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PENDERFYNIAD A GEISIR: 

 

1. Mabwysiadu Atodiad 1 

(a)  Rheolau Sefydlog ar gyfer Is Bwyllgorau  

(b) Cylch Gorchwyl ar gyfer yr  Is Bwyllgorau canlynol; 

 

 Trafnidiaeth Strategol  

 Cynllunio Strategol  

 Llywodraethu ac Archwilio. 

 

2. Dirprwyo hawl i’r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad a’r Swyddog 

Monitro i gwblhau cytundebau cyfethol gyda aelodau yr Is Bwyllgorau 

Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol a threfnu drwy'r Swyddog Priodol  i alw 

cyfarfod cychwynnol or Is Bwyllgorau. 

3. Cytuno ar yr egwyddorion penodi aelodau i’r Is Bwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio ac awdurdodi y Prif Weithredwr i gynnal proses ceisio 

datganiadau o ddiddordeb gan adrodd i gyfarfod Rhagfyr y CBC ar gyfer 

penodi.   

 

 

 

 
RHESWM AM Y PENDERFYNIAD 

1. Mae Rheoliadau Cyd Bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 2021 yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r Cyd Bwyllgor Corfforedig  (“CBC”)  wneud Rheolau Sefydlog er 
rheoleiddio ei weithrediadau a busnes.  

2. Mae gofyn i CBC baratoi a chyhoeddi Cyfansoddiad. 

3. Cymeradwywyd strwythur o Is Bwyllgorau gan y CBC yng Ngorffennaf a  
chytunwyd y byddai adroddiad pellach ar Reolau Sefydlog a Chylch Gorchwyl yn 
cael ei gyflwyno.   

 

 CEFNDIR 

4. Penderfynodd y CBC ar y canlynol yn ei gyfarfod yng Ngorffennaf: 



“. Cytunwyd i sefydlu Is-Bwyllgor Cynllunio Strategol ac Is-Bwyllgor 
Trafnidiaeth Strategol a chymeradwywyd yr aelodaeth a’r hawliau 
pleidleisio canlynol – 

i) Is-bwyllgor Cynllunio Strategol gyda 7 aelod â phleidlais, un o bob 
un o'r awdurdodau cyfansoddol (6 Chyngor ac APCE). 

ii) Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gyda 6 aelod â phleidlais, un o 
bob un o'r 6 Chyngor. 

iii) Aelodaeth yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol i gynnwys yr aelod 
Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar 
gyfer Polisi  Cynllunio, a chynrychiolydd APCE. 

iv) Aelodaeth yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gynnwys yr aelod 
Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar 
gyfer Polisi Trafnidiaeth. 

5. Nodwyd y byddai adroddiad manwl yn argymell Rheolau Sefydlog a chylch 
gorchwyl ar gyfer pob Is-Bwyllgor yn cael ei ddarparu ar gyfer cyfarfod 
diweddarach o’r CBC. O wneud hyn byddai hefyd yn caniatáu gweithredu i 
gyfethol yn ffurfiol. 
 

6. Yn ogystal a’r penderfyniad yma nodwyd fod disgwyl eglurhad statudol pellach 
ar gyfer penodi Is Bwyllgorau statudol sef Llywodraethu ac Archwilio a Safonau. 
Bellach mae’r gofyn statudol ar gyfer aelodaeth Llywodraethu ac Archwilio wedi 
ei gadarnhau ac yn cael ei adlewyrchu yn y Rheolau Sefydlog a Chylch 
Gorchwyl.  Golygai hyn fod angen symud ymlaen i benodi aelodaeth.  
 

7. Mae’r Cylch Gorchwyl a argymhellir yn arwain rhagweld penodi aelodaeth yr Is 
Bwyllgor o blith aelodaeth gyfredol Pwyllgorau Llywodraethau ac Archwilio y 
cynghorau cyfansoddol. Mater i’r CBC fyddai penodi yr aelodaeth gan dderbyn 
eu od  eisoes wedi eu derbyn / penodi i’r rôl yma. Awgrymir felly fod yr 
egwyddorion canlynol yn cael eu gweithredu: 
 

1. Fod aelodaeth yr Is bwyllgor yn darparu cynrychiolaeth sydd yn adlewyrchu’r 
rhanbarth. 

2. Yn ddarostyngedig i 1 uchod  fod yr aelodaeth yn darparu ystod a cydbwysa  
o sgiliau ar gyfer yr Is Bwyllgor. 
 

8 . SWYDDOGION STATUDOL  
 
  

Y Swyddog Monitro 
 

Awdur yr adroddiad  
 
 Y Pennaeth Cyllid 
 

Rwy’n gefnogol i Gyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd fabwysiadu’r Rheolau 

Sefydlog a Cylch Gorchwyl a gynhigir yma’n ddi-oed – 



• er mwyn i’r Is-Bwyllgor Cynllunio Strategol edrych ar opsiynau cyflawni a 
goblygiadau o ran costau ar gyfer cynhyrchu Cynllun Datblygu Strategol y 
rhanbarth, a gwneud argymhellion amserol i’r CBC er mwyn llunio cyllideb y 
CBC ar gyfer 2023/24, ac  

 
• er mwyn i’r Is-Bwyllgor Trafnidiaeth Strategol ystyried sut y gellid datblygu 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol sy'n cydymffurfio ac yn ddigon cadarn erbyn 
hanner cyntaf 2024, ac adnabod yr adnoddau angenrheidiol, eto er mwyn 
llunio cyllideb y CBC ar gyfer 2023/24. 

 
Rwyf hefyd yn gefnogol i fabwysiadu Rheolau Sefydlog a Cylch Gorchwyl cyffelyb ar 

gyfer yr Is Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, fydd yn medru adolygu a chraffu 

materion ariannol y CBC, derbyn adroddiadau archwilio, a goruchwylio priodoldeb 

yn gyffredinol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


