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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Mae'r adroddiad yn cyflwyno cais gan Gyd-Bwyllgor Corfforaethol y Gogledd (CBC), i Fwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, i ryddhau rhan o amser eu Cyfarwyddwr Portffolio i 
gyflawni rôl Prif Weithredwr y CBC, yn y lle cyntaf dros dro tan 31 Mawrth 2023. Mae’r cynnig yn 
cael ei gefnogi gan Brif Weithredwyr 6 Cyngor Gogledd Cymru.  
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd Uchelgais yn ystyried yr argymhellion a ganlyn a'r trefniadau arfaethedig: 

 Bod y Bwrdd Uchelgais yn cefnogi cais y CBC i ryddhau amser y Cyfarwyddwr Portffolio am 
ddau ddiwrnod yr wythnos tan 31 Mawrth 2023 ar sail secondiad rhan amser i ymgymryd â rôl 
y Prif Weithredwr dros dro.  

 Bod yr holl gyflogaeth gysylltiedig a'r costau cysylltiedig yn cael eu hysgwyddo gan CBC y 
Gogledd 

 Dirprwyo'r awdurdod i'r Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-
Gadeirydd y Bwrdd Uchelgais i gytuno ar ail-ddyrannu cyfrifoldebau sydd o fewn y Swyddfa 
Rheoli Portffolio (PMO) er mwyn sicrhau fod y trefniadau dros dro yn cefnogi blaenoriaethau’r 
PMO  a’r cyfrifoldeb i holl bartneriaid y Bwrdd Uchelgais.  

 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1.  Gan ystyried y penderfyniad mewn egwyddor y Cynghorau i drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gynorthwyo rhanbarth y Gogledd i sefydlu'r CBC, a sicrhau 
bod buddiannau'r Bwrdd Uchelgais yn cael eu diogelu wrth i'r CBC symud ymlaen. 

 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 

4.1. Yng nghyfarfod y CBC ar 17 Mehefin, cytunwyd i ymestyn penodiadau swyddog statudol y CBC a 
wnaed yng nghyfarfod y CBC ar 14 Ionawr, h.y. y Prif Weithredwr (Dafydd Gibbard), y Prif Swyddog 
Cyllid (Dewi Morgan) a'r Swyddog Monitro (Iwan Evans) yn cael eu darparu gan Gyngor Gwynedd, 
a chymeradwyo'r trefniadau parhaus i Gyngor Gwynedd ddarparu gwasanaethau cefnogol i'r CBC. 

4.2.  Ystyriodd cyfarfod y CBC ar 22 Gorffennaf arfarniad o opsiynau ar gyfer llenwi rôl Prif Weithredwr 
y CBC. Cytunwyd i gyflwyno cais i'r Bwrdd Uchelgais, i ryddhau rhan o amser eu Cyfarwyddwr 
Portffolio i gyflawni rôl Prif Weithredwr y CBC ar sail secondiad tan 31 Mawrth 2023. Mae'r ffordd 
hon ymlaen yn ystyried rhagdybiaeth y bydd y Bwrdd Uchelgais yn cael ei ymgorffori yn rhan o'r 
CBC yn y dyfodol.  



 

4.3.  Fel y nodwyd yn y Niweddariad mis Medi'r CBC (Atodiad 1), mae nifer o faterion gweddilliol i'w 
datrys, ynghyd â'r gwaith sydd ei angen i weithredu'r pwerau y mae'r CBC yn eu dal. Mae'r cynnig 
hwn yn cyflwyno ffordd ymlaen sy'n galluogi i Gyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais chwarae 
rhan allweddol wrth arwain a dylanwadu ar y gwaith a fydd yn hwyluso'r broses o drosglwyddo'r 
PMO rhanbarthol yn y dyfodol (gan gynnwys y Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf) sy'n cael ei 
gyflawni ar hyn o bryd gan y PMO ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, i mewn 
i'r CBC.  

4.4.  Bydd y trefniant secondiad dros dro arfaethedig yn helpu i benderfynu a nodi'r opsiynau i ddatrys 
rôl Prif Weithredwr y CBJC ar sail fwy parhaol o fis Ebrill 2023. Yn ystod cyfnod y secondiad, gellir 
gwneud cynnydd i sefydlu'r is-bwyllgorau Cynllunio a Thrafnidiaeth, ac adnabod yr adnoddau sydd 
eu hangen i gyflawni dyletswyddau cychwynnol y CBC. 

4.5.  Mae'r CBC yn cydnabod ac yn cefnogi'r angen i wneud trefniadau cyllidebol a gweithredol priodol 
i sicrhau nad yw gwaith y Cyfarwyddwr Portffolio wrth arwain y PMO a chyflawni'r Cynllun Twf yn 
cael ei effeithio gan y trefniant dros dro arfaethedig hwn.  

  

 Cyfleoedd a Risgiau 
 
4.6.  Mae'r ffordd arfaethedig ymlaen yn cynnig cyfle i greu cydlyniant rhwng y Bwrdd Uchelgais a'r CBC 

ac i sicrhau bod buddiannau'r Bwrdd Uchelgais yn cael eu cynrychioli a'u diogelu wrth i'r gwaith o 
ddatblygu a gweithredu'r CBC ymhellach symud ymlaen. Nodir y cyfleoedd a'r risgiau allweddol i'w 
rheoli isod:  

  

 Mae rhagdybiaeth bresennol yn penderfynu y gellid ymgorffori'r Bwrdd Uchelgais a'r PMO 
rhanbarthol o fewn y CBC yn y dyfodol. Byddai secondiad rhan-amser y Cyfarwyddwr Portffolio 
yn sicrhau bod y Cynllun Twf a'r Weledigaeth Twf yn parhau i gael eu cyflawni yn ystod ac ar 
ôl y cyfnod pontio hwnnw, gydag unrhyw gynnwrf yn cael ei leihau i'r eithaf. 

 Byddai angen cyfraniad Cyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais i sefydlu'r CBC mewn 
perthynas a chydlynu’r swyddogaeth Lles Economaidd beth bynnag, ac felly mae ffurfioli'r 
trefniant hwn drwy gyfrwng y secondiad rhan-amser yn caniatáu i'r ymwneud hwnnw gael ei 
ganolbwyntio ac er mwyn osgoi dyblygu adnoddau.  

 Bydd rhyddhau'r Cyfarwyddwr Portffolio am ddeuddydd yr wythnos i ymgymryd â rôl dros dro 
Prif Weithredwr y CBC yn creu her capasiti i'r Swyddfa Rheoli Portffolio y bydd angen cynllunio 
ar ei gyfer a'i reoli'n ofalus.  

 Bydd y CBC yn ysgwyddo'r holl gostau cyflogaeth ar gyfer y secondiad arfaethedig sy'n galluogi 
ail-fuddsoddi cyllid y Bwrdd Uchelgais mewn trefniadau ôl-lenwi priodol.  

 Gallai'r trefniadau ôl-lenwi ddarparu cyfleoedd datblygu i'r rhai sydd yn y PMO ar hyn o bryd 
trwy ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol yn ystod y cyfnod secondiad. Mae'n debygol y 
bydd angen recriwtio adnoddau tymor byr ychwanegol. 

 Efallai y bydd yr her gapasiti bosibl yn ei gwneud yn ofynnol i'r PMO ddad-flaenoriaethu rhai 
gweithgareddau i ganolbwyntio ar yr elfennau craidd i'w cyflawni sy'n ymwneud â'r Cynllun 
Twf, er hynny bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i osgoi hyn.  

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Mae'r CBC wedi cynnig ariannu'r ôl-lenwi angenrheidiol arfaethedig er mwyn ymgymryd â rhai o 

ddyletswyddau'r Cyfarwyddwr Portffolio.  Felly, byddai secondiad rhan-amser arfaethedig hwn y 
Cyfarwyddwr Portffolio yn gost niwtral net ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. 

 
 



 

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1.  Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i sefydlu yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 i weithredu fel y corff 

sy'n gwneud penderfyniad ar gyfer y bartneriaeth o awdurdodau lleol a'r cyrff addysg i gyflawn 
Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r Weledigaeth Twf. Caiff ei swyddogaethau a'r deillian-nau y mae eu 
hangen i gyflawni wedi'u diffinio gan y cytundeb a'r Cynllun Busnes Cyffredinol a gwblhawyd law 
yn llaw â'r Cynllun Twf.  Mae gofyn iddo hefyd benodi'r Cyfarwyddwr Portffolio i Arwain y Swyddfa 
Portffolio.   

 
6.2. Er hynny, cafodd dyfodiad y Cyd-bwyllgorau Corfforedig ei ragarwyddo yn GA2 a chyfeirir ato'n 

benodol fel mater sydd wedi'i gadw i'r Cynghorau. Mae darpariaeth benodol yn y cytundeb sy'n 
cydnabod y bwriad i greu'r CBC ac y gallai trosglwyddo swyddogaethau ddigwydd.  Adlewyrchir 
hyn yn y penderfyniad 'mewn egwyddor' gan y chwe weithrediaeth ym mis Rhagfyr 2021 i 
drosglwyddo swyddogaethau'r Bwrdd uchelgais i'r CBC ar yr amod bod y model a'r fframwaith 
statudol yn eu lle i gyflawni hyn. Mae'r CBC bellach wedi'i sefydlu ac mae'r model statudol fwy neu 
lai wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, mae'r gwaith o greu'r CBC fel corff cyhoeddus 
gweithredol gyda threfniadau llywodraethu a rheoli yn bwrw ymlaen. Mae angen i'r gwaith hwn 
adlewyrchu a pharatoi ar gyfer derbyn rôl y Bwrdd Uchelgais i mewn i'r CBC a'i fodel llywodraethu.  

 
6.3. Yn nhermau GA2, nid yw'r secondiad arfaethedig yn ei gwneud hi'n ofynnol i adnoddau a chyf-

raniadau'r Bwrdd Uchelgais gael eu cyfrannu i gefnogi'r CBC. Yn ogystal, mae darpariaeth yn y 
cyfamser i gynnal capasiti i gefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais. Mae hi 
hefyd yn berthnasol bod angen i drosglwyddo swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais i'r CBC gael ei 
gynllunio'n briodol ac y darperir adnoddau priodol ar ei gyfer i sicrhau y gellir ei wneud yn effeithiol 
ac yn effeithlon pan ddaw'r amser. Ar yr amod bod y Bwrdd Uchelgais wedi'i sicrhau am y materion 
hyn, yna gall gymeradwyo'n briodol y secondiad o fewn GA2. 

 
 

 
ATODIADAU:  
 

Atodiad 1 Diweddariad mis Medi y CBC 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
“Rwyf wedi cynghori ar y mater hwn ac yn arbennig yr adran “Goblygiadau Cyfreithiol” yn 
yr adroddiad. Mae'r adroddiad yn rhoi cyngor priodol i'r Bwrdd Uchelgais ar ei 
swyddogaethau a'i gyfyngiadau. Mae hefyd yn adlewyrchu'n briodol y ffaith, er y gall fod 
elfen o aelodaeth gyffredin o'r Bwrdd Uchelgais a'r CJC, eu bod yn gyrff ar wahân gyda 
gwahanol adnoddau llywodraethu ac, yn achos gofynion partneriaeth y Bwrdd Uchelgais 
y mae angen eu hystyried. Mae angen i’r Bwrdd Uchelgais ddod i benderfyniad ar y mater 
hwn o fewn ei fframwaith llywodraethu ei hun a chan ystyried ei swyddogaethau fel y 
nodir yn GA2.” 

 
ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 “Gallaf gadarnhau cywirdeb Rhan 5 yr adroddiad.  Bydd y Gwasanaeth Cyllid yn 

gweithredu i sicrhau fod y trefniant hwn yn parhau’n gost-niwtral i Uchelgais Gogledd 
Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol.” 


