
GA2 - CRYNODEB O’R MATERION ALLWEDDOL 

 

1. CEFNDIR 

Ymrwymodd y Partneriaid i Gytundeb Llywodraethu 1 (GA1) cychwynnol ym mis Rhagfyr 2018. 

Drwy hynny, sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais) yn 

ffurfiol fel Cyd-bwyllgor a diffiniodd rolau a chyfrifoldebau'r Partneriaid o fewn y berthynas 

honno. Roedd yn gytundeb a ddyluniwyd i dywys y Bartneriaeth drwy'r broses a oedd yn 

arwain at Benawdau'r Telerau ac yna i Gytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn ogystal, roedd yn 

galluogi creu'r capasiti i fwrw ymlaen â gweithredu'r Cynllun Twf a'r Weledigaeth Twf unwaith 

y byddai Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf wedi'i lofnodi. Fel rhan o wedd nesaf y Cynllun Twf, 

cynigir ail Gytundeb Llywodraethu (GA2). 

Mae'r partïon i GA2 yn parhau heb eu newid. 
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 Cyngor Sir y Fflint 

 Cyngor Gwynedd 

 Cyngor Sir Ynys Môn 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

 Prifysgol Bangor 

 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

 Coleg Cambria 

 Grŵp Llandrillo Menai 

2. CYCHWYN AC OES 

Bwriedir i'r cytundeb barhau mewn grym ac yn weithredol am gyfnod y Cynllun Twf. Daw i 

rym wrth lofnodi Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf a fydd yn ymrwymo'r Partneriaid i'r Cynllun 

Twf. Bydd yn parhau i fod mewn llawn rym ac yn effeithiol hyd nes y bydd yr holl Bartïon wedi 

tynnu'n ôl neu fod yr holl Bartïon yn cytuno i derfynu'r cytundeb.  Mae hefyd yn cynnwys 

"cyfnod cloi i mewn" sy'n gytundeb na all yr un parti weithredu'r darpariaethau tynnu'n ôl am 

chwe blynedd gyntaf GA2. Bydd hyn yn sicrhau sefydlogrwydd y Bartneriaeth ac mae'n 

seiliedig ar y cyfnod buddsoddi a ragwelir ar gyfer y Cynllun Twf cychwynnol. Mae'n bosib 

tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod hwn drwy roi rhybudd. Fodd bynnag, yn ôl telerau GA2, bydd gofyn i 

unrhyw Bartner sy'n dymuno tynnu'n ôl indemnio'r Partneriaid sy'n weddill yn erbyn effaith 

ariannol tynnu'n ôl ac yn benodol unrhyw ymrwymiadau cytundebol presennol a pharhaus. 

3. EGWYDDORION LLYWODRAETHU A FFRAMWAITH  

3.1 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Sefydlodd GA1 Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais) fel Cyd-

bwyllgor "Gweithredol" ac mae'r trefniant hwnnw'n parhau i GA2.  Fel gyda GA1, mae 

aelodaeth y pwyllgor sydd â hawliau pleidleisio wedi'i ffurfio o Arweinyddion pob un o'r chwe 

awdurdod lleol gyda'r partïon eraill i GA2 yn cymryd rhan fel Ymgynghorwyr. Mae'r 

newidiadau allweddol yn GA2 mewn perthynas ag elfennau o'r materion sydd wedi'u dirprwyo 

i'r Bwrdd Uchelgais wrth iddo drawsnewid i gyflawni'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf.   



3.2 Y Grŵp Cefnogaeth Weithredol 

Sefydlwyd y Grŵp Cefnogaeth Weithredol dan GA1 i gydlynu cyngor proffesiynol i'r Bwrdd 

Uchelgais, goruchwylio'r defnydd o adnoddau a bod yn gyfrifol am reoli perfformiad ffrydiau 

gwaith y Bwrdd Uchelgais. Mae hefyd yn gweithredu fel "tŷ clirio" ar gyfer adroddiadau i'r 

Bwrdd Uchelgais. Mae ei aelodaeth yn cynnwys uwch swyddogion o'r holl Bartneriaid a bydd 

presenoldeb o Lywodraethau Cymru a'r DU fel sydd angen. 

3.3 Swyddfa Rheoli Portffolio 

Sefydlwyd y Swyddfa Rheoli Portffolio dan GA1 ac mae'n darparu adnoddau staff a 

phroffesiynol i gefnogi a chyflawni'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf. Fe'i harweinir gan y 

Cyfarwyddwr Rhaglen. Mae GA2 yn darparu'r fframwaith ar gyfer sefydlu, cyflogi a rheoli'r 

Swyddfa Rhaglen. Mae wedi'i hariannu drwy gyfuniad o Gyfraniadau'r Partneriaid a grant sydd 

wedi'i sicrhau drwy ESF. 

3.4 Grŵp Cyflawni Busnes 

Gwnaed darpariaeth benodol ym Mhenawdau'r Telerau i sefydlu grŵp rhan ddeiliaid sector 

preifat i gynghori a herio gwaith y Bwrdd Uchelgais. Roedd y Bwrdd Uchelgais wedi sefydlu'r 

Grŵp Cyflawni Busnes fel rhan o'i waith wrth weithio tuag at Gytundeb Terfynol y Cynllun Twf 

ac mae hyn bellach wedi'i ymgorffori fel gofyn yn GA2. 

3.5 Y Corff Atebol 

O'r cychwyn yn GA1, sefydlwyd y Bwrdd Uchelgais fel Cyd-bwyllgor gydag Awdurdod Lletya. 

Mae hyn yn parhau i GA2 gyda Chyngor Gwynedd yn gweithredu fel yr Awdurdod Lletya sydd 

â'r swyddogaeth graidd o gefnogi'r Bwrdd Uchelgais drwy weithredu fel yr endid cyfreithiol 

sy'n ymrwymo i gontractau, yn dal yr arian a'r asedau ac yn gweithredu fel y corff sy'n cyflogi'r 

staff. Mae hefyd yn darparu’r gefnogaeth sydd ei hangen ar y Bwrdd Uchelgais fel Cyd-

bwyllgor. Mae gofynion gweinyddol y Cynllun Twf yn mynnu bod un Awdurdod yn gweithredu 

fel y corff atebol sy'n ymrwymo i Gytundeb Terfynol ffurfiol y Cynllun Twf ac yn derbyn y 

Llythyr Cynnig Grant. Mae hon yn rôl ffurfiol yr ymgymerir â hi gan y Corff Atebol ar ran y 

Bartneriaeth ond mae'n rhoi cyfrifoldebau a rhwymedigaethau arno. Mae GA2 yn darparu ar 

gyfer y trefniant hwn a'r warchodaeth a'r indemniad ar gyfer y Corff Atebol yn y rôl hon. 

4. COD YMDDYGIAD A GWRTHDARO BUDDIANNAU  

Fel gyda GA1, mae'r cytundeb hwn yn ymestyn darpariaethau Cod Ymddygiad yr Aelodau 

mewn perthynas â datgan a rheoli Buddiannau Personol i Gynrychiolwyr y Partneriaid eraill. 

Yn ogystal, mae'n darparu ar gyfer Polisi Gwrthdaro Buddiannau sydd wedi'i ddylunio i sicrhau 

y rheolir yn briodol unrhyw Wrthdaro Buddiannau a allai godi yn y grŵp ehangach o gyrff a 

sefydlwyd i gefnogi a rheoli'r rhaglenni er mwyn sicrhau priodoldeb yng ngwaith y Bwrdd 

Uchelgais.  

5. CYFRANIADAU'R PARTNERIAID A DIRPRWYO. 

Mae'r trefniadau ar gyfer cyfraniadau'r Partneriaid tuag at gostau rhedeg y Bwrdd Uchelgais 

yn parhau ar yr un sail ag ar gyfer GA1. Hefyd, ymgorfforir y Cyfraniad Atodol a ddarperir gan 

y Cynghorau yn GA2 ond fel mater i'r Cynghorau yn unig. 

 



 Cyfraniad 
Awdurdodau Lleol 

Cyfraniadau 
Blynyddol AU/AB  

Cyfanswm y 
Cyfraniadau 
Blynyddol 

Cyfraniadau Craidd Blynyddol GA1* £50k fesul ALl £25k fesul partner £400k 

Cyfraniad Atodol Blynyddol £40k fesul ALl 0 £240k 

*Mae GA2 yn darparu y bydd y cyfraniadau hyn yn amodol ar gynnydd blynyddol ar sail   

chwyddiant. 

6. DIRPRWYO 

Mae'r Bwrdd Uchelgais yn derbyn ei awdurdod dirprwyedig gan y Cynghorau. Mae hon yn 

agwedd allweddol o GA2 a llywodraethiant y bartneriaeth. Mae ei ddirprwyaeth hefyd wedi'i 

ddiffinio drwy gyfeirio at y cyfyngiadau ariannol ar ei hawl i wneud penderfyniadau.  

Mae'r dirprwyaethau penodol wedi'u rhannu'n bedwar categori ond, yn gyffredinol, nid oes 

rhwystr i'r sawl sydd wedi'i ddirprwyo, ddirprwyo ymlaen. 

Materion i'r Cyfarwyddwr Rhaglen - Materion sydd wedi'u dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Rhaglen. 

Materion i'r Cyd-bwyllgor - Materion y gall y Cyd-bwyllgor benderfynu arnynt. 

Materion a Gedwir i’r Partneriaid - Materion sy'n gofyn am benderfyniad gan yr holl 

Bartneriaid yn unigol. 

Materion a gedwir i’r Cynghorau - Materion sy'n gofyn am benderfyniad gan yr holl 

Gynghorau'n unigol (mae'r rhain wedi'u cyfyngu i'r Cyfraniad Atodol a sefydlu Cyd-bwyllgor 

Corfforaethol yn wirfoddol) 

Yn y rhan fwyaf o bethau, nid yw'r cynllun dirprwyo wedi newid llawer o ran ei sylwedd. Fodd   

bynnag, mae rhai agweddau allweddol sydd wedi'u datblygu wrth edrych ar y symud tuag at 

wedd gweithredu'r Cynllun Twf yn benodol. 

a) Rheoli Rhaglen a Phortffolio -  Mae'n nodi'r ddirprwyaeth i'r Bwrdd Uchelgais mewn 

perthynas â chymeradwyo Achosion Busnes y Prosiectau a phennu pa Brosiectau 

newydd i'w cynnwys yn y Rhaglen yn unol a’r amodau  yn y Cynllun Busnes. 

b) Y bydd penderfyniadau sy'n gofyn am gyllid ychwanegol neu gynyddol gan y Partneriaid 

yn Faterion a Gedwir i'r Partneriaid. 

7. CRAFFU 

Fel Cyd-bwyllgor Gweithredol awdurdod lleol, mae swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais yn 

destun Trosolwg a Chraffu. Er y gellid sefydlu Cyd-bwyllgor Craffu, cynigir bod Pwyllgorau 

Craffu Lleol yn cadw'r rôl hon. Er mwyn hwyluso'r trefniant hwn, mae GA2 yn cynnwys 

Protocol Craffu sy'n darparu sail ar gyfer diweddariadau parhaus i Bwyllgorau Craffu mewn 

perthynas â gwaith y Bwrdd Uchelgais yn ogystal â dulliau cytûn pe byddai cais am Alw i Mewn 

gan unrhyw Bwyllgor Craffu. 

8. CYNLLUNIAU BUSNES 

Mae pedwar categori o Gynllun Busnes o fewn y Cynllun Twf sy'n berthnasol i GA2: 

Caiff y Cynllun Busnes Cyffredinol ei fabwysiadu gan y Partneriaid a'i fwriad yw adlewyrchu 

strategaeth y Partneriaid ar gyfer y Cynllun Twf a sut maent yn rhagweld y bydd y Bwrdd 



Uchelgais yn cyflawni'r rhaglen ar eu rhan.  Mae cymeradwyo'r Cynllun Busnes Cyffredinol yn 

Fater a Gedwir i'r Partneriaid fel y mae unrhyw newid materol i'w gynnwys. Fodd bynnag, 

bydd gofyn i'r Bwrdd Uchelgais adolygu'r ddogfen yn rheolaidd. 

Caiff yr Achosion Busnes Portffolio a Rhaglenni eu cyflwyno gan y Bwrdd Uchelgais i'r ddwy 

Lywodraeth i ddechrau fel rhan o broses Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf a rheoli'r Cynllun 

Twf wedi hynny. Mae Achosion Busnes y Prosiectau , fel yr awgryma’r enw, ar gyfer 

Prosiectau unigol. Ni chânt eu cyflwyno i'r Llywodraethau am gymeradwyaeth, ond mae angen 

iddynt gyd-fynd â chynllun cyffredinol yr Achosion Busnes Portffolio a Rhaglen. 

9. YMRWYMIADAU'R PARTNERIAID 

Yn ogystal, mae GA2 yn diffinio ymrwymiad ariannol y Partneriaid i'r Cynllun Twf nid yn unig 

yn nhermau'r costau rhedeg ond hefyd wrth ariannu goblygiadau llif arian ar y ffordd y caiff 

cyllid y Cynllun Twf ei dynnu i lawr gan y Llywodraethau. Felly, mae'r cytundeb yn nodi 

uchafswm y costau benthyca y bydd y Cynghorau'n eu cyfarch. Ni all y Bwrdd Uchelgais wneud 

unrhyw benderfyniadau mewn perthynas â Rhaglenni neu Brosiectau a fyddai'n achosi mynd 

y tu hwnt i'r uchafswm hwnnw heb ganiatâd y Partneriaid unigol fel Mater a Gedwir yn Ôl. 

10. TYNNU'N ÔL A THERFYNU 

Yn amodol ar y Cyfnod "Cloi i Mewn", gall Partner dynnu'n ôl o'r GA2 o roi'r isafswm o 12 mis 

o rybudd sy'n ofynnol. Pe byddai rhybudd fel hyn yn cael ei gyflwyno, cyflwynir Rhybudd 

Cyfrifoldeb i'r Partner sy'n Tynnu'n Ôl sy'n mynnu eu bod yn ad-dalu ac yn indemnio'r 

Partneriaid yn erbyn, mewn termau cyffredinol, y costau a'r cyfrifoldebau sy'n parhau neu a 

godir o ganlyniad i'r tynnu'n ôl. 

11. CYFFREDINOL 

Mae GA2 hefyd yn cynnwys yr amodau a thelerau cyffredinol sy'n ddisgwyliedig o gytundeb 

cyd-fenter cyhoeddus o'r maint yma yng Nghymru. Caiff y rhain eu trawsosod o GA1 ac maent 

yn cynnwys sut caiff dyletswyddau a materion statudol megis Diogelu Data a Rhyddid 

Gwybodaeth eu rholi a'u cymhwyso. 


