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PENDERFYNIADAU A GEISIR: 

 

Ail-benodi Dafydd Gibbard yn Brif Weithredwr y CBC, ar sail dros dro hyd 

nes caiff y swydd ei hadolygu eto gan y CBC. 

 

Penodi - 

a) Dewi A Morgan yn Brif Swyddog Cyllid (a.151) y CBC, ac 

b) Iwan G Evans yn Swyddog Monitro a Swyddog Priodol y CBC. 

 

Cymeradwyo'r trefniadau sy'n bodoli i Gyngor Gwynedd ddarparu 

gwasanaethau cefnogol i'r CBC, o leiaf hyd at ddyddiad trosglwyddo'r 

Bwrdd Uchelgais i'r CBC, neu pan fydd Partneriaid i "GA2" y Bwrdd 

Uchelgais yn cytuno i fodel amgen.    

 

Bod y CBC yn mabwysiadu Amodau a Thelerau cyflogaeth Cyngor 

Gwynedd i ddechrau, yn weithredol o ddyddiad yr adroddiad hwn fel ei 

delerau ac amodau cyflogaeth i'r staff. 

 

Cymeradwyo sefydlu'r tair swydd Cynllunio Strategol a'r ddwy swydd 

Trafnidiaeth Ranbarthol yn barhaol fel y nodir yn yr adroddiad. 

 

Y dirprwyir y gwaith o baratoi'r disgrifiadau swyddi, y manylebau 

personol, hysbysebu a phenodi i'r swyddi i'r Prif Weithredwr dros dro yn 

unol â'r adroddiad a'r gyllideb. 

 

 

 
  
 
1. Cyflwyniad 
 

Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin ag (ail)benodi swyddogion statudol Cyd-
bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC), darparu gwasanaethau cefnogol 
craidd a'r trefniadau i gyflogi staff i ymgymryd â'r dyletswyddau Cynllunio a 
Thrafnidiaeth. 



 
2. Datganiad Polisi Tâl ac Amodau Cyflogaeth 
 

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
yn "awdurdodau perthnasol y mae'n rhaid iddynt baratoi datganiad polisi 
tâl ar gyfer y flwyddyn ariannol", yn bennaf yn nodi tâl eu prif swyddogion.  
Cyflwynir datganiad polisi tâl ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd 
dan eitem arall ar raglen y cyfarfod hwn.   
 
Fel cyflogwr ynddo'i hun, bydd angen i'r CBC fabwysiadu ei amodau a 
thelerau ei hun ar gyfer cyflogi staff. Er mwyn sicrhau parhad, cynigiwyd y 
dylai'r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer y CBC adlewyrchu strwythurau cyflog a 
graddio Cyngor Gwynedd wrth aros am ddatrysiad ar sefyllfa'r Bwrdd 
Uchelgais. Argymhellir felly bod y CBC yn mabwysiadu amodau a thelerau 
cyflogaeth cyfatebol staff wrth aros am unrhyw adolygiad. Fodd bynnag, 
fel cyflogwr, bydd y CBC yn gyfrifol am gytuno ar unrhyw adolygiadau ac 
ymgynghoriadau dilynol a allai gael eu cynnal yn y dyfodol. 

 

3. Arfarniad o Opsiynau ar gyfer Prif Swyddog Gweithredol y CBC  
 
Yn ei gyfarfod cyntaf ar 14 Ionawr 2022, gwnaeth Cyd-bwyllgor Corfforedig 
y Gogledd drefniadau priodol gan gynnwys penodi Dafydd Gibbard, Prif 
Weithredwr Cyngor Gwynedd, i rôl Prif Swyddog Gweithredol y CBC ar sail 
dros dro, yn weithredol o leiaf hyd nes i'r trefniadau gael eu hadolygu ym 
mis Mehefin 2022.    

 
Y gobaith erbyn hynny oedd y byddem yn gliriach am ein gallu i 
drosglwyddo  swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais i'r CBC ac y byddai modd 
ystyried oblygiadau hynny wrth benodi Prif Weithredwr parhaol. Fodd 
bynnag, mae’r cymhlethdodau sy’n parhau o safbwynt gallu CBC i adennill 
TAW a’r gallu i fenthyca drwy’r PWLB yn golygu nad oes modd gwneud 
penderfyniad terfynol i symud ymlaen gyda’r trosglwyddiad ar hyn o bryd. 
 
Sgil effaith hynny yw cyfyngu, ar hyn o bryd, ar rai o’r opsiynau fyddai ar 
gael i’r CBC i’w hystyried o ran cyflawni’r swyddogaeth Prif Weithredwr ac 
felly argymhellir parhau gyda’r trefniant presennol gyda Phrif Weithredwr 
Cyngor Gwynedd yn parhau i arwain y gwaith o sefydlu’r CBC am y tro. 

 
Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn darparu rolau Prif Swyddog Cyllid (a151) y 
CBC a Swyddog Monitro'r CBC.  Mae hyn, wrth gwrs, yn sicrhau cysondeb 
gyda threfniadau'r Bwrdd Uchelgais ac mae dadl glir dros barhau fel ar 
gyfer y rôl a151 a'r Swyddog Monitro (gan ei bod yn debygol y bydd Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn trosglwyddo i CBC y Gogledd, o 
bosibl ar 01/04/2023).    
 

 
ARGYMHELLIAD 

 



Gofynnir i Gyd-bwyllgor Gweithredol y Gogledd ail-benodi Dafydd 
Gibbard (Prif Weithredwr Gwynedd) yn Brif Weithredwr y CBC, ar 
sail dros dro hyd nes caiff y swydd ei hadolygu eto. 

 
Gan gydnabod goblygiadau datblygiadau'r CBC ar gyfer Uchelgais Gogledd 
Cymru, gwahoddir eu Cyfarwyddwr Portffolio yn ffurfiol o hyn ymlaen i 
fynychu cyfarfodydd y CBC. 

 
4. Adolygu / ymestyn rolau Swyddogion Statudol y CBC 
 

Yn ei gyfarfod cyntaf ar 14/01/22, gwnaeth Cyd-bwyllgor Corfforedig y 
Gogledd drefniadau priodol gan gynnwys penodi ei swyddogion statudol, yn 
weithredol o 14 Ionawr 2022 o leiaf hyd nes caiff y trefniadau eu hadolygu 
ym mis Mehefin 2022:  

a) Prif Weithredwr - Dafydd Gibbard  
b) Prif Swyddog Cyllid ('Swyddog Adran 151') - Dewi Morgan  
c) Swyddog Monitro a Swyddog Priodol - Iwan Evans  

(gyda phob un yn ddeilydd y swydd berthnasol yng Nghyngor 
Gwynedd) 

 
Mae Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 
2021 yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r CBC benodi tri swyddog statudol, sef Prif 
Weithredwr, Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Monitro. Mae'r Rheoliadau 
Sefydlu yn caniatáu hyblygrwydd o ran sut gall y CBC gyflogi staff h.y. 
gellir eu cyflogi'n uniongyrchol, neu gall y CBC wneud trefniadau gydag 
awdurdodau cyfansoddol.   
 
Ym mis Ionawr 2022, nodwyd bod Cyngor Gwynedd eisoes wedi darparu 
Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Monitro i Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, y gallai ei swyddogaethau drosglwyddo i'r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig yn ystod 2022/23. Ychwanegwyd bod Cyngor Gwynedd eisoes 
yn darparu Swyddog Arweiniol Prosiect y CBC hefyd. Nodwyd y dylai'r 
swyddogion statudol gael eu darparu gan Gyngor Gwynedd tra bod y Cyd-
bwyllgor Corfforedig yn cael ei sefydlu, ac y gellir diwygio'r trefniadau dros 
dro hyn wedi hynny.   
 
Mae'r adroddiad hwn yn argymell penodi i'r 'Swyddog Adran 151' a'r 
'Swyddog Monitro' yn fwy parhaol, o leiaf hyd nes y caiff 'Uchelgais 
Gogledd Cymru' (y Bwrdd Uchelgais) ei drosglwyddo, o 01/04/2023 yn ôl 
pob tebyg. 
 
ARGYMHELLIAD 

 
Gofynnir i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd ail-benodi: 

a) Dewi Aeron Morgan yn Brif Swyddog Cyllid y CBC  
b) Iwan G Evans yn Swyddog Monitro a Swyddog Priodol y CBC 

(gyda'r naill a'r llall yn ddeilydd y swydd berthnasol yng Nghyngor 
Gwynedd) 
 
 



5. Cadarnhau bod Cyngor Gwynedd yn darparu Gwasanaethau 
Cefnogol 

 
Mae angen gwasanaethau cefnogol i hwyluso gwaith y CBC, ac roedd y 
gyllideb ar gyfer 2022/23 a gymeradwywyd gan y CBC ar 28/01/2022 yn 
cynnwys amcangyfrifon cost ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau, sef 
cefnogaeth gwasanaethau Cyllid (gan gynnwys y 'Swyddog Adran 151', 
cyfrifeg, yswiriant ac ati), gwasanaethau Cyfreithiol (gan gynnwys y 
Swyddog Monitro), gwasanaethau Cefnogaeth Gorfforaethol (pwyllgorau, 
cyfieithu ac adnoddau dynol) a gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth 
(offer, cefnogaeth a thrwyddedau). 
 
Mae rhai o'r gwasanaethau cefnogol hyn wedi'u cysylltu'n anorfod â'r rolau 
Adran 151 a Swyddog Monitro, ac mae'r ystod o wasanaethau y cyfeirir 
atynt uchod yn cael eu darparu gan Gyngor Gwynedd, sydd wedi bod yn 
agor cyfrifon banc, yn sefydlu cyfriflyfr ariannol, yn trefnu yswiriant, yn 
delio â gwahanol reoleiddwyr gan gynnwys Archwilio Cymru a 
Chomisiynydd y Gymraeg, ac yn delio ag ymholiadau ac ymgynghoriadau 
Llywodraeth Cymru. Mae gwasanaethau cefnogol Cyngor Gwynedd hefyd 
yn hwyluso'r cyfarfod hwn, wrth gwrs.   
   
 
ARGYMHELLIAD 

  
Gofynnir i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd gymeradwyo'r 
trefniadau sy'n bodoli i Gyngor Gwynedd ddarparu'r ystod hon o 
wasanaethau cefnogol, o leiaf tan ar ôl i'r Bwrdd Uchelgais gael ei 
drosglwyddo.     
 
Yn y tymor canolig, pan ddaw'r gofynion yn gliriach, gellir llunio cytundebau 
lefel gwasanaeth ar gyfer cyflenwi a chost y gwasanaethau cefnogol hyn. Yn 
y cyfamser, caiff y gost ei hadrodd i'r CBC a'i rheoli o fewn y gyllideb a 
gymeradwywyd ar gyfer 2022/23. 
 

 
 
6. Trefniadau ar gyfer Staff Cynllunio a Thrafnidiaeth   
 

Rhaid i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd ystyried trefniadau ar gyfer 
comisiynu'r dyletswyddau Cynllunio a Thrafnidiaeth y rhagnodir i'w cyflawni 
gan y CBC – h.y. paratoi, datblygu, cynhyrchu, monitro, adolygu a diwygio 
Cynllun Datblygu Strategol (CDS) a Chynllun Trafnidiaeth Ranbarthol 
(CTR). 
 
Er bod y Cyd-bwyllgor wedi cytuno ar ddull isafswm cyllideb, mae 
darpariaeth gyllidebol benodol ar gyfer cyflogi 5 aelod o staff. Mae 
amcangyfrifon 2022/23 yn cynnwys cost ran-flwyddyn tair swydd Cynllunio 
Strategol a dwy swydd Trafnidiaeth Ranbarthol i gyflawni'r dyletswyddau 
CDS a CTR cychwynnol a ragnodir i'w cyflawni gan y CBC. 
 



Bydd y strwythur yn cynnwys dau reolwr / arweinydd tîm a fydd yn atebol 
i'r Prif Weithredwr Dros Dro, a thair swydd arall sy'n atebol i'r ddau reolwr 
/ arweinydd tîm. 
 
ARGYMHELLIAD 

 
Gofynnir i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd gymeradwyo 
sefydlu'r tair swydd Cynllunio Strategol a'r ddwy swydd 
Trafnidiaeth Ranbarthol yn barhaol. 
 
Bydd swyddogion yn paratoi disgrifiadau swydd a manylebau personol 
priodol ar gyfer y swyddi uchod, mewn ymgynghoriad â grwpiau 
proffesiynol perthnasol. Bydd y gwaith o sefydlu'r 5 swydd CBC a'r 
recriwtio dilynol yn cael ei ddatblygu o fewn fframwaith telerau staffio 
Cyngor Gwynedd, er mwyn sicrhau cysondeb â'r rhai a gyflogir gan 
Uchelgais Gogledd Cymru.   
 
Bydd 'Cynllun Dirprwyo' i alluogi i is-bwyllgorau a swyddogion wneud 
penderfyniadau hefyd yn cael ei ddatblygu a'i gyflwyno i'w gymeradwyo 
mewn cyfarfod dilynol o'r CBC. 
 
 
 
 
 
 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
 
Swyddog Monitro 
 
Rwyf wedi gweithio gyda'r awdur i baratoi'r adroddiad hwn ac rwy'n 
cadarnhau'r cynnwys. 
 
Swyddog Cyllid Statudol  
 
Rwyf wedi gweithio gyda'r awdur i baratoi'r adroddiad hwn ac rwy'n 
cadarnhau'r cynnwys. 

 


