
CYFARFOD:  Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd 

DYDDIAD:  14 Ionawr 2022 

PWNC: Penodi Swyddogion Statudol y CBC 

SWYDDOG CYSWLLT: Dafydd L Edwards, Swyddog Arweiniol y Prosiect CBC 

 

 

PENDERFYNIAD A GEISIR 

Penodi’r Swyddogion Statudol canlynol ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig y 

Gogledd, yn weithredol o 14 Ionawr 2022 o leiaf hyd nes y bydd y trefniadau'n 

cael eu adolygu ym mis Mehefin 2022: 

a) Prif Weithredwr  

b) Prif Swyddog Cyllid (‘Swyddog Adran 151’) 

c) Swyddog Monitro a Swyddog Priodol 

 

 

CEFNDIR 

1. Ymhellach i ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn sefydlu Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig y Gogledd, rhaid i’r Cyd-Bwyllgor wneud trefniadau priodol yn ei 
gyfarfod cyntaf, wedyn cymeradwyo ei gyllideb am 2022/23 erbyn 31 Ionawr 2022, 
cyn bydd swyddogaethau cychwynnol y CBC yn 'mynd yn fyw' ar 30 Mehefin 2022.  

 

2. Ymysg y trefniadau priodol cyntaf, rhaid i Gyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd 
benodi ei Swyddogion Statudol. 

 

3. Mae Rheoliadau Cyd-Bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 2021 
yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC) benodi tri swyddog 
statudol, yn cynnwys Prif Weithredwr, Prif Swyddog Cyllid ('Swyddog Adran 151'), 
a Swyddog Monitro.  

 

4. Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn caniatáu hyblygrwydd sut y gall y CBC gyflogi staff, 
gan gynnwys swyddogion statudol.  Gall y CBC eu cyflogi'n uniongyrchol, neu gall 
wneud trefniadau gydag awdurdodau cyfansoddol i'w staff gael eu rhoi wrth law'r 
CBC.  Felly, gall swyddi'r swyddogion statudol allweddol hyn gael eu darparu gan 
awdurdod cyfansoddol (h.y. secondiad rhan-amser o un o’r 6 Cyngor).   

 

5. Mae gofyn hefyd dynodi ‘Swyddog Priodol’ ar gyfer y CBC dan  Deddf Llywodraeth 
Leol 1972 a Deddf Lywodraeth Leol a Thai 1989.  Dynodiad trefniadaethol ond 
angenrheidiol ydi hon o dan ddeddfwriaeth llywodraeth leol.  Yr esiampl amlycaf 
yw dynodi mater yn fater eithriedig ar gyfer rhaglenni cyfarfod.  Argymhellir y dylid 
dynodi’r Swyddog Monitro yn Swyddog Priodol ar hyn o bryd er sicrhau nad oes 
amheuaeth ynglŷn â’r swyddogaeth. 

 



6. Yn ddamcaniaethol, mae rhai risgiau posibl o wrthdaro buddiannau, ond yn 
ymarferol nid yw hyn wedi bod yn broblem lle mae awdurdod cyfansoddol (Cyngor 
Gwynedd) wedi darparu swyddogion statudol ar gyfer trefniadau Cyd-Bwyllgor 
wedi’i letya, megis Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y BUE) a 
gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol Gogledd Cymru (GwE). 

 

7. Efallai y bydd risgiau posibl hefyd o ran capasiti a gwytnwch, gyda swyddogion 
statudol a ddarperir gan awdurdodau cyfansoddol yn cario cyfrifoldeb a llwyth 
gwaith ychwanegol.  Mae gwaith sylweddol ar droed wrth sefydlu Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig y Gogledd.  Fodd bynnag, cyn eglurder ar unrhyw drosglwyddo o 
swyddogaethau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ayb, mae’r 
ansicrwydd ynghylch maint cyllidebau a swyddogaethau yn ei gwneud hi'n anodd 
i benodi yn barhaol neu yn llawn-amser i swyddi statudol y CBC rwan. 

 

8. Mae sefydlu Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd yn ofyniad cyfreithiol, ac mae'r 
amserlen yn heriol, yn enwedig yr angen i osod y gyllideb a'r taliadau ardoll ym 
mis Ionawr 2022. 

 

9. Mae Cyngor Gwynedd eisoes yn darparu Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Monitro 
i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, sydd â swyddogaethau gallai 
drosglwyddo i Gyd-bwyllgor Corfforaethol y Gogledd yn ystod 2022/23.  Mae 
Cyngor Gwynedd hefyd eisoes yn darparu Swyddog Arweiniol Prosiect CBC y 
rhanbarth, Dafydd Edwards. 

 

10. Er mwyn galluogi Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd i symud ymlaen, 
argymhellir y dylai’r swyddogion statudol gael eu darparu gan Gyngor Gwynedd 
am y tro, tra bo Cyd-bwyllgor Corfforaethol y Gogledd yn cael ei sefydlu (o leiaf 
hyd nes bod swyddogaethau cychwynnol y CBC yn ‘mynd yn fyw’ ar 30 Mehefin 
2022).  Gellir adolygu'r trefniadau dros dro yma wedi hynny, a’r bwriad fydd 
cyflwyno adroddiad pellach ar yr opsiynau posib ar gyfer penodi i’r swyddogaethau 
hyn ar sail parhaol.  

 
 
ARGYMHELLIAD 
 

11. Gofynnir i Gyd-bwyllgor Corfforaethol y Gogledd benodi: 

a. Dafydd Gibbard fel Prif Weithredwr y CBC 

b. Dewi Aeron Morgan fel Prif Swyddog Cyllid y CBC 

c. Iwan G Evans fel Swyddog Monitro a Swyddog Priodol y CBC 

(pob un yn ddeiliydd y swydd berthnasol yng Nghyngor Gwynedd) 

 


