
ATODIAD 1

YR IS-GRŴP YNNI
CYLCH GORCHWYL

DIBEN:

 Cynllunio a chydlynu dull gweithredu cydgysylltiedig a strategol ar gyfer ynni ledled y Gogledd, 
yn cynnwys datblygu'r Cynllun Ynni Rhanbarthol.

 Cynllunio a chydlynu'r gwaith o gyflawni ymyraethau strategol, yn cynnwys prosiectau 
perthnasol y Cynllun Twf dan y rhaglen Ynni Carbon Isel.

 Adrodd ar gynnydd, perfformiad, deilliannau a materion ariannu i'r Bwrdd Uchelgais.

PERTHYNAS GYDA'R BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD:

 Gwahoddir Cadeirydd yr Is-grŵp i rai cyfarfodydd y Bwrdd Uchelgais i adrodd ar gynnydd, 
perfformiad a deilliannau.

 Bydd ar yr Is-grŵp angen diweddariadau perthnasol gan arianwyr prosiectau ar gyfer pob un 
o'r prosiectau Ynni Carbon Isel, sef Morlais, Prosiect Rhwydwaith Ynni Lleol Blaengar, Gorsaf 
Bŵer Trawsfynydd a'r Ganolfan Ragoriaeth Niwclear.

AELODAETH:

Aelodau Craidd

Bydd aelodaeth graidd yr Is-grŵp yn cynnwys:

Sefydliad Cynrychiolydd

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru Aelod Cyswllt ac Ariannwr y 
Prosiect Carbon Isel

Awdurdod Lleol I’W GADARNHAU

Llywodraeth Cymru / Llywodraeth y DU I’W GADARNHAU

Bwrdd Cyflawni Busnes / Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy 
Dyfrdwy

Cadeirydd

Cynrychiolydd o’r sector ynni morol I’W GADARNHAU

Cynrychiolydd o’r sector ynni niwclear I’W GADARNHAU

Cynrychiolydd o’r sector ynni cymunedol I’W GADARNHAU

Cynrychiolydd o'r sector ynni gwynt ar y môr I’W GADARNHAU

Gweithredwr Rhwydwaith Darparu / Gweithredwr System 
Trawsyriant

I’W GADARNHAU

Cynrychiolydd o’r sector Trafnidiaeth I’W GADARNHAU 

Cynrychiolydd o’r sector Gwresogi I’W GADARNHAU

Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru Arweinydd Strategol

Addysg Uwch I’W GADARNHAU

Cyfoeth Naturiol Cymru I’W GADARNHAU



Bydd aelod cyswllt y Bwrdd Uchelgais yn cadeirio cyfarfod cyntaf yr Is-grŵp, a bydd yr aelodau yn 
penderfynu bryd hynny pwy fydd yn Cadeirio cyfarfodydd y dyfodol

Caiff cynrychiolwyr eu henwebu gan y sector neu'r corff perthnasol. Dylent fod ar lefel ddigon uchel 
neu fod â phresenoldeb digonol yn y sector er mwyn gwerthfawrogi gwaith y Grŵp yn llawn.

Gwrthdaro Buddiannau

Er mwyn caniatáu i'r Grŵp ymgymryd â'i holl swyddogaethau, gwneir gwahaniaeth clir rhwng y rheini 
sy'n ymwneud â datblygu prosiectau penodol a'r rheini sy'n paratoi argymhellion am y prosiectau 
hynny i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.  Gweithredir system gadarn o ddatgan 
gwrthdaro buddiannau.  

Bydd yr Is-grŵp yn cysylltu â phartneriaid allweddol eraill yn yr ardal sydd â diddordeb materol yn y 
prosiectau sy'n cael eu datblygu ac yn y gwaith o ddatblygu cynllun ynni rhanbarthol ac sydd ynghlwm 
â pharatoi, gweithredu a chyflawni gwaith yn yr ardal hon. Bydd y partneriaid hyn yn cynnwys, ond 
heb fod yn gyfyngedig i:

 Diwydiant

 Cyfoeth Naturiol Cymru

 Awdurdodau Lleol Unigol

 Partneriaeth Twf Canolbarth Cymru

 Rhanbarth Dinas Lerpwl

 Partneriaeth Mentrau Lleol Swydd Caer a Warrington

 Addysg Bellach 

 Datblygwyr ynni morol

Gall yr Is-grŵp ystyried pa gyrff eraill, os o gwbl, y mae'n dymuno eu gwahodd i gyfrannu at ei waith 
ac i ba raddau. 

Dylai'r aelodaeth gael ei hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod y diben sydd wedi'i adnabod yn cael y 
gefnogaeth a'r adnoddau i'w gyflawni.

Gall eraill fynychu'r cyfarfodydd fel sylwedyddion gyda chytundeb yr Is-grŵp.

YSGRIFENYDDIAETH:

Darperir cefnogaeth weinyddol i'r Is-grŵp gan swyddfa rheoli rhaglen y Bwrdd Uchelgais. Mae hyn 
yn cynnwys:

 Sicrhau y caiff yr Is-grŵp ei sefydlu a'i fod yn cyfarfod yn rheolaidd;

 Paratoi rhaglen a phapurau cyfarfodydd;

 Gwahodd cyfranwyr a rheoli presenoldeb.

ADOLYGU:

 Caiff y Cylch Gorchwyl ei adolygu’n flynyddol.


