
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod 23 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Y Cynghorydd Hugh Evans (Arweinydd y Cyngor ac 

Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu 

Corfforaethol) / Emlyn Jones (Pennaeth Cynllunio a 

Gwarchod y Cyhoedd)  

Awdur yr Adroddiad Carolyn Brindle (Swyddog Arweiniol Cymorth I 

Fusnesau a Thwf Lleol) / Mike Horrocks (Rheolwr Tîm 

a Rhaglen Datblygu Economaidd a Busnes)  

Teitl Y Broses ar gyfer Sefydlu Ardal Gwella Busnes 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn edrych ar y broses ar gyfer sefydlu Ardaloedd Gwella Busnes 

(AGBoedd) yn Sir Ddinbych, gan gynnwys materion cyfathrebu ac ymgysylltu â 

busnesau, Cyngor Sir Ddinbych a phartïon eraill â diddordeb. Mae’r adroddiad yn 

helpu’r Pwyllgor i ddeall effaith bosibl AGB ar fusnesau’r ardal ddynodedig ac adnabod 

gwersi a ddysgwyd o geisiadau AGB sydd wedi’u prosesu hyd yma o fewn y sir.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1 Mae’r adroddiad yn darparu gwybodaeth am y broses o ffurfio AGB i alluogi’r Pwyllgor 

i archwilio’r broses mewn manylder. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Argymhellir bod y Pwyllgor yn ystyried yr wybodaeth a ddarperir, gwneud sylwadau 

priodol a pharhau i gefnogi’r gwaith o sefydlu rhagor o AGBoedd yn y sir petai unrhyw 

dref neu grŵp busnes yn dymuno gwneud cais. 

   



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Beth yw AGB? 

4.1.1 Ymddangosodd Ardaloedd Gwella Busnes (AGBoedd) yn y DU yn dilyn deddfwriaeth 

alluogi yn 2004 yng Nghymru a Lloegr, yn 2007 yn yr Alban ac yn 2014 yng Ngogledd 

Iwerddon. Erbyn hyn mae yna dros 300 o AGBoedd yn y DU. 

4.1.2 Mae AGB yn drefniant lle mae busnesau yn dod at ei gilydd i benderfynu ar y 

gwelliannau ychwanegol yr hoffan nhw eu gwneud yn eu hardal, sut maen nhw’n 

mynd i reoli a darparu’r gwelliannau hynny a faint maen nhw'n fodlon talu i wneud y 

gwelliannau hynny. Defnyddir yr wybodaeth hon wedyn i greu cynllun busnes gyda’r 

rheiny a fydd yn cyfrannu’n ariannol at y gwelliannau yn pleidleisio drosto. Os yw’r 

mwyafrif o blaid fesul nifer a gwerth ardrethol, bydd y taliad yn orfodol i bob busnes 

yn yr AGB fel y nodir yn y cynllun busnes. Fel trethdalwr ardreth annomestig mae 

gan y Cyngor bleidlais ar gyfer pob eiddo sydd ganddo yn yr AGB yn yr un modd ag 

unrhyw fusnes arall.  

4.1.3 Mae AGB fel rheol yn cymryd rhwng 12 a 18 mis i’w datblygu. Ar ôl ei ffurfio, bydd 

AGB yn cael ei rheoli gan gorff a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Mae’r rhan fwyaf o 

AGBoedd yn gwmnïau nid-er-elw gyda Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae cwmni’r AGB yn 

gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r cynllun busnes. Gall AGB bara hyd at 5 mlynedd 

cyn y cynhelir ail-bleidlais, ac mae'n rhaid iddi ddangos sut mae wedi bod o fudd i’r 

busnesau sydd wedi’i hariannu.  

4.2 Cefndir 

4.2.1 Ym mis Mai 2016 amlygodd Cyngor Sir Ddinbych y cyfle i ddysgu am AGBoedd drwy 

estyn gwahoddiad agored i gysylltiadau ar draws y sir ymweld ag AGB Amwythig i 

ddysgu mwy. Derbyniwyd datganiadau o ddiddordeb yn yr ymweliad gan dîm 

Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor o Ruthun, y Rhyl, Prestatyn a Dinbych. Yn 

dilyn yr ymweliad, dim ond y Rhyl a Phrestatyn a ddangosodd diddordeb mewn 

ymchwilio i ddichonoldeb AGB, ac fe’u cefnogwyd i wneud hynny. Ym mis Mehefin 

2018 derbyniodd y Cyngor ddatganiad o ddiddordeb gan grŵp o fusnesau yn 

Llangollen a oedd wedi casglu pot arian cychwynnol a, gyda chefnogaeth y Cyngor, 

wedi sicrhau grant gan Lywodraeth Cymru i edrych ar ddichonoldeb a datblygu AGB 

yn y dref.  



 
 

 

4.3 Rôl yr Awdurdod Lleol 

4.3.1 Er gwaetha’r dull dan arweiniad busnesau, mae yna gyfres o rolau pwysig y mae’n 

rhaid i’r awdurdod eu gwneud. Mae’r rhain wedi’u diffinio gan gyfraith ac wedi’u nodi 

mewn canllaw technegol sydd ar gael ar-lein ac yn Atodiad 1. Yn fyr, rôl yr 

awdurdod yw: 

• Ymgyfarwyddo â Rheoliadau AGB Mae’r ddeddfwriaeth allweddol ar gael yn 

legislation.gov.uk 

• Deiliad y Rhestr Ardrethi. Mae’r awdurdod lleol yn darparu enw, cyfeiriad a gwerth 

ardrethol pob busnes sy’n talu trethi o fewn ffin yr AGB arfaethedig.  

• Darparwr Gwasanaeth – darperir ‘Datganiadau Gwaelodlin’ gan y Cyngor ar ystod o 

wasanaethau allweddol e.e. glanhau a chynnal a chadw, cyfleusterau cyhoeddus a 

goleuadau stryd, i sicrhau y bydd gwaith yr AGB yn mynd y tu hwnt i ddarpariaeth 

bresennol y Cyngor. Gall y Cyngor wneud toriadau i ddarpariaeth ar draws y sir ond 

ni all neilltuo AGB ar gyfer toriadau penodol.  

• Casglu ardoll yr AGB. Mae gofyn i’r awdurdod lleol reoli’r gwaith o gasglu a gorfodi 

ardoll yr AGB. Caiff yr holl gostau eu hadennill.  

• Trefnydd Pleidleisio – i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y bleidlais. Mae gofyn i’r 

awdurdod lleol sicrhau bod y bleidlais yn cael ei chynnal yn ôl â Rheoliadau AGB. 

Caiff yr holl gostau eu hadennill.  

• Hysbysu canlyniad y bleidlais. Cyn gynted ag y bo modd bydd y trefnydd pleidleisio 

yn trefnu hysbysiad cyhoeddus ynghylch canlyniad y bleidlais.  

• Datgan papur pleidleisio di-rym.  

• Terfynu. Os yw AGB yn methu e.e. dim digon o arian neu'n methu â darparu 

gwasanaethau, byddai gan yr awdurdod lleol rôl wrth gau’r AGB. Byddai’n cynnal 

ymgynghoriad gyda chynrychiolwyr busnes ‘priodol’ ac yn rhoi 28 diwrnod o rybudd.  

4.3.2 Mae Atodiad 2 yn cynnwys mwy o fanylion ynglŷn â'r broses ar gyfer 

archwilio/sefydlu AGB yn Sir Ddinbych.  

4.3.3  O ran y gwersi a ddysgwyd, mae’r gofynion wedi’u nodi yn y ddeddfwriaeth a 

gyfeirir ati uchod ac mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol fodloni’r rhain.  

https://www.gov.uk/government/publications/business-improvement-districts-technical-guide-for-local-authorities


 
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1 Mae’r gwaith ar AGBoedd yn cefnogi nod Cynllun Corfforaethol y Cyngor i “weithio 

gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch", gan ddod â budd-

ddeiliaid at ei gilydd a datblygu partneriaethau i gefnogi gwelliannau yng nghanol trefi 

a fydd yn dod â budd i’r rheiny sy’n rhedeg busnes, byw, gweithio neu’n ymweld â’r 

ardal.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1 Unwaith y bydd AGB wedi’i ffurfio bydd yn rhaid i’r Cyngor dalu ardoll yr AGB ar yr holl 

eiddo cymwys sydd ganddo yn yr AGB. Gall amrywiaeth o wasanaethau ymgysylltu ag 

AGBoedd mewn perthynas â gwelliannau i drefi sy’n dod â budd i fusnesau lleol a 

phreswylwyr. 

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

Nid yw Asesiad o’r Effaith ar Les yn berthnasol i’r adroddiad hwn ynddo’i hun. Fodd 

bynnag, bydd pob AGB yn destun Asesiad o’r Effaith ar Les a bydd y ddogfen honno 

yn cael ei chyflwyno i’r Cabinet pan fydd yr AGB yn cael ei thrafod. Ceir enghraifft yn 

Atodiad 3.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

8.1 Yn ystod camau dichonoldeb sefydlu AGB bydd nifer o ymgynghoriadau yn cael eu 

cynnal (fel y nodir yn Atodiad 2). Mae’r rhain yn cynnwys arolygon ar holl brif 

swyddfeydd busnesau cenedlaethol perthnasol; cyflwyniadau i Grwpiau Busnes / 

Siambrau Masnach, Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor a Grwpiau Ardal yr 

Aelodau; sesiynau briffio gyda’r Aelod Arweiniol; cyfarfodydd gyda Rheolwr y 

Gwasanaethau Democrataidd a chyswllt penodol gyda Phenaethiaid Gwasanaeth yn 

ystod y broses o gasglu Datganiadau Gwaelodlin.  



 
 

9.  Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Yn amlwg, fe geir rhai goblygiadau o ran adnoddau i’r Cyngor wrth hwyluso’r broses 

ond dylid cynnwys y rhain o fewn adnoddau presennol neu fe ddylid eu hystyried yn 

llawn fel rhan o’r broses. Yr effaith fwyaf ar y Cyngor yw bod yn rhaid iddo dalu ardoll 

yr AGB ar yr holl eiddo cymwys sydd ganddo mewn AGB sydd wedi’i sefydlu. Mae’n 

bwysig bod y pwysau hwn yn cael ei gynnwys ym mhroses y gyllideb gan fod Trethi 

Busnes yn cael eu hariannu’n gorfforaethol.  

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau nhw? 

10.1 Ni cheir risgiau adnabyddadwy sylweddol wrth ddilyn yr argymhelliad os yw’n 

cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol ar AGBoedd.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mae Adran 7.2.3 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn nodi bod modd i'r Pwyllgor Craffu 

ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar ardal y Cyngor neu ei phreswylwyr.  


