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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

24 Mawrth, 2023  
 

 

TEITL: Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC) 
- ymestyn secondiad rhan-amser Cyfarwyddwr Portffolio, Uchelgais Gogledd Cymru fel 
Prif Weithredwr dros dro y CBC 

AWDUR: Dylan J. Williams, Prif Weithredwr Arweiniol Cynghorau Gogledd Cymru ar gyfer y 
Bwrdd Uchelgais 

 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Fe gofiwch i’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC) gyflwyno cais i Fwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru ryddhau rhan o amser ei Gyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rôl Prif Weithredwr y 
CBC ar sail dros dro tan 31 Mawrth, 2023. Cymeradwywyd y cais hwnnw yng nghyfarfod y Bwrdd 
Uchelgais ar 30 Medi, 2022 pryd y cytunwyd y gellid rhyddhau rhan o amser y Cyfarwyddwr 
Portffolio i gyflawni rôl Prif Weithredwr y Cyd-Bwyllgor ar sail secondiad am y cyfnod dan sylw. 

 
1.2. Mae'r adroddiad hon yn cyflwyno cais pellach gan Gyd-Bwyllgor Corfforaethol y Gogledd (CBC), i 

Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru gytuno i ymestyn cyfnod y secondiad hwnnw, am 
ddau ddiwrnod yr wythnos, hyd at y 30 Medi, 2023. Mae’r cais 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: 
 

 Bod y Bwrdd Uchelgais yn cefnogi ymestyn y trefniant i ryddhau amser y Cyfarwyddwr 
Portffolio am ddau ddiwrnod yr wythnos tan 30 Medi, 2023 er mwyn parhau i ymgymryd â rôl 
y Prif Weithredwr ar sail dros dro.  

 Bod yr holl gyflogaeth a'r costau cysylltiedig yn parhau i gael eu hysgwyddo gan CBC y Gogledd. 

 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Mae’r trefniadau argymhellir yma yn cyd-fynd gyda phenderfyniad mewn egwyddor y 6 Cyngor i 

drosglwyddo swyddogaethau Uchelgais Gogledd Cymru i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol. 
 
3.2. Drwy gyflawni’r rôl Prif Weithredwr y CBC, bydd Cyfarwyddwr Portffolio yn cynorthwyo rhanbarth 

y Gogledd i ddatblygu CBC effeithiol, tra bod mewn sefyllfa unigryw i sicrhau bod buddiannau 
Uchelgais Gogledd Cymru yn cael eu diogelu yn y flwyddyn yma o drawsnewid. 

 
  

https://uchelgaisgogledd.cymru/
https://ambitionnorth.wales/


 

 
uchelgaisgogledd.cymru   |   ambitionnorth.wales   

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf, 2022 gwnaeth Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd adolygu rôl y 

Prif Weithredwr ac, ar ôl ystyried yr opsiynau, penderfynu cyflwyno cais i’r Bwrdd Uchelgais i 
ryddhau rhan o amser y Cyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rôl Prif Weithredwr y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig, o leiaf hyd at 31 Mawrth, 2023. Fel ag y nodwyd eisoes, cytunodd y Bwrdd Uchelgais 
i’r cais hwnnw yn ei gyfarfod ar y 30 Medi, 2022. 

 
4.2. Dewiswyd yr opsiwn o gyflwyno’r cais yma i’r Bwrdd Uchelgais gan ei fod yn debygol bydd 

Uchelgais Gogledd Cymru yn cael ei ymgorffori’n rhan o’r Cyd-bwyllgor Corfforedig, ac y byddai 
cost sylweddol uwch pe bai swydd Prif Weithredwr annibynnol wedi’i greu, a gan nad oes digon o 
amser ar gael i un o'r 6 Prif Weithredwr awdurdod lleol oruchwylio'r gwaith o ddatblygu'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig. 

 
4.3. Mae 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. 

 
4.4. Mae angen cyfraniad y Cyfarwyddwr Portffolio i sefydlu'r CBC mewn perthynas a chydlynu’r 

swyddogaeth Lles Economaidd beth bynnag, ac felly mae ymestyn y trefniant hwn drwy gyfrwng y 
secondiad rhan-amser, yn caniatáu canolbwyntio ar yr ymwneud hwnnw ac yn osgoi dyblygu 
adnoddau. 

 
4.5. Mae’r penderfyniad mewn egwyddor, i drosglwyddo Uchelgais Gogledd Cymru i'r Cyd-bwyllgor 

Corfforedig, eisoes wedi ei wneud gan y Cynghorau ac yn dilyn y newidiadau deddfwriaethol 
diweddar bydd modd mynd i'r afael â’r broses yma yn ystod y misoedd nesaf. Fel rhan o unrhyw 
drosglwyddiad bydd sefyllfa holl staff y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cael ei gyfarch. 

 
4.6. Bydd Uchelgais Gogledd Cymru, drwy Cyngor Gwynedd fel Awdurdod Lletya, yn parhau’n gyflogwr 

cytundebol i’r Cyfarwyddwr Portffolio gyda’r Cyd-bwyllgor Corfforedig yn digolledu Uchelgais 
Gogledd Cymru am y costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r secondiad. 

 
4.7. Mae angen rhoi sylw pellach i nifer o faterion allweddol cyn y gall y Cyd-bwyllgor Corfforedig 

benodi Prif Weithredwr ar sail parhaol e.e. trosglwyddiad tebygol staff i gyflogaeth y Cyd-bwyllgor, 
tra bod angen adolygu trefniadau presennol y secondiad a hynny cyn 31 Mawrth, 2023.  Felly, 
mae’r adroddiad yma’n ail-ymweld a’r penderfyniad. 

 
4.8. O dan yr amgylchiadau hyn, mae angen i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig sicrhau Prif Weithredwr ar sail 

dros-dro ac felly, gyda chydsyniad y Bwrdd Uchelgais, argymhellir bod cyfnod secondiad y 
Cyfarwyddwr Portffolio i'r swydd yn cael ei ymestyn tan 30 Medi, 2023 ar sail yr amodau 
presennol. 

 
4.9. O dderbyn cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i ryddhau’r Cyfarwyddwr Portffolio am gyfnod 

pellach ar sail y telerau presennol, bydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn ystyried argymhelliad i 
ymestyn hyd penodiad yn ei gyfarfod yn ddiweddarach yn y dydd ar y 24 o Fawrth, 2023. 

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Cadarnheir y byddai’r estyniad arfaethedig i’r secondiad rhan-amser hwn yn gost niwtral net ar 

gyfer Uchelgais Gogledd Cymru gyda’r Cyd-bwyllgor Corfforedig yn ymgymryd a’r gost berthnasol. 
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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 gyflawni 
Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r Weledigaeth Twf. Caiff ei swyddogaethau a'r deilliannau 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 
Rheoli 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 Cabinet (neu pwyllgor gwaith cyfatebol) y 6 Cyngor 
ym mis Rhagfyr 2021 i drosglwyddo swyddogaethau Uchelgais Gogledd Cymru 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 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 parhau. Mae angen i'r 
gwaith hwn adlewyrchu a pharatoi ar gyfer derbyn rôl Uchelgais Gogledd Cymru i mewn i'r CBC a'i 
fodel llywodraethu. 

 
6.3. Yn nhermau GA2, nid yw estyniad arfaethedig y secondiad yn ei gwneud hi'n ofynnol i adnoddau 

a chyfraniadau Uchelgais Gogledd Cymru gael eu cyfrannu i gefnogi'r CBC. Yn ogystal, mae 
darpariaeth yn y cyfamser i gynnal capasiti i gefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau Uchelgais 
Gogledd Cymru. Mae hi hefyd yn berthnasol bod angen i drosglwyddo swyddogaethau Uchelgais 
Gogledd Cymru 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.  

 
 

 
ATODIADAU:  
 

Dim  

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Rwyf wedi cael mewnbwn i’r adroddiad ac yn fodlon gyda priodoldeb yr argymhellion.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Credaf fod yr hyn a gynigir yn cynnig datrysiad pragmatig er mwyn ymdrin â’r sefyllfa.  
Gallaf gadarnhau fod trefniadau yn eu lle i ad-dalu Uchelgais Gogledd Cymru am amser y 
Cyfarwyddwr Portffolio pan mae’n ymgymryd â rôl Prif Weithredwr y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig.  Nid oes gennyf wrthwynebiad i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb 
ariannol.” 
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