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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7fed Rhagfyr 2021 
  
Teitl: Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi trosolwg i'r Aelodau ar y gofyniad i sefydlu 

Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer Rhanbarth 
Canolbarth Cymru a gofyn am awdurdod 
dirprwyedig i swyddogion gychwyn trafodaethau 
gyda'r awdurdodau perthnasol i ddatblygu cynigion 
addas ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet: Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor 
 

   
Cefndir: 
 
Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn 
darparu ar gyfer sefydlu, trwy reoliadau, Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Mae 
Rheoliadau Sefydlu bellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru: 
 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 2021 
  

Ysgrifennodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
at y Gweinidog ym mis Mawrth 2020 i amlinellu barn llywodraeth leol y dylai'r ôl 
troed ar gyfer Cyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn seiliedig ar ddaearyddiaeth y 
bargeinion dinesig a bargeinion twf ar hyn o bryd. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn 
cael ei gynnwys yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru, sydd hefyd yn 
cynnwys: 
 

 Cyngor Sir Powys 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Sefyllfa Bresennol: 
 
Mae Arweinwyr dau brif gyngor yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
(Ceredigion a Phowys) yn gytûn y dylid dechrau ar waith nawr i sefydlu trefniadau 
llywodraethu priodol ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cyllid ar gael, i greu'r gallu i wneud y gwaith 
hwn. 
 
Bydd swyddogion y ddau brif awdurdod nawr yn sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu 
hangen i symud datblygiad Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei flaen. 
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Bydd y swyddogion perthnasol yn gweithio gyda'i gilydd ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ddatblygu cynigion addas yn unol â 
Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, Llywodraeth Leol, 2021 a'r 
Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 
 
 
 
 

Nid oes dim gofyniad 
am Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer yr 
adroddiad hwn gan 
fod hyn yn ymwneud 
â threfniadau 
llywodraethu. Bydd 
hyn yn cael ei gadw 
dan sylw gydag 
unrhyw adroddiadau 
yn y dyfodol yn 
ystyried a oes angen 
ystyried effeithiau. 
 

Crynodeb: 
Hirdymor: Hyd 
at 15 mlynedd 

gyda Chyngor Sir Powys ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog 

Cydweithio: 
Cyfranogiad 

ddim yn berthnasol 

y Cyngor:   
Atal:  atal diffyg cydymffurfedd â 

deddfwriaeth 
Integreiddio:  ddim yn berthnasol 

 
Argymhelliad/argymhellion: Argymhellir: 

 
(a) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r 

Prif Weithredwr (mewn ymgynghoriad â’r 
Arweinydd) gychwyn deialog o fewn y priod 
awdurdodau (Cyngor Sir Powys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog) i ddatblygu cynigion ar gyfer 
sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

 
(b) Bod swyddogion wedi'u hawdurdodi i : 

i) sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu 
hangen i symud y gwaith o sefydlu a 
datblygu Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru yn ei flaen, a  

ii) gweithio gyda Chyngor Sir Powys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog i ddatblygu 
cynigion ar gyfer sefydlu Cyd-
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bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

1. Galluogi i Gyd-bwyllgor Corfforedig gael ei 
sefydlu yn rhanbarth Canolbarth Cymru fel 
sy'n ofynnol yn Rhan 5 Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

2. Sicrhau cydymffurfedd â deddfwriaeth 
3. Sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol 

ar waith 
 

 
Trosolwg a Chraffu: 
Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus 

 

Fframwaith Polisi:                      
Strategaeth 
Gorfforaethol 2017/22 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 
 

Goblygiadau 
Ariannol: 

Nid yw'r Rheoliadau Sefydlu yn pennu dim sail fformiwla 
ar gyfer ariannu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. Mater i bob 
Cyd-bwyllgor Corfforedig fydd penderfynu sut y bydd y 
prif gynghorau cyfansoddol yn cwrdd â gofyniad y 
gyllideb (ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn achos y swyddogaethau cynllunio 
strategol). Yn absenoldeb cytundeb unfrydol ar y swm 
sy'n ddyledus, mae'r rheoliadau'n darparu bod 
Gweinidogion Cymru yn cyfarwyddo'r symiau sy'n 
ddyledus gan y cynghorau cyfansoddol ac aelod(au) y 
Parc Cenedlaethol. 
Mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau bod cyllid grant 
ar gael i awdurdodau sy'n cymryd rhan i gynorthwyo 
gyda sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig ac mae cais 
wedi'i wneud a'i dderbyn ar gyfer Cyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru am gyllid £250k i 
gynorthwyo gyda'r gwaith cwmpasu a llywodraethu sydd 
ei angen i greu'r corff newydd hwn.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Cydymffurfio â Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 a rheoliadau cysylltiedig, ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

Goblygiadau staffio: 
 

Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi hyblygrwydd i Gyd-
bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru bennu'r dull 
gweithredu y mae'n ei gymryd tuag at staffio, gan 
gynnwys y gallu i gyflogi a recriwtio staff. 
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Bydd gofyn hefyd i Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru benodi nifer o “swyddogion gweithredol” statudol 
(Prif Weithredwr, Prif Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro). 
Bydd yr effaith ar weithlu a staffio Cyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru yn cael ei hystyried fel 
rhan o unrhyw raglenni gwaith sy'n delio â'u sefydlu. 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Ddim yn berthnasol 

Risg(iau):  
 

Bydd methu â sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru o fewn y llinell amser yn arwain at 
ddiffyg cydymffurfedd â deddfwriaeth 
 

Pwerau Statudol: 
 

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
2021 data (1).pdf 

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, 
Llywodraeth Leol, 2021 a Chanllawiau Statudol Drafft ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 

 
 
 

 
Papurau Cefndir: 
 

Cabinet 13/7/21 
Cabinet 5/10/21 
Canllawiau statudol drafft - Sefydlu Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig canllawiau-statudol-drafft-cyd-bwyllgorau-
corfforedig (1).pdf 

 
 
Atodiadau: 

 
Atodiad 1 wedi’i atodi 
 

 
Swyddog Arweiniol: Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol 

 

Swyddog Adrodd: Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol-Cyfreithiol a 
Llywodraethu 
 

Dyddiad: 27ain Hydref 2021 
 

file:///C:/Users/nicolawil/OneDrive%20-%20Powys%20County%20Council/CJC/Statutory%20Guidance/data%20(1).pdf
file:///C:/Users/nicolawil/OneDrive%20-%20Powys%20County%20Council/CJC/Statutory%20Guidance/corporate-joint-committees-draft-statutory-guidance%20(1).pdf
file:///C:/Users/nicolawil/OneDrive%20-%20Powys%20County%20Council/CJC/Statutory%20Guidance/corporate-joint-committees-draft-statutory-guidance%20(1).pdf


CYNGOR SIR CEREDIGION 
 

Adroddiad i'r Cabinet - 7fed Rhagfyr 2021 

Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

Atodiad 1 

 

Cefndir: 

Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn 
darparu ar gyfer sefydlu, trwy reoliadau, Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Gellir cyflawni 
hyn trwy ddwy ffordd: ar anogaeth dau brif gyngor neu ragor; ac ar anogaeth 
Gweinidogion Cymru, ond dim ond mewn perthynas â rhai swyddogaethau neu 
feysydd swyddogaethol a bennir ar wyneb y Ddeddf.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig ran i'w 
chwarae wrth ddod â chydlyniant i lywodraethu rhanbarthol – cryfhau democratiaeth 
ac atebolrwydd lleol trwy integreiddio'r broses o wneud penderfyniadau, gyda'r nod o 
ddatblygu’r trefniadau rhanbarthol presennol lle bynnag y bo modd. Y pwrpas 
ehangach yw rhannu adnoddau a sicrhau y gellir ategu’r holl flaenoriaethau a 
gofynion lleol trwy weithredu rhanbarthol, gan sicrhau bod ymdeimlad o gysondeb, 
cytgord a chydnerthedd yn treiddio trwy fuddsoddiad cyhoeddus, cynllunio ac 
atebolrwydd rhanbarthol. 
 
Mae'r Rheoliadau Sefydlu bellach wedi'u cymeradwyo gan y Senedd i sefydlu 
pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig yng Nghymru: 
 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru 2021  
 

Ysgrifennodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
at y Gweinidog ym mis Mawrth 2020 i amlinellu barn llywodraeth leol y dylai'r ôl troed 
ar gyfer Cyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn seiliedig ar ddaearyddiaeth y bargeinion 
dinesig a bargeinion twf ar hyn o bryd. Felly, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cael ei 
gynnwys yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru, sydd hefyd yn 
cynnwys: 
 

 Cyngor Sir Powys 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Cyfansoddiad – bydd pob Cyd-bwyllgor Corfforedig yn cynnwys nifer o brif 
gynghorau a fydd, o'u cyfuno, yn ffurfio ardal y Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y 
Cyd-bwyllgor Corfforedig yn cael ei redeg gan bwyllgor o'i aelodau, a’r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig fydd yn gyfrifol am gyflawni'r swyddogaethau a weithredir ganddo a 



gwneud y penderfyniadau angenrheidiol sydd eu hangen i gyflawni'r swyddogaethau 
hynny. Bydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn atebol i'w brif gynghorau cyfansoddol a 
bydd aelodau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig yn adrodd yn ôl i'w prif gynghorau ac yn 
ymateb i gwestiynau a chraffu. Fodd bynnag, bydd gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
bwerau wedi'u dirprwyo iddo a bydd yn gwneud penderfyniadau amserol heb fod 
angen eu cadarnhau gan ei brif gynghorau cyfansoddol. 
 
Aelodaeth – Bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cynnwys Arweinwyr (prif aelodau’r 
weithrediaeth) y cynghorau cyfansoddol ynghyd â Chadeirydd, Dirprwy Gadeirydd 
neu Gadeirydd pwyllgor sydd â chyfrifoldeb am faterion cynllunio yn Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd yr Arweinwyr yn penderfynu a fydd 
cynrychiolwyr ychwanegol o'r cynghorau cyfansoddol neu sefydliadau eraill yn cael 
eu gwahodd i fod yn aelodau o'r Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig yn gallu cyfethol aelodau o'r fath i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig a 
phenderfynu/cytuno ar delerau aelodaeth unrhyw aelod cyfetholedig (e.e. hawliau 
pleidleisio, rôl, cyfraniad cyllid ac ati) 
 
Cyfarfodydd – mae'r Rheoliadau Sefydlu yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor 
Corfforedig gynnal ei gyfarfod cyntaf erbyn Gwanwyn 2022. Bydd yn bosibl i Gyd-
bwyllgor Corfforedig gwrdd cyn gynted ag y daw'r Rheoliadau Sefydlu i rym, ond ni 
ddisgwylir i Gyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn gwbl weithredol ar ddiwrnod un gan 
fod angen iddynt wneud amryw benderfyniadau (e.e. ethol cadeirydd a dirprwy 
gadeirydd; penodi swyddogion statudol) a gweithredu trefniadau llywodraethu a 
gweinyddol. Mae amlder cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig i'w bennu. Mae 
hefyd yn angenrheidiol cytuno/pennu’r gyllideb ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
yn unol â Rheoliad 16(7) Rheoliad Sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig.  Mae hyn yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig fod wedi pennu ei gyllideb erbyn 31ain 
Ionawr 2022.  Rhaid i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig gwrdd i gytuno ar ei gyllideb.  
 
Trefniadau pleidleisio – bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cael eu sefydlu ar sail 
‘un aelod un bleidlais’ gyda phenderfyniadau’n cael eu gwneud trwy fwyafrif syml; 
fodd bynnag, bydd gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig y gallu i fabwysiadu 
gweithdrefnau pleidleisio amgen pe byddent yn dymuno gwneud hynny. Os yw 
pleidlais yn gyfartal, ni chaiff y mater ei gario, yna bydd gan y cadeirydd y bleidlais 
fwrw. Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi terfyn ar nifer yr aelodau cyfetholedig sydd â 
phleidleisiau, ond dim ond i'r graddau na chaiff nifer y pleidleisiau y caiff aelodau 
cyfetholedig eu bwrw fod yn fwy na nifer y pleidleisiau a fwriwyd gan aelodau'r 
cyngor (yn ogystal ag aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 
faterion cynllunio strategol). Maent hefyd yn darparu ar gyfer cworwm o ddim llai na 
70% o'r aelodau sy'n pleidleisio. 
 
Atebolrwydd aelodau – Bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn gyrff corfforaethol yn eu 
rhinwedd eu hunain a bydd yr aelodau'n gwneud penderfyniadau ar swyddogaethau 
sy'n eiddo iddyn nhw ac iddyn nhw’n unig. O ganlyniad, pe bai unrhyw hawliad neu 
gamau cyfreithiol, byddai'n amhriodol i atebolrwydd gael ei ddyrannu neu ei 
ddosrannu i bob cyngor cyfansoddol. Felly, dylai fod yn ofynnol i Gyd-bwyllgorau 
Corfforedig indemnio eu haelodau am y penderfyniadau a wnânt. Dylai'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig ddal yr atebolrwydd, yn hytrach nag aelodau unigol, cyflogeion 
neu eraill sy’n cyflawni swyddogaethau ar ei ran. 
 



Is-bwyllgorau – bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn gallu sefydlu is-bwyllgorau os 
ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny a phenderfynu pwy sy'n eistedd arnyn nhw. 
Gallai'r rhain gynnwys aelodau'r prif gynghorau cyfansoddol heblaw'r aelodau hynny 
ar y Cyd-bwyllgor Corfforedig ei hun (e.e. Aelodau Cabinet y Portffolio perthnasol). 
Caiff sefydliadau partner eraill hefyd eu gwahodd/cyfethol i fod yn aelodau is-
bwyllgorau pe bai Cyd-bwyllgor Corfforedig yn dymuno gwneud hynny.  
 
Craffu – bydd yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig roi trefniadau craffu priodol 
ar waith (yn ôl disgresiwn y Cyd-bwyllgor Corfforedig) a chael Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. Disgwylir na fydd pwyllgorau craffu yn cynnwys aelod o'r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig (neu un o'i is-bwyllgorau) a gallent gynnwys aelodau (gan gynnwys 
aelodau anweithredol) y prif gynghorau cyfansoddol, tra hefyd yn ystyried 
cydbwysedd gwleidyddol yn y prif gynghorau cyfansoddol. 
 
Rheolau Sefydlog a Chod Ymddygiad – bydd yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor 
Corfforedig wneud rheolau sefydlog ar gyfer rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. 
Bydd gofyn iddynt hefyd fabwysiadu Cod Ymddygiad ar gyfer ei aelodau a'i staff, a 
byddant yn dod o fewn cwmpas Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 
y dyfodol. 
 
Mae nifer o Offerynnau Statudol hefyd wedi'u gosod ochr yn ochr â'r Rheoliadau 
Sefydlu i sicrhau, o'r pwynt y maent wedi'u sefydlu, bod Cyd-bwyllgorau Corfforedig: 
 

 yn ddarostyngedig i safonau priodol ymddygiad ac yn dod o dan gylch 
gwaith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 yn ddarostyngedig i ddyletswyddau priodol cyfrifyddu a rheolaeth ariannol 
ac yn dod o fewn cylch gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 yn ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Gwasanaethau 
Cyhoeddus  

 yn gallu bod yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg 
 
Er bod y Ddeddf yn darparu ar gyfer gwella addysg i fod yn un o'r swyddogaethau y 
gall Gweinidogion Cymru nodi Cyd-bwyllgor Corfforedig arnynt, ni ddarperir ar gyfer 
y swyddogaeth hon yn y Rheoliadau Sefydlu. Mae Gweinidogion Cymru wedi bod yn 
glir bod ystyried rôl Cyd-bwyllgorau Corfforedig ym maes gwella addysg yn rhywbeth 
a fyddai'n esblygu dros amser ac mae angen trafodaeth bellach gyda'r prif 
gynghorau am y dull gweithredu a ddymunir. 
 
Fodd bynnag, mae disgwyl nawr i dri maes penodol gael eu hymgorffori mewn Cyd-
bwyllgorau Corfforedig:  
 

 cynllunio datblygu strategol;  

 cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol; ac  

 y pŵer i wneud pethau i hybu neu wella lles economaidd yr ardaloedd a 
gwmpesir gan y prif gynghorau yn y rhanbarth. 

 
Cynllunio Datblygu Strategol  
 
Bwriad Gweinidogion Cymru yw creu hierarchaeth o Gynlluniau Datblygu yng 
Nghymru gyda'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar y lefel uchaf, a chyda 



Chynlluniau Datblygu Strategol yn eistedd rhwng hynny a'r Cynllun Datblygu Lleol a 
gyda'r gofyniad bod pob un yn cydymffurfio'n gyffredinol â'i gilydd.  
 
Mae'r gofyniad i baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol eisoes wedi'i gynnwys yn 
Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, gan ganiatáu’r opsiwn i gynhyrchu Cynlluniau 
Datblygu Strategol naill ai'n wirfoddol (gan ddau neu ragor o Awdurdodau Cynllunio 
Lleol neu drwy Gyfarwyddyd Gweinidogol. 
 
Bwriad y polisi mewn perthynas â Chynlluniau Datblygu Strategol yw cyflwyno dull 
gweithredu mwy strategol o wneud cynlluniau ar raddfa sy'n fwy na Chynlluniau 
Datblygu Lleol unigol. Mae angen dynodedig i wella sut mae'r system gynllunio yn 
mynd i'r afael â materion sy'n croesi ffiniau awdurdodau lleol, i adlewyrchu sut mae 
pobl yn byw eu bywydau heddiw ac yn y dyfodol. Nod Cynlluniau Datblygu Strategol 
yw rhoi dull gweithredu mwy cyson, cost-effeithiol ac effeithlon o wneud cynlluniau, 
gyda phenderfyniadau allweddol yn cael eu cymryd unwaith ar y lefel strategol. Bydd 
hyn yn caniatáu i faterion mwy na lleol megis niferoedd tai, dyraniadau tai strategol, 
safleoedd cyflogaeth strategol, llwybrau seilwaith gwyrdd strategol, cefnogi seilwaith 
trafnidiaeth sy'n torri ar draws nifer o ardaloedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol gael eu 
hystyried a'u cynllunio mewn ffordd integredig a chynhwysfawr. Y nod yw bod yn 
ganlyniadau cynllunio mwy effeithlon ac effeithiol i gymunedau. 
 
Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol  
 
Mae adran 108 Deddf Trafnidiaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol 
ddatblygu cynllun trafnidiaeth lleol sy'n hybu trafnidiaeth ddiogel, integredig, 
effeithlon ac economaidd o fewn ardal yr awdurdod. 
 
Bydd y swyddogaeth benodol i greu'r cynllun trafnidiaeth rhanbarthol hwn bellach yn 
perthyn i’r Cyd-bwyllgor Corfforedig.  Bydd nod y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn helpu i 
adlewyrchu Strategaeth Drafnidiaeth gyffredinol Llywodraeth Cymru sydd hefyd yn 
cael ei hadolygu ac sydd ar hyn o bryd yn y cyfnod ymgynghori. Mae Llwybr Newydd 
– Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn amlinellu'r weledigaeth hirdymor ar gyfer 
trafnidiaeth yng Nghymru. 
 
Lles Economaidd 
 
Y swyddogaeth Lles Economaidd yw'r pŵer i wneud unrhyw beth y mae'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig yn ei ystyried sy'n debygol o hybu neu wella lles economaidd ei 
ardal. Bydd hyn yn galluogi'r prif gynghorau, pe dymunent, i esblygu'r dulliau 
gweithredu rhanbarthol cyfredol o ddelio â’r bargeinion Dinesig a’r bargeinion Twf i 
mewn i strwythurau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig.  
 
Efallai y bydd angen i Gyd-bwyllgor Corfforedig a'i gynghorau cyfansoddol 

weithredu'r pwerau ar yr un pryd. Bydd angen i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig gytuno ar 

broses gyda'i brif gynghorau cyfansoddol ar gyfer cytuno ar sut y gallai hyn 

weithredu'n ymarferol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gweithgareddau 

penodol sydd o fewn cwmpas y cytundeb, sut y bydd cytundeb yn cael ei gyflawni, ei 

adolygu a sut y caiff anghydfodau eu datrys. Mae hwn yn fater i bob Cyd-bwyllgor 

Corfforedig mewn ymateb i anghenion lleol a rhanbarthol ac mae'n unol â'r dull 



gweithredu i alluogi hyblygrwydd a phenderfyniad lleol lle bo hynny'n bosibl. Mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi arweiniad i Gyd-bwyllgorau Corfforedig a'i phrif 

gynghorau cyfansoddol ar y mater hwn 

Sefyllfa Bresennol: 

Mae Arweinwyr dau brif gyngor yn rhanbarth Canolbarth Cymru yn gytûn y dylid 

dechrau ar waith nawr i sefydlu trefniadau llywodraethu priodol ar gyfer y Cyd-

bwyllgor Corfforedig. Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cyllid ar gael, i greu'r 

gallu i wneud y gwaith hwn. Gallai'r cyllid hwn roi cymorth ariannol tuag at, er 

enghraifft: 

 

 Adnoddau rhaglen i arwain ym mhob rhanbarth i gynllunio a goruchwylio'r 
newid o'r trefniadau presennol i Gyd-bwyllgorau Corfforedig 
 

  Adnoddau pwrpasol / arbenigedd ychwanegol i gydlynu a / neu ddatblygu 
trefniadau cyfansoddiadol a llywodraethu priodol ar gyfer y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig; 
 

  Cymorth i unrhyw gyfarfodydd a all ddigwydd yn ystod y cyfnod gweithredu 
/ cynllunio trosiannol rhanbarthol 
 

  Arbenigedd i ddatblygu dulliau gweithredu (o bosibl dulliau gweithredu 
cyffredin ‘unwaith i Gymru’) tuag at agweddau megis trefniadau craffu / 
safonau / dulliau gweithredu tuag at delerau ac amodau ar gyfer staff  
 

 Gweithgarwch arall sy'n gysylltiedig â sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig  
 
Bydd Prif Weithredwyr y ddau brif awdurdod nawr yn sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd 
eu hangen i symud datblygiad Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei 
flaen. Bydd y swyddogion perthnasol yn gweithio gyda'i swyddogion cyfatebol i 
ddatblygu cynigion addas yn unol â Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, 
Llywodraeth Leol 2021 a'r Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig. 

 

Goblygiadau o ran Adnoddau: 

Goblygiadau'r Gweithlu  
 
Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi hyblygrwydd i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig 
bennu'r dull gweithredu y mae'n ei gymryd tuag at staffio, gan gynnwys y gallu i 
gyflogi a recriwtio staff; gwneud cytundebau i roi staff ar gael i Awdurdodau 
datganoledig Cymreig eraill a chael staff ar gael i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig; ac 
ymgymryd â secondiadau (i mewn ac allan) i alluogi Cyd-bwyllgorau Corfforedig i 
gyflawni eu swyddogaethau. 
 
Bydd yn ofynnol hefyd i Gyd-bwyllgorau Corfforedig benodi nifer o “swyddogion 
gweithredol” statudol tebyg i'r rolau o fewn prif gynghorau (e.e. Prif Weithredwr, Prif 



Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro a Phrif Swyddog Llywodraethu/Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd). Y bwriad yw i Gyd-bwyllgorau Corfforedig allu cyflogi 
yn uniongyrchol, comisiynu gwasanaethau neu gael staff perthnasol wedi'u benthyca 
gan gyngor cyfansoddol i gyflawni'r rolau hyn yn ôl penderfyniad y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig. Y bwriad hefyd yw y bydd yr un warchodaeth statudol ac indemniad yn 
cael ei roi i bob rôl weithredol o fewn Cyd-bwyllgor Corfforedig â swyddogion 
statudol o fewn prif gynghorau. 
 
Bydd y darpariaethau yn y gyfraith sy'n ymwneud â staffio sy'n berthnasol i brif 
gynghorau hefyd yn berthnasol i Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Mae'r rhain yn 
cynnwys Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 1981 a 
throsglwyddiadau staff; cysylltiadau Undebau Llafur a rheolau sefydlog sy'n 
ymwneud â chyflogaeth (e.e. gweithdrefnau sy'n ymwneud â phenodi/diswyddo 
swyddogion a chamau disgyblu). Mae staff a gyflogir gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
i’w penodi ar yr un telerau ac amodau neu debyg (gan gynnwys cydnabyddiaeth 
ariannol) â swyddogion a benodir i un o'r cynghorau cyfansoddol sy'n ymgymryd â 
chyfrifoldebau tebyg iawn neu'r un cyfrifoldebau. 
 
Bydd yr effaith ar weithlu a staffio Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cael ei hystyried fel 
rhan o unrhyw raglenni gwaith sy'n delio â'u sefydlu. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Nid yw'r Rheoliadau Sefydlu yn pennu dim sail fformiwla ar gyfer ariannu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig. Mater i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig fydd penderfynu sut y 
bydd y prif gynghorau cyfansoddol yn cwrdd â gofyniad y gyllideb (ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn achos y swyddogaethau cynllunio 
strategol). Yn absenoldeb cytundeb unfrydol ar y swm sy'n ddyledus, mae'r 
rheoliadau'n darparu bod Gweinidogion Cymru yn cyfarwyddo'r symiau sy'n ddyledus 
gan y cynghorau cyfansoddol ac aelod(au) y Parc Cenedlaethol. 
 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig fydd y corff atebol am y cyllid a roddir gan gynghorau 
cyfansoddol a/neu a geir yn uniongyrchol o unrhyw ffrydiau cyllido eraill. Bydd Cyd-
bwyllgorau Corfforedig hefyd yn gallu talu tuag at wariant yr aethpwyd iddo neu yr eir 
iddo mewn perthynas â chyflawni ei swyddogaethau fel y caiff benderfynu, a chodi 
ffioedd sy'n ymwneud â'u swyddogaethau penodedig. Mae'r Rheoliadau Sefydlu 
hefyd yn galluogi Cyd-bwyllgorau Corfforedig i roi cymorth trwy grant neu 
gyfraniadau i gefnogi swyddogaethau sy'n ymarferadwy ganddynt. Bydd y cyllid gan 
brif gynghorau cyfansoddol yn cael ei ddal a'i reoli gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig a 
disgwylir y bydd yn ofynnol iddynt reoli'r cronfeydd o dan yr un trefniadau rheolaeth 
ariannol â chyrff llywodraeth leol yng Nghymru. 
 
Mae Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn strwythurau cyfreithiol newydd sy'n cynnwys y 

gallu i ddal asedau a chyllidebau yn uniongyrchol, cyflogi staff, deddfu strwythurau 

cyfreithiol a chyflawni unrhyw swyddogaethau cyflawni a strategol eraill sydd wedi'u 

rhoi iddynt. Bydd angen i unrhyw adolygiad ystyried yr effaith ar ddarpariaethau 

ariannol, mae hyn yn cynnwys deall costau a ffynonellau cyllido unrhyw fframweithiau 

newydd sydd eu hangen er mwyn cwrdd ag amcanion y cytunwyd arnynt a’u cyflawni. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau bod cyllid grant ar gael i awdurdodau sy'n 



cymryd rhan i gynorthwyo gyda sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig ac mae cais wedi'i 

wneud a'i dderbyn ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru am £250k i 

gynorthwyo gyda'r gwaith cwmpasu a llywodraethu sydd ei angen i greu'r corff newydd 

hwn.  

Goblygiadau Cyfreithiol 

Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn darparu ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig, trwy reoliadau, a bydd cydymffurfedd â 
hyn a'r Rheoliadau Sefydlu wrth sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 
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