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Dim penderfyniad, er gwybodaeth yn unig 

 

  
 
1. Cyflwyniad / Cefndir 
 

Ar 14 Rhagfyr 2022, hysbysodd Llywodraeth Cymru swyddogion CBC eu bod yn 
optimistaidd ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer newidiadau i 
ddeddfwriaeth y DU, sy’n golygu y bydd materion ynghylch treth gorfforaeth, 
treth incwm a phwerau benthyca’r CBC wedi’u datrys erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol hon drwy weithredu ‘Gorchymyn Adran 150’.   

 
 
2. Awdurdod gweinyddol CPLlL ar gyfer CBC Gogledd Cymru  
 

Roedd yr un neges yn gofyn am ymateb brys gan bob rhanbarth yn hysbysu 
Llywodraeth Cymru pa awdurdod gweinyddol Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
(CPLlL) yr ydym am ddewis ar gyfer ein CBC.   
 
Roedd angen ymateb erbyn dydd Iau 22 Rhagfyr – terfyn amser byr i alluogi 
Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen yn gyflym gyda datblygiad y ‘Gorchymyn Adran 
150’.   
 
Yn absenoldeb arwydd i'r Llywodraeth, byddai'r awdurdod gweinyddol yn cael 
ei benderfynu gan y broses statudol, heb unrhyw fodd ymarferol o adolygu'r 
sefyllfa wedi hynny. 

 
 
3. Opsiynau a Ystyriwyd 
 

Yr opsiynau i ni (awdurdodau gweinyddol CPLlL yng ngogledd Cymru) oedd 
Cyngor Sir y Fflint (Cronfa Bensiwn Clwyd) a Chyngor Gwynedd (Cronfa Bensiwn 
Gwynedd). 
 
O ran y buddion pensiwn ar gyfer darpar weithwyr y CBC, nid yw'n gwneud 
unrhyw wahaniaeth pa awdurdod gweinyddol a ddewisir - mae'r cynlluniau yn 
union yr un fath. 

  



 
4. Ffactorau Perthnasol 
 

Mae gweithwyr presennol Uchelgais Gogledd Cymru o fewn y Swyddfa Rheoli 
Portffolio rhanbarthol yn aelodau o Gronfa Bensiwn Gwynedd.  Pe bai/pan fydd 
Uchelgais Gogledd Cymru a'r CBC yn uno i gyflawni ar hybu lles economaidd, 
yna byddai trosglwyddo aelodau pensiwn presennol Gwynedd i Gronfa Bensiwn 
Clwyd (Sir y Fflint) yn creu baich gweinyddol diangen.   
 
O ystyried bod Uchelgais Gogledd Cymru a thîm y Swyddfa Rheoli Portffolio 
rhanbarthol yn arwain ar fentrau llesiant economaidd rhanbarthol, megis 
cyflawni Bargen Twf Gogledd Cymru, rhagdybir y gallai trefniadau yn y dyfodol 
weld gweithwyr yn trosglwyddo i’r CBC, felly byddai cynnal yr un trefniadau 
pensiwn yn rhesymegol.  Nid yw’n bosibl, ar hyn o bryd, i ragweld o ble y bydd 
swyddogion Cynllunio a Thrafnidiaeth yn cael eu recriwtio. 

 
 
5. Ymgynghoriad a Phenderfyniad Brys 
 

Gofynnodd swyddogion y CBC am farn Cadeirydd, Is-Gadeirydd a Phrif 
Weithredwr y CBC, a cytunwyd yn unfrydol mai Cyngor Gwynedd ddylai fod yn 
awdurdod gweinyddol CPLlL ar gyfer Cyd-Bwyllgor Corfforaethol Gogledd 
Cymru. 
 
Ymgynghorodd swyddogion hefyd â Phennaeth Cronfa Bensiwn Clwyd a Phrif 
Swyddog Cyllid (Adran 151) Cyngor Sir y Fflint.  Cadarnhaodd y ddau, ar ran 
Cronfa Clwyd / Cyngor Sir y Fflint, ei bod yn gwneud synnwyr i’r CBC ddefnyddio 
Cronfa Bensiwn Gwynedd. 

 
 
6. Ymateb a anfonwyd at Lywodraeth Cymru 
 

Yn ddelfrydol, byddai hyn wedi bod yn destun penderfyniad Cyd-Bwyllgor, ond 
roedd Llywodraeth Cymru angen ymateb brys, ac yn amlwg nid oeddem am roi 
unrhyw esgus i Lywodraeth y DU ohirio’r ‘Gorchymyn Adran 150’ eto, gan fod 
cost real TAW ynghlwm ag oedi. 
 
O ganlyniad, ymatebodd swyddogion y CBC i Lywodraeth Cymru ar 21 Rhagfyr 
yn cadarnhau yn swyddogol bod ein rhanbarth wedi dewis defnyddio Cronfa 
Bensiwn Gwynedd, h.y. Cyngor Gwynedd fydd awdurdod gweinyddol CPLlL y 
CBC.  
 
Cyflwynir yr adroddiad hwn er gwybodaeth i gyfarfod y CJC ar 13 Ionawr, gan 
nodi y penderfynwyd a gweithredwyd ar hyn o fewn terfyn amser Llywodraeth 
Cymru. 

 
 
ARGYMHELLIAD  
  
Gofynnir i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd nodi cynnwys yr 
adroddiad hwn, er gwybodaeth. 



 
 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

 
Swyddog Monitro 
 
Gallaf gadarnhau fod yr amgylchiadau a amlinellir yn yr adroddiad yn 
adlewyrchu’r ffenest gul a gafwyd er mwyn rhoi arwydd o’r awdurdod gweinyddu 
a ffafrir i Lywodraeth Cymru.   
 
Gallwn ddisgwyl bydd y dymuniad yma’n cael ei adlewyrchu yn y “Gorchymyn 
Adran 150” (Deddf Llywodraeth Cymru 2006) sydd i ddilyn.  
 
Swyddog Cyllid Statudol  
 
Rwyf wedi gweithio gyda'r awdur i baratoi'r adroddiad hwn ac rwy'n cadarnhau'r 
cynnwys. 


