ac adrodd priodol, gyda'r Grŵp Rheoli (Bwrdd y 
Portffolio).  

 
6.  LLYWODRAETHU  

  
Dywedodd CP fod nifer dda’n bresennol yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor Craffu 
Tyfu Canolbarth Cymru a gynhaliwyd ar 23 Chwefror 2022, ac nad oedd llawer 
o gwestiynau wedi’u codi ynglŷn â’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau. Esboniodd 
fod cyflwyniad wedi’i roi ar Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru. Ni chafwyd 
unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor.  

 
7.  PARTNERIAETH SGILIAU RHANBARTHOL CANOLBARTH CYMRU 

  
Rhoddodd ACH ddiweddariad ynghylch cynnydd i’r aelodau. Roedd Swyddog 
Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gael, a byddai adolygiad o adnoddau yn y 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn cael ei gynnal ar ôl cael cadarnhad ynglŷn 
â’r cytundeb ariannu a’r Gofyniad yn Atodlen 2, a ddisgwylid yn ystod yr 
ychydig wythnosau nesaf.  
 
O safbwynt yr adroddiad ar y cyd gan Reolwyr Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol a Data Cymru ynghylch Sgiliau Gwyrdd, rhoddodd Data Cymru 
gyflwyniad ar y fersiwn derfynol yng nghyfarfod Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol. Y gobaith yw y bydd yr adroddiad wedi’i gymeradwyo cyn diwedd 
mis Ebrill. Tan hynny, mae’n parhau yn gyfrinachol. Bydd yr adroddiad yn sail 
i’r Cynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net a bydd yn cael ei rannu â Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid maes o law.  
 
Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal â Llywodraeth Cymru yr wythnos nesaf 
ynghylch y Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau. Yn dilyn hynny, bydd gan y 
Llywodraeth ragor o wybodaeth am ddisgwyliadau’r Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol ynghylch symud y cynllun yn ei flaen. Mae Sgiliau Digidol ar yr 
agenda a chaiff Rheolwyr y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol eu gwahodd i 
Gyd-fforwm Sgiliau Digidol Llywodraeth Cymru. Mae Rheolwr Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol arall yn aelod o’r panel ond mae ACH mewn cysylltiad â’r 
cydweithiwr dan sylw. Eglurodd ACH ei bod hi a DO wedi bod yn trafod y 
clwstwr digidol a sut y bydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn cyfrannu 
iddo.  
 
Yn dilyn adolygiad, bydd tri grŵp clwstwr (Darparwyr Hyfforddiant, Busnesau a 



Gwasanaethau Cyhoeddus). Bydd rhagor o waith yn digwydd ar ôl yr 
etholiadau. At hynny, bydd Grwpiau Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru 
yn cael eu sefydlu er mwyn ehangu’r arbenigedd a sicrhau nad ydynt yn eu 
cyfyngu eu hunain i aelodau’r Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Bydd 
holiaduron Sgiliau Cyflogaeth yn cael eu hanfon yn fuan.  
 
Mae Rhwydwaith Cyflogadwyedd Strategol Canolbarth Cymru, sef menter ar y 
cyd rhwng Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru a Thîm 
Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru, wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf. 
Bydd y cyfarfod nesaf a gynhelir ar ôl yr etholiadau yn ystyried pa gymorth 
pellach sy’n ofynnol ar gyfer y sawl y mae angen hyfforddiant, cyflogaeth neu 
entrepreneuriaeth arnynt. 
 
Rhoddodd ACH gyflwyniad PowerPoint ar y Warant i Bobl Ifanc.   
 
Holodd EAG pwy oedd yn gyfrifol o safbwynt Llywodraeth Cymru.  
 
Eglurodd ACP mai Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, oedd y prif 
bwynt cyswllt ynghyd ag Emma Edworthy a Meurig Thomas, ond roedden nhw 
wedi cael eu cyflwyno i waith Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, 
yr wythnos hon. Yno bydd Rheolwyr Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn 
cyfarfod â Meurig Thomas yr wythnos nesaf, a byddai cyfarfod arall yn nes 
ymlaen yn yr wythnos i drafod y Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau. Y gobaith 
yw y bydd rhywfaint o eglurder yr wythnos nesaf ynghylch rolau Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol a’r modd y bydd elfennau gwaith yn cydgysylltu â’i gilydd. 
O safbwynt y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a Phartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Canolbarth Cymru, mae’r ddwy swyddfa leol a chydweithwyr yn y 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn cydgysylltu â’i gilydd pryd bynnag y 
bo’n bosibl.  
 
Nododd EAG ei bod yn bwysig i’r Gweinidogion weithio mewn modd 
cydgysylltiedig er mwyn sicrhau bod pethau’n symud yn eu blaen i’r cyfeiriad 
cywir.  
 
Nododd y Bwrdd yr adroddiad ynghylch Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
Canolbarth Cymru. 

 
8.  UNRHYW FATER ARALL  

  
Dymunodd y Cadeirydd yn dda i’r Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd 
Cyngor Sir Ceredigion, yn dilyn ei phenderfyniad i beidio â sefyll fel ymgeisydd 
yn yr etholiad sydd i ddod. Diolchodd y Cadeirydd iddi am ei chyfraniad a’i 
brwdfrydedd gyda Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru a materion eraill.  
 
Diolchodd EAG i’r Cadeirydd am ei geiriau caredig a dymunodd yn dda i bawb 
gyda’r prosiect ac yn yr etholiadau lleol.  
 
Ategodd y Cadeirydd sylwadau EAG. Diolchodd i’r swyddogion am baratoi’r 
adroddiadau ar gyfer cyfarfod heddiw.  

 
9.  DYDDIADAU CYFARFODYDD NESAF  

  
21 Mehefin 2022 – Rhithiol 
26 Medi 2022 – Rhithiol  



12 Rhagfyr 2022 – Rhithiol  
 

 
 

 
Y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris 

Cadeirydd


