
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y Cyfarfod 21 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol    Hugh Evans / Emlyn Jones 

Awdur yr Adroddiad: Carolyn Brindle 

Teitl Ardal Gwella Busnes (AGB) Llangollen 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn sôn am Ardal Gwella Busnes Llangollen, yr hwyluswyd ei 

ddatblygiad gan y Cyngor fel rhan o’i waith i gefnogi cymuned fusnes gryfach yn 

y dref. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Gofyn am benderfyniad ar yr argymhellion a amlinellwyd isod yn adran 3. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Ystyried yr Asesiad Effaith ar Les a wnaed (Atodiad 1) 

3.2. Nodi cynnwys y Cynllun Busnes AGB (ynghlwm fel Atodiad 2) ac argymhelliad y 

Swyddog nad oes unrhyw sail i roi feto o dan Ddeddfwriaeth AGB Cymru (2005) 

(Atodiad 3) gan nad yw’n gwrthdaro ag unrhyw bolisïau lleol presennol nac yn 

gosod baich anghymesur ar fusnesau penodol yn yr ardal. 

3.3. Cytuno i gefnogi sefydlu’r AGB trwy bleidleisio 'O Blaid' ym mhleidlais yr AGB 

mewn perthynas â phob un eiddo trethadwy cymwys sydd gan y Cyngor yn yr 

AGB. 

3.4. Os cytunir â (3.3) uchod, cytuno i ddirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr 

Corfforaethol: Economi a Pharth Cyhoeddus i fwrw pleidleisiau mewn perthynas â 

phob eiddo trethadwy cymwys sydd gan y Cyngor yn yr AGB. 



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae AGB yn fodel sefydledig ac mae dros 300 ohonynt wedi cael eu sefydlu ledled 

y DU gyda’r mwyafrif ohonynt yng nghanol trefi. Mae Ardal Gwella Busnes yn rhoi 

pŵer i fusnesau lleol ddod at ei gilydd, penderfynu pa welliannau yr hoffent eu 

gwneud mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig a chodi arian i gyflawni’r gwelliannau 

hynny. 

4.2. Ni chyfyngir ar y prosiectau na'r gwasanaethau y gellir eu darparu trwy AGB.  Yr 

unig orfodaeth yw bod yn rhaid iddo fod yn rhywbeth sy'n ychwanegu at 

wasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol. Fel rhan o broses yr AGB mae 

gofyn i’r Cyngor gwblhau datganiadau gwasanaeth sylfaenol sy’n gosod allan 

lefelau presennol darpariaethau gwasanaeth ym mhob ardal AGB boed yn 

ddarpariaeth statudol neu anstatudol (enghraifft yn Atodiad 4). 

4.3. Mae’r broses o ddatblygu AGB yn cynnwys ymgynghori’n ddwys â busnesau ac o 

hynny fe gynhyrchir Cynnig ar gyfer AGB ac fe gynhelir pleidlais 28 diwrnod trwy’r 

post lle bydd busnesau’n pleidleisio ‘o blaid' neu ‘yn erbyn’ y cynnig. Y Cynnig ar 

gyfer yr AGB yw'r ddogfen allweddol y mae busnesau yn pleidleisio arni. Mae’n 

gosod allan sut y bydd yr AGB yn gweithio (incwm arfaethedig, gwariant, ardal 

AGB a mesurau perfformiad) a sut y caiff yr Ardoll AGB ei wario yn y dref. 

4.4. Cyn y gellir sefydlu’r AGB, rhaid i ddau amod gael eu cyflawni; yn gyntaf, rhaid i 

fwyafrif y pleidleiswyr bleidleisio 'o blaid' ac yn ail mae'n rhaid i'r nifer sy'n 

pleidleisio 'o blaid' gynrychioli mwy na 50% o gyfanswm gwerth trethiannol yr holl 

bleidleisiau a fwriwyd. Os cyflawnir y ddau fwyafrif gellir sefydlu’r AGB a bydd pob 

busnes o fewn y ffin ddiffiniedig yn atebol am dalu'r ardoll p’un a wnaethant 

bleidleisio "o blaid" neu “yn erbyn” yn y bleidlais. Os caiff AGB ei sefydlu, bydd yn 

weithredol am uchafswm o bum mlynedd.  Os yw’r AGB yn dymuno parhau ar ôl 

hynny, bydd yn rhaid llunio cynnig newydd a chynnal pleidlais arall. 

4.5. Mae gan yr awdurdod lleol rôl statudol yn natblygiad a gweithrediad Ardaloedd 

Gwella Busnes sy’n cynnwys cynnal y bleidlais a chasglu a gorfodi’r ardoll. Mae’n 

rhaid i’r awdurdod hefyd gadarnhau nad yw’r AGB arfaethedig yn gwrthdaro â 

chynlluniau a rhaglenni’r ardal. Os yw'r awdurdod lleol yn credu fod trefniadau’r 

Ardal Gwella Busnes yn debygol o wrthdaro i raddau helaeth â pholisi presennol, 

yn gosod baich ariannol ar dalwyr ardrethi neu fod baich yr ardoll yn annheg, gall 

benderfynu rhoi feto ar y cynigion. 



 
 

4.6. Ym mis Mehefin 2018, gwahoddwyd Tîm Datblygu Economaidd a Busnes (EBD) 

gan grŵp o fusnesau yn Llangollen i drafod y syniad o AGB a’r posibilrwydd am 

grant Llywodraeth Cymru ar gyfer archwilio’r AGB.     O ganlyniad cyflwynwyd cais 

am grant ac roedd yn llwyddiannus mewn cael cymorth grant.  Y cyfranogwyr i’r 

prosiect yw'r sector preifat, tîm Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor a 

Llywodraeth Cymru.  Penodwyd Mosaic Partnership ym mis Hydref 2018 yn dilyn 

proses gaffael gystadleuol i weithio gyda busnesau yn Llangollen i gynnal 

astudiaeth i ddichonoldeb sefydlu AGB a datblygu cynnig i bleidleisio arno wedi 

hynny. 

4.7. Yn dilyn argymhelliad yn y cam dichonoldeb y byddai AGB yn ddichonadwy yn 

Llangollen, mae Mosaic wedi creu Grŵp Gorchwyl o aelodau a dynnwyd o’r 

gymuned fusnes leol.  Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 

Democrataidd. Gary Williams yw cynrychiolydd CSDd. Mae'r Grŵp Gorchwyl, gyda 

chefnogaeth Mosaic, wedi bod yn cynnal ymgynghoriad â busnesau, ymchwil y 

farchnad a chynllunio prosiect i ddatblygu Cynllun Busnes AGB. Mar hyn wedi 

cynnwys trafodaethau wyneb yn wyneb, arolwg ar-lein, cyflwyniadau ac 

ymgynghori yng Nghanol y Dref. 

4.8. Yn Llangollen, cynigir bydd yr holl fusnesau cymwys yn talu ardoll â band.  Bydd 

busnesau bach sydd â gwerth ardrethol llai na £2,500, a busnesau sy'n disgyn i'r 

sectorau diwydiannol, gweithgynhyrchu, storfeydd a gweithdai yn cael eu heithrio o 

orfod talu’r ardoll fel bydd y 2 ysgol. Gall busnesau sy'n cael eu heithrio ddewis 

gwneud cyfraniad gwirfoddol sy'n rhoi hawl iddynt i fanteision yr holl brosiectau a 

gwasanaethau a amlinellir yn Cynllun Busnes. Yn seiliedig ar yr ardoll arfaethedig, 

y refeniw a amcangyfrifir ar gyfer AGB Llangollen yw £88,000 y flwyddyn, sy’n 

£440,000 dros 5 mlynedd. 

Y dyddiad arfaethedig ar gyfer pleidlais yr AGB (dyddiad olaf y bleidlais) yw 19 Mawrth 

2020.  Cyn y bleidlais bydd Cynllun Busnes terfynol yn cael ei anfon at bob 

pleidleisiwr cymwys yn ardal yr AGB yn ogystal â’r Awdurdod Lleol. 

Os bydd mwyafrif y pleidleisiau ‘o blaid’, bwriedir dechrau’r AGB yn Haf 2020 ac y bydd 

ei dymor cyntaf yn para 5 mlynedd. Caiff cwmni cyfyngedig drwy warant corfforedig 

ei sefydlu i gyflawni'r Cynllun Busnes / Cynigion. Bydd yn gyfrifol am gyflawni 

gwasanaethau’r AGB a bydd yn cyflogi staff fel sy’n briodol i weithredu rhaglen Bwrdd 

yr AGB o ddydd i ddydd. 



 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae gwaith yr AGB yn cefnogi nod Cynllun Corfforaethol y Cyngor i “weithio gyda 

phobl a chymunedau i feithrin annibyniaeth a gwytnwch”, gan ddod â rhanddeiliaid 

at ei gilydd a datblygu partneriaeth i gefnogi gwelliannau yng nghanol y dref a fydd 

o fudd i’r rheiny sy’n byw, yn gweithio ac ymweld â’r ardal. 

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau 
eraill? 

6.1. Mae costau datblygu’r AGB yn cael eu talu gan gyfuniad o gyfraniadau sector 

preifat, grant Llywodraeth Cymru a chyllideb y Tîm Datblygu Economaidd a Busnes 

o fewn y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod Y Cyhoedd. 

6.2. Bydd gofyn i Wasanaeth y Gyfraith, AD a Democrataidd yr awdurdod lleol reoli’r 

broses bleidleisio ffurfiol: bydd y bleidlais yn cael ei chynnal trwy’r post ar gyfer pob 

busnes yn ardal yr AGB sy’n atebol i dalu Ardoll yr AGB. Caiff ei gynnal gan 

Electoral Reform Services Ltd ar ran y Swyddog Canlyniadau. Mae cost hyn wedi'i 

gynnwys yn y gyllideb Digonolrwydd a Datblygu. 

6.3. O dan y ddeddfwriaeth AGB mae gofyn i'r Cyngor gasglu'r ardoll (bydd Civica yn 

ymgymryd â’r gwaith hwn yn Sir Ddinbych) ar ran y Cwmni AGB. Telir y costau hyn 

gan yr AGB. Bydd yr AGB a’r awdurdod lleol yn arwyddo Cytundeb Gweithredui 

lywodraethu sut y cesglir arian ardoll yr AGB a sut y caiff ei weinyddu a’i 

drosglwyddo i Gwmni’r AGB. 

6.4. Yn amodol at fwyafrif o bleidleisiau 'o blaid' yn y bleidlais a sefydlu AGB yn 

Llangollen, bydd y Cyngor yn atebol am dalu cyfraniad Ardoll yr AGB ym mhob un 

o'i eiddo. Yn seiliedig ar yr ardoll, uchafswm cost yr ardoll i CSDd fyddai £9,980 y 

flwyddyn a chan fod ysgolion wedi eu heithrio, yna byddai’r gost yn £6,230 y.f.  

6.5. Byddai cyfraniad y Cyngor yn helpu i greu cyfanswm cyllid o ryw £88,000 y 

flwyddyn i’w wario yng nghylch yr AGB ar brosiectau a flaenoriaethir gan y 

Gymuned Fusnes. Byddai pob £1 a gyfrannir gan CSDd yn eistedd ochr yn ochr â 

£7.80 o fuddsoddiad gan y sector preifat.  Mae hyn yn cyfateb i enillion blynyddol o 

780% ar fuddsoddiad.  Gellir defnyddio cyllid a godir gan yr AGB i ysgogi cymorth 

grant ychwanegol gan ystod eang o ffynonellau. 



 
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae’r cynnig yn cyfrannu’n bositif at les cenedlaethau'r dyfodol, gweithio gyda 

sefydliadau partner a’r gymuned fusnes i gynyddu effeithiau positif a lleihau 

effeithiau negyddol lle bo hynny’n bosibl.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Craffu 
ac eraill? 

8.1. Cynhaliwyd ystod eang o ymgysylltu ac ymgynghori ac mae hyn wedi’i restru yn 

Atodiad 5. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae costau datblygu’r AGB yn cael eu hariannu.  Os yw’n llwyddiannus bydd cost 

ychwanegol i’r cyngor a bydd yn rhaid iddo gael ei gynnwys fel pwysau cyllideb. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Gallai busnesau bleidleisio yn erbyn yr AGB. I leihau’r risg hon mae’r Grwp 

Gorchwyl yn datblygu Cynllun Busnes cadarn sydd wedi bod yn destun 

ymgynghoriad â busnesau ac sy'n dangos gwerth am arian i holl dalwyr posibl 

yr ardoll. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 2, Deddf Llywodraeth Leol 2000. Y pŵer i ymgymryd â gweithgareddau i 

hyrwyddo lles cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol yr ardal. 


