
 
 

 

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

5ed CHWEFROR, 2021 
 

 

TEITL: Esblygu'r Grŵp Cyflawni Busnes a gwella ymgysylltu â'r sector preifat   

AWDUR: Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 

 

 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Cyflwyno Cylch Gorchwyl drafft arfaethedig ar gyfer y Bwrdd Cyflawni Busnes, a ddatblygwyd ar y 

cyd rhwng y Grŵp Cyflawni Busnes a'r Swyddfa Rheoli Portffolio.  
 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Cadarnhau'r Cylch Gorchwyl drafft arfaethedig sy'n amlinellu cylch gwaith diwygiedig ar gyfer y 

Grŵp Cyflawni Busnes. Dylid nodi, unwaith y bydd y Cylch Gorchwyl wedi'i gytuno, y dylid cytuno 
ar enw newydd ac addas i'r cylch gwaith diwygiedig.  

 
2.2. Cadarnhau y gall aelodau cyfredol y Grŵp Cyflawni Busnes, ar y cyd â Chadeirydd y Bwrdd 

Uchelgais a'r Cyfarwyddwr Portffolio, weithio gyda'i gilydd i benodi Cadeirydd parhaol i'r grŵp. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Yn eu cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr, 2021 cytunodd aelodau'r Grŵp Cyflawni Busnes a'r 

Swyddfa Rheoli Portffolio ei bod hi'n amserol ac yn briodol edrych ar gylch gwaith y Grŵp Cyflawni 
Busnes. 

 
4.2. Bydd prosiectau'r Cynllun Twf yn helpu'r Gogledd i oresgyn y rhwystrau i fuddsoddi y mae'r sector 

preifat yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac hefyd yn rhoi buddsoddiad mewn sectorau gwerth uchel, 
megis ynni carbon isel a gweithgynhyrchu uwch, gan alluogi i'r rhanbarth adeiladu ar ei gryfderau. 

 
4.3. Mae'r dull o gyflawni'r Cynllun Twf yn llwyddiannus wedi'i seilio ar berthynas gref a 

chydweithredol rhwng Llywodraethau Cymru a'r DU, partneriaid rhanbarthol a'r sector preifat. 
 
4.4. Gyda'r Cynllun Twf Terfynol wedi'i lofnodi ym mis Rhagfyr 2020, mae hi'n bwysig datblygu'r 

perthnasau a'r strwythurau rhanbarthol i alluogi a meithrin perthnasau cryf a chynhwysol gyda'r 
sector preifat. 

 
4.5. Mae'r Cylch Gorchwyl drafft yma wedi'i ddatblygu ar y cyd rhwng y Bwrdd Uchelgais, y Swyddfa 

Rheoli Portffolio a chynrychiolwyr y sector preifat sydd wedi braenaru'r tir, gyda'i gilydd a thros 
nifer o flynyddoedd, i alluogi llofnodi'r Cynllun Twf. 

 



 

4.6. Bydd yr aelodaeth gyfredol, dan arweiniad y Cadeirydd dros dro, a chyda chefnogaeth gan y 
Swyddfa Rheoli Portffolio, yn recriwtio ac yn penodi aelodau newydd i gynrychioli'r holl sectorau 
sy'n cael sylw gan y Cynllun Twf.  

 
4.7. Unwaith y bydd aelodaeth y grŵp wedi'i chytuno, bydd y grŵp yn enwebu Cadeirydd, gyda 

chefnogaeth gan Gadeirydd y Bwrdd Uchelgais a'r Cyfarwyddwr Portffolio. Cynigir bod y Cadeirydd 
a enwebir yn gwasanaethu am dymor o ddwy flynedd.  

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Mae dyraniad cyllideb o £20K wedi'i gynnwys yng nghyllideb 2020/21. Gwnaed y ddarpariaeth fel 

tâl i Gadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes.  
 
5.2. Mae'r ddarpariaeth hon yn parhau yn y gyllideb gan fod recriwtio Cadeirydd drwy'r broses 

penodiadau cyhoeddus wedi bod yn aflwyddiannus ac mae Cadeirydd dros dro yn ei le.  
 
5.3. Cynigir bod y Bwrdd diwygiedig yn gweithredu'n wirfoddol gyda'r £20K a ddarparwyd yn y gyllideb 

yn hanesyddol ar gyfer tâl y Cadeirydd yn cael ei ailddyrannu i waith y Bwrdd diwygiedig yn 
2021/22. Gellir adolygu swm y gyllideb ymhellach yn ystod 2021/22.  

 
5.4. Bydd y Bwrdd diwygiedig yn defnyddio'r gyllideb mewn ffordd sy'n cefnogi ei waith i gyflawni'r 

deilliannau a ddisgrifir yn ei Gylch Gorchwyl. Gellir defnyddio'r gyllideb ar gyfer digwyddiadau, 
comisiynu ymchwil, gwaith arolwg neu weithgareddau cyffelyb. Bydd yr holl wariant yn cael ei 
weinyddu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Cyngor Gwynedd. 

 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Mae'r Grŵp Cyflawni Busnes wedi'i sefydlu fel Is-grŵp o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru. Mae GA 2 yn amodi: 
 

"Bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu aelodaeth, rheolau gweithdrefn a chylch gorchwyl yr holl is-
bwyllgorau neu is-grwpiau neu gyrff rheoli prosiect er mwyn, ymhlith materion eraill, egluro eu rôl 
briodol ac ystod y dirprwyo a gaiff ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor." 

 
6.2. Mae cymeradwyo Cylch Gorchwyl drafft y Bwrdd Cyflawni Busnes yn fater i'r Cyd-bwyllgor.  
 
7. GOBLYGIADAU STAFFIO 
 
7.1. Dim. 
 
8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB 
 
8.1. Dim. 
 
9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD 
 
9.1. Cyfarfu'r Grŵp Cyflawni Busnes ar 12 Ionawr, 2021 ac ar 20 Ionawr i drafod a datblygu'r Cylch 

Gorchwyl ar y cyd gyda chynrychiolwyr o'r Swyddfa Rheoli Portffolio. 
 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 Cylch Gorchwyl Drafft 

Atodiad 2 Cylch Gorchwyl presennol sydd wedi gynnwys yn Cytundeb Llywodraethu 2 

 



 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
"Byddaf mewn sefyllfa i gynghori ar yr adroddiad a'r cylch gorchwyl arfaethedig yn y 
cyfarfod." 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
"Rwy'n cadarnhau'r sefyllfa ariannol sydd wedi'i nodi yn rhannau 5.1 a 5.2 yr adroddiad, 
ac yn cefnogi agweddau ariannol y datrysiad arfaethedig, fel sydd wedi'i amlinellu yn 
rhannau 5.3 a 5.4." 
 
 


