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Yn berthnasol i bob Aelod

A –Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau
Argymhelliad: Cefnogi sefydlu Partneriaeth Chwaraeon Gogledd Cymru i gymeradwyo’r
Achos Busnes sy’n cynnwys Penawdau’r Telerau ar gyfer yr Cytundeb RhyngAwdurdodau (IAA) yn y dyfodol mewn perthynas â’r Chwaraeon Gogledd Cymru.
Rheswm dros yr Argymhelliad:
Rhagwelir y bydd ChGC wedi'i sefydlu'n gadarn fel corff rhanbarthol effeithiol a chadarn.
Bydd yn cael ei weld a’i
gydnabod fel un sy'n darparu arweinyddiaeth, mewnwelediad a throsolwg clir i annog a
chefnogi arloesedd a her i'r rheini sy'n darparu gweithgareddau chwaraeon a chorfforol
ledled y rhanbarth. Bydd ChGC yn ychwanegu gwerth ac yn sbarduno newid mewn
comisiynu a darpariaeth gymunedol trwy weithio'n agosach gyda'r cymunedau hynny ac
oddi mewn iddynt. O ganlyniad i waith ChGC bydd tystiolaeth o newid gwirioneddol a
buddion i bob cymuned ledled Gogledd Cymru trwy system gyffredin i fesur allbwn a
chanlyniadau a chanddi iaith sy'n ddefnyddiol ar draws yr holl bartneriaid, ynghyd â sylfaen
dystiolaeth a mewnwelediad sy'n gadarn ac sy'n darparu tystiolaeth glir o effaith, newid a
gwerth am arian. Bydd y dysgu sy’n deillio o hyn yn allweddol o ran cyflawni yn y dyfodol.
Gwybodaeth gefndir
Y cyd-destun y tu ôl i ffurfio ChGC yw'r Weledigaeth Genedlaethol ar gyfer Chwaraeon yng
Nghymru sy'n ceisio trawsnewid Cymru i fod yn yn Genedl Egnïol (https://gweledigaeth
chwaraeoncymru) a hefyd Strategaeth Chwaraeon Cymru sy'n rhagweld Cymru lle mae
pawb yn Egnïol (https : //www.chwaraeon.cymru/chwaraeon-cymru-strategaeth). Dyma fan
cychwyn Strategaeth Buddsoddi Partneriaid Chwaraeon Cymru a'r rhesymeg dros ChGC.
Mae'r Weledigaeth ar gyfer ChGC wedi'i datblygu trwy ein partneriaeth gydweithredol
newydd a chyffrous. Mae hyn yn cynnwys nifer o gyrff sydd wedi hen sefydlu ac sy'n
gweithredu ledled y rhanbarth - sefydliadau sy'n rhannu uchelgais ar y cyd i weithio gyda'i
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gilydd ac i wneud newid a chael effaith sylweddol er budd pobl Gogledd Cymru.
‘Grymuso ein cymunedau yng Ngogledd Cymru i fod yn fwy egnïol, gan fyw
bywydau iachach a hapusach’
Mae dull cydweithredol ChGC yn adlewyrchu'r ffaith na all unrhyw un sefydliad gyflawni'r
uchelgais hon ar ei ben ei hun ac mae'n hanfodol ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â
chymunedau a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i
wneud i'r gwelliannau ddigwydd.

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros
eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?
Peidio ag ymuno â'r bartneriaeth
Byddai CSYM yn colli'r cyfle i ymuno â'r dull newydd ac arloesol hwn o drawsnewid Cymru
i fod yn Genedl Egnïol.

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith?
Oherwydd y newid i weithio fel rhan o bartneriaeth ranbarthol
CH – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?
Ydy gan fod y dull newydd hwn o weithredu'n cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor:
Sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir.
Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus i'w cadw'n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol â
phosib.

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?
Ydi.
Ar hyn o bryd, mae Chwaraeon Cymru'n darparu cyllid ar wahân yn uniongyrchol i'r chwe
awdurdod lleol yn ogystal â sefydliadau eraill, sydd wedyn yn gyfrifol am wario’r arian yn
eu priod ardaloedd. Fodd bynnag, os cymeradwyir ChGC, bydd yr arian cronnus gan
Chwaraeon Cymru (amcangyfrifir iddo fod oddeutu £ 2.7m miliwn y flwyddyn ar gyfer y
rhanbarth) yn cael ei gyfeirio trwy ChGC a bydd penderfyniadau ar fuddsoddiadau â
blaenoriaeth yn cael eu gwneud gan y Bwrdd Partneriaeth gyda throsolwg gan y Bwrdd
Llywodraethu.
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Cyfanswm y cyllid dangosol 5 mlynedd ar gyfer ChGC rhwng 2021/22 a 2025/26 yw
£13,529,494. Mae hyn ar gyfer chwaraeon cymunedol; nofio am ddim; Cynllun grant lleol y
Loteri; cronfa Arloesi; a chymorth gweithredu strategol. (Bydd y Cronfeydd Loteri ac
Arloesi yn cael eu dal a'u gweinyddu gan Chwaraeon Cymru ond byddant ar gael i ChGC
gael arian ohonynt).
Nid oes unrhyw risg ariannol i CSYM - bydd y Swyddogaeth Hamdden yn dal i allu gwneud
cais am y cyllid i gyflawni prosiectau rhanbarthol arwyddocaol.

E - Effaith ar Genedlaethau'r dyfodol (os yn berthnasol)
1

Sut mae’r penderfyniad hwn yn
effeithio ar ein hanghenion tymor hir
fel Ynys







Yn dilyn y gweithdai ymgysylltu â
phartneriaid a chreu'r Fframwaith
Canlyniadau Strategol, datblygwyd
Cynllun Rhanbarthol cyntaf Gogledd
Cymru. Cafodd y cynllun hwn ei
ddatblygu a'i lywio trwy gyflwyno
chwe chynllun ar gyfer 2020/21 gan
yr Awdurdodau Lleol unigol, sef
cynlluniau a oedd yn manylu ar yr
ymrwymiad lleol a'r dull o weithredu
Fframwaith Strategol Chwaraeon
Gogledd Cymru. Mae'r cynlluniau
hyn gan yr ALl yn alinio â'r
Fframwaith Canlyniadau Strategol;
maent yn tynnu sylw at y defnydd o
fewnwelediad, data a gwybodaeth a
lywiodd gynlluniau a blaenoriaethau’r
ALl unigol, yn unol â Bwriad
Chwaraeon Gogledd Cymru a’r
dulliau gweithredu a ymgorfforir o
fewn y Fframwaith Strategol.
Mae partneriaid yn cydnabod y bydd
penderfyniadau yn y dyfodol yn
seiliedig ar fewnwelediad a dysgu ar
y cyd, gan adeiladu ar agweddau
llwyddiannus y system gyflawni
gyfredol ledled Gogledd Cymru, yn
ogystal â diwallu eu hanghenion lleol.
Gall swyddogion CSYM ddylanwadu
ar eu rhaglenni gwaith o fewn y
ffordd newydd hon o weithio.
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Enghraifft o hyn fyddai swyddogion
yn gallu gweithio gyda grwpiau iau
e.e. plant o oed cyn ysgol, a hynny er
mwyn mynd i’r afael â gordewdra
mewn plant dan 5 oed.
2

3

A yw hwn yn benderfyniad y
rhagwelir y bydd yn atal costau /
dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y
dyfodol. Os felly, sut:A ydym wedi bod yn cydweithio â
sefydliadau eraill i ddod i’r
penderfyniad hwn, os felly, rhowch
wybod gyda phwy:

Nid oes unrhyw risg ariannol i CSYM - bydd
ein Swyddogaeth Hamdden yn dal i allu
gwneud cais am y cyllid i gyflawni
prosiectau rhanbarthol arwyddocaol .
Ymgysylltwyd
gyda'r
partneriaid
/
rhanddeiliaid canlynol:


















4

5

A yw dinasyddion Ynys Môn wedi
chwarae eu rhan wrth ddrafftio’r
ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:Nodwch effeithiau’r penderfyniad
hwn ar yr agenda cydraddoldebau
a’r Gymraeg

Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor
Bwrdeistref
Sirol
Wrecsam
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr
GwE
(Consortiwm
Addysg
Ranbarthol)
Chwaraeon Anabledd Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Prifysgol Bangor
Prifysgol Wrecsam Glyndŵr
Adra
Cartrefi Conwy
Wales
and
West
housing
Cymdeithas Tai Clwyd Alun
Cymdeithas Tai Grŵp Cynefin
Tai Gogledd Cymru (North Wales
Housing)
Cartrefi Cymunedol

Amherthnasol




Mae Atodiad 6 yr Achos Busnes
llawn yn amlinellu Datganiad o fwriad
ChGC - Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth.
Datblygir Polisi Iaith Gymraeg
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E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?
Beth oedd eu sylwadau?
1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm
Wedi bod yn gefnogol trwy gydol y broses
Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)
e.e. y Cyfnod Mynegi Diddordeb a'r Cyfnod
Datblygu Achos Busnes.
2 Cyllid / Adran 151 (mandadol)
Wedi bod yn gefnogol ac ni chodwyd
unrhyw bryderon.
3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro
Wedi bod yn gefnogol ac wedi darparu
(mandadol)
atborth gwerthfawr yn enwedig o ran
llywodraethu.
4 Adnoddau Dynol (AD)
Amherthnasol
5 Eiddo
Amherthnasol
6

Amherthnasol

7

Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu (TGCH)
Caffael

8

Sgriwtini

Amherthnasol

9

Aelodau Lleol

Amherthnasol

Amherthnasol

F - Atodiadau:
Adroddiad Crynodeb ChGC

FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth
bellach os gwelwch yn dda):
Achos Busnes Llawn ar gael
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Adroddiad Cryno

Hydref 2020
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Cynnwys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pwrpas
Cefndir a chyd-destun
Cynnydd ChGC hyd yma
Trosglwyddo o'r trefniadau cyflenwi presennol i Bartneriaeth ChGC
Awdurdod lletya – CSB Conwy
Fframwaith Llywodraethu a Chyfreithiol
Cyllid
Amserlen a Phroses Gymeradwyo

1
1
1
2
3
4
5
6

Atodiadau
Atodiad 1: Penawdau Telerau Cytundeb Llywodraethu Rhyng-Awdurdod Cydweithrediad Chwaraeon Gogledd Cymru
Atodiad 2: Cyllideb 5 mlynedd ddrafft ChGC
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Chwaraeon Gogledd Cymru
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1. Pwrpas
1.1. I ofyn am gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Ynys Mon i gefnogi sefydliad Partneriaeth Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC).
1.2. I ofyn am gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Ynys Mon fod yn bartner yn Chwaraeon Gogledd Cymru ac / neu gynrychioli Cyngor Sir Ynys Mon ar Fwrdd
Llywodraethu ChGC.

2. Cefndir a chyd-destun
2.1. Y cyd-destun y tu ôl i ffurfio ChGC yw'r Weledigaeth genedlaethol ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru, sy'n edrych i drawsffurfio Cymru yn Genedl Egnïol
(https://gweledigaethargyferchwaraeon.cymru/) yn ogystal â Strategaeth Chwaraeon Cymru sy'n dychmygu Cymru lle mae pawb yn actif
(https://www.chwaraeon.cymru/strategaeth-chwaraeon-cymru/). Dyma'r man cychwyn ar gyfer Strategaeth Buddsoddiad gan Bartneriaid Chwaraeon
Cymru, a'r rhesymeg y tu ôl i ChGC.
2.2. Mae Gweledigaeth ChGC wedi ei datblygu trwy gyfrwng ein partneriaeth cydweithredol newydd a chyffrous. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys nifer o fudiadau
sefydledig sy'n gweithredu ledled y rhanbarth; mae'r rhain yn sefydliadau sy'n rhannu uchelgais ar y cyd i weithio gyda'i gilydd ac achosi newid ac effaith
sylweddol fydd o fudd i bobl Gogledd Cymru
‘Grymuso ein cymunedau yng Ngogledd Cymru i fod yn fwy egnïol, gan fyw bywydau iachach a hapusach’
2.3. Mae ein dull cydweithredol yn adlewyrchu'r ffaith na all yr un sefydliad gyflawni'r uchelgais hon ar ei ben ei hun ac mae'n hanfodol ein bod yn gweithio
mewn partneriaeth â chymunedau a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i alluogi'r gwelliannau hyn

3. Cynnydd ChGC hyd yma
3.1. Wrth ymateb i'r weledigaeth newydd ar gyfer gwaith rhanbarthol, mae ChGC wedi bod trwy nifer o gamau datblygol pwysig ers haf 2018. I grynhoi, bu
iddo:
i)

Gael caniatâd ffurfiol Awdurdodau Lleol i fwrw ymlaen â Datganiad o Ddiddordeb ac Achos Busnes dilynol.

ii)

Cynnal Gwerthusiad Opsiynau ar y modelau llywodraethu mwyaf addas.

iii)

Consensws datblygedig o ran y math o arweinyddiaeth sydd ei angen h.y. awdurdod lletya am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd
1
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iv)

Darn o fewnwelediad datblygedig i adnabod y prif faterion rhanbarthol, eu trefnu yn unol â'r deilliannau ac adnabod y partneriaid darparu / prosiectau
sy'n gallu cynnig y datrysiadau arloesedd.

3.2. Ymhen pum mlynedd, rhagwelir y bydd ChGC wedi ei sefydlu'n gadarn fel corff rhanbarthol effeithiol a chydnerth. Caiff ei ystyried fel corff sy'n darparu
arweinyddiaeth, mewnwelediad a throsolwg eglur i annog a chefnogi arloesedd a herio yn effeithiol i'r rhai hynny sy'n darparu ledled y rhanbarth. Bydd
ChGC yn ychwanegu gwerth ac yn gyrru newid mewn comisiynu a darparu cymunedol trwy weithio'n agosach â, ac o fewn, y cymunedau hynny. O
ganlyniad i waith ChGC, gwelir tystiolaeth o newid gwirioneddol a budd o i'r holl gymunedau ledled Gogledd Cymru trwy system fesur allbwn a deilliant
cyffredin. Bydd y Fframwaith Rheoli Perfformiad yn cael ei ddatblygu i gefnogi cydweithrediad ChGC ar draws y sector ac yn seiliedig ar ddysgu a
thystiolaeth ac effaith. Bydd yr hyn a ddysgir o'r broses hon yn allweddol o ran cyflawni yn y dyfodol

4. Trosglwyddo o'r trefniadau cyflenwi presennol i Bartneriaeth ChGC
4.1. Mae’r Fframwaith Deilliannau Strategol yn cyfrannu at Gynllun Trosglwyddo 2020/21 Achos Busnes Blwyddyn 1 ChGC.
4.2. Yn dilyn y gweithdai ymgysylltu â phartneriaid a ffurfio'r Fframwaith Deilliannau Strategol, datblygwyd Cynllun Rhanbarthol cyntaf Gogledd Cymru. Cafodd
y cynllun hwn ei ddatblygu a'i hysbysu trwy gyflwyno chwe chynllun unigol gan Awdurdodau Lleol ar gyfer 2020/21, yn manylu ar yr ymrwymiad a'r
ymagwedd leol tuag at roi Fframwaith Strategol newydd Chwaraeon Gogledd Cymru ar waith. Mae'r cynlluniau ALl hyn yn cyd-fynd â'r Fframwaith
Deilliannau Strategol; maent yn amlygu'r defnydd o fewnwelediad, data a gwybodaeth oedd yn bwydo i fewn i gynlluniau a blaenoriaethau'r ALlau unigol,
yn unol â Bwriad Chwaraeon Gogledd Cymru ac ymagweddau o fewn y Fframwaith Strategol.
4.3. Mae'r prif egwyddorion a ganlyn yn tanategu'r Fframwaith Deilliannau Strategol, y Cynllun Rhanbarthol a chynlluniau'r ALlau:


Bydd partneriaid yn ymrwymo i weithio â Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC) ar ddatblygiad parhaus dealltwriaeth a rennir o sut y bydd
arweinyddiaeth, cynllunio a darparu rhanbarthol cydweithredol yn edrych wrth symud ymlaen; wrth ystyried cydweithredu rhanbarthol,
bydd yn sylfaenol sicrhau bod hyn yn digwydd ar bob lefel ac i bob cyfeiriad posibl fel bod blaenoriaethau, y meddwl am y ffordd orau o
fynd i'r afael â'r rhain a rhannu dysgu yn rhan annatod o Bartneriaeth ChGC a'r cyffiniau.



Mae partneriaid yn cydnabod y bydd penderfyniadau'r dyfodol yn cael eu gwneud ar sail mewnwelediad a dysgu ar y cyd, gan adeiladu ar
agweddau llwyddiannus o'r system ddarparu bresennol ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â chwrdd â'u hanghenion lleol;



Bydd 2021-22 yn flwyddyn drosglwyddo, lle bydd angen i'r holl bartneriaid gyfrannu ar y cyd ac yn rhagweithiol yn ystod y cyfnod, er mwyn
sicrhau bod gennym ddull gweithio gwirioneddol gydweithredol a chydlynol yng Ngogledd Cymru; a
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Partneriaid i barhau i ystyried eu Cynlluniau Nofio am ddim o fewn cyd-destun Chwaraeon Gogledd Cymru, ac i barhau i ymrwymo i
gydweithio â Thîm Chwaraeon Gogledd Cymru a'r Prosiect, Chwaraeon Cymru a Nofio Cymru.

4.4. Y Prif Egwyddorion o ran ariannu ALlau Gogledd Cymru yn 2021/2022 fel rhan o'r cyfnod trosglwyddo fydd:


Bydd partneriaid ALl yn ymrwymo i weithio â Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC) ar ddatblygiad parhaus dealltwriaeth a rennir o sut y bydd
arweinyddiaeth, cynllunio a darparu rhanbarthol cydweithredol yn edrych wrth symud ymlaen;



Mae partneriaid ALl yn cydnabod y bydd penderfyniadau'r dyfodol yn cael eu gwneud ar sail mewnwelediad a dysgu ar y cyd, gan adeiladu
ar agweddau llwyddiannus o'r system ddarparu bresennol ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â chwrdd â'u hanghenion lleol;



Bydd 2021-22 yn gyfnod o drosglwyddo at ffordd newydd o weithio. Bydd angen i'r holl bartneriaid ALl gyfrannu ar y cyd ac yn rhagweithiol
yn ystod y cyfnod, er mwyn sicrhau bod gennym ddull gweithio gwirioneddol gydweithredol a chydlynol yng Ngogledd Cymru.

4.5

Wrth i ChGC gasglu momentwm bydd rhifynnau o'r Cynllun Rhanbarthol yn y dyfodol yn cael eu llywio gan y partneriaid cydweithredol a chomisiynu
ehangach a fydd gyda'i gilydd yn cefnogi gweithredu'r weledigaeth ranbarthol.

4.6

Mewn ymarferion cynllunio rhanbarthol yn y dyfodol, bydd y broses o ddatblygu'r Cynllun Rhanbarthol yn ehangach nag awdurdodau lleol yn unig.

5. Awdurdod lletya – CSB Conwy
5.1. Cydnabuwyd yn gynnar y byddai angen cefnogaeth sefydliad lletya ar gyfer y cyfnod trosglwyddo a blynyddoedd cynnar ChGC. Mae hyn oherwydd tri
phrif reswm:

5.2



Bydd yn galluogi i ChGC, trwy'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol, i ganolbwyntio ar sefydlu'r bartneriaeth a'r deilliannau sydd i'w cyflawni, yn
hytrach na recriwtio staff i ddarparu cefnogaeth 'swyddfa gefn'



Bydd yn galluogi i ni ddysgu am ChGC fel partneriaeth er mwyn datblygu dysg mewnol ynghylch natur a graddau'r adnoddau sydd eu
hangen yn fewnol, a pha rai y gellir eu cael yn allanol



Bydd yn galluogi dealltwriaeth o'r cychwyn cyntaf ynghylch y gyllideb ar gyfer gweithredu'r sefydliad fel rhywbeth ar wahân i hwnnw sy'n
canolbwyntio ar gydweithredu i gyflawni deilliannau sydd wedi eu hadnabod

Cyfrifoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC) fydd cynnal ChGC ar y cychwyn; cytunwyd ar hyn trwy broses gystadleuol lle gwahoddwyd partïon
â diddordeb i gynnig i fod y sefydliad cynnal.
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5.3

Cytunodd Aelodau ChGC mai CBSC fydd yr awdurdod arweiniol ar gyfer pum mlynedd cyntaf y Bartneriaeth. Rôl CBSC yn benodol yw:


Bod yn awdurdod lletya ac arweiniol, a chorff atebol, i Gydweithrediad Chwaraeon Gogledd Cymru;



Bod yn gyfrifol am benodiad a chyflogaeth y Cyfarwyddwyr Rhanbarthol;



Fel awdurdod lletya ac arweiniol, derbyn cyfran gytunedig o arian Chwaraeon Cymru i gyfrannu at swydd y Cyfarwyddwyr Rhanbarthol a
swyddogaeth CBSC fel yr awdurdod lletya ac arweiniol;



Fel awdurdod lletya'r Cydweithrediad, bod yn brif gyswllt ar gyfer ymgysylltu â Chwaraeon Cymru mewn perthynas ag arian Chwaraeon
Cymru, ac ymlyniad at ofynion llywodraethu Chwaraeon Cymru ar ran y Gydweithrediad;



Rheoli Cyfrif ChGC a bod yn gyfrifol am ddyrannu arian o Gyfrif ChGC yn unol â phenderfyniadau'r Bwrdd Llywodraethu;



Ymgysylltu â gweithwyr mewn swyddi sy'n ymwneud â rheoli a gweithredu'r Cydweithrediad;



Sicrhau y caiff cyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth a'r Bwrdd Llywodraethu eu cynnal yn unol â'r darpariaethau ar gyfer y bwrdd a nodir yn
Atodiad 1

5.2. Yn ychwnaegol i’r uchod, bydd CSBC yn cynnig cefnogaeth weinyddol i ChGC.

6. Fframwaith Llywodraethu a Chyfreithiol
6.1

Mae'r Penawdau Telerau drafft ar gyfer Partneriaeth ChGC wedi'u nodi'n llawn yn Atodiad 1.

6.2

Yn unol ag adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd Aelodau ChGC yn ymrwymo i'r Cytundeb
Llywodraethu Rhyng-Awdurdod i nodi'n glir eu rolau a'u cyfrifoldebau mewn perthynas â llywodraethu a strwythur ChGC.

6.3

Bydd Partneriaid ChGC yn ymuno â'r Bartneriaeth a'r Penawd Telerau am dymor cychwynnol o bum mlynedd o'r dyddiad y gweithredir y Cytundeb yn
ddilys gan Aelodau ChGC.
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7. Cyllid
7.1

Ar hyn o bryd, mae Chwareon Cymru yn darparu cyllid ar wahân yn uniongyrchol i'r chwe awdurdod lleol, sydd wedyn yn gyfrifol am wario yn eu priod
ranbarthau. Fodd bynnag, os caiff ChGC ei gymeradwyo, bydd yn derbyn cyllid cronnus gan Chwaraeon Cymru (amcangyfrifir oddeutu £ 2.7m miliwn y
flwyddyn ar gyfer y rhanbarth) a bydd yn penderfynu sut y caiff yr arian hwn ei wario ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

7.2

Mae'n eglur i ChGC fod cyfanswm dangosol y cyllid ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru ar gyfer y pum mlynedd rhwng 2021-22 a 2025-26 fel a
ganlyn:
Tabl 7.1: Cyfanswm cyllid dangosol 5 mlynedd ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru o 2021-22 to 2025-26:

Trysorlys LlC

Buddsoddiad Nofio am
Ddim

Loteri - cynllun grantiau
lleol

Cronfa Arloesi

Cefnogaeth Gweithredu
Strategol
Cyfanswm dros 5 mlynedd

Chwaraeon
Disgrifiad
Gogledd Cymru
Adnodd er mwyn rhoi dechrau da i bob person ifanc trwy ddarparu gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn.
£4,540,307 (Ar hyn o bryd, mae hwn yn ariannu chwaraeon cymunedol ac fe'i defnyddir i gyflogi staff - cyllideb Pobl Ifanc
Egniol).
Arian pridiannol i gyflawni gofynion y Cynllun Nofio am Ddim
£1,617,750
Cyllideb Loteri: Cyllideb gomisiynu i gefnogi cyfleoedd datblygu lleol gyda darpariaeth sy'n cyd-fynd â
Gweledigaeth Chwaraeon Cymru.
£4,608,937
(Mae hyn yn cynnwys y Gist Gymunedol bresennol a dyraniad o gyllidebau Grantiau Datblygu
Cyllideb Loteri: Cyllideb gomisiynu i gefnogi cyfleoedd cydweithredol ac arloesol newydd sy'n cyd-fynd â'r
Weledigaeth Chwaraeon tra'n cyflawni blaenoriaethau lleol / rhanbarthol. Caiff yr adnodd hwn ei ddefnyddio fel arf
£2,187,500
i sicrhau arian cyfatebol.
Cefnogi swyddogaeth strategol y bartneriaeth trwy arweinyddiaeth, datblygu mewnwelediad a chefnogi
£575,000 gweithredu.
£13,529,494

* Bydd y Gronfeydd Loteri ac Arloesi yn cael eu dal a'u gweinyddu gan Chwaraeon Cymru ond byddant ar gael i ChGC dynnu yn eu herbyn.
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7.3

Crynhoir cyllideb ddrafft ar gyfer 5 mlynedd gychwynnol ChGC yn Atodiad 2. Mae hwn yn nodi'r incwm hysbys ar gyfer ChGC a chyllid ychwanegol trwy
ffynonellau masnachol neu ffynonellau eraill y mae gan ChGC uchelgais eu codi ynghyd â'r Costau Prosiect a'r Costau Lletya diffiniedig a ddosrannir
iddynt Conwy.

8. Amserlen a Phroses Gymeradwyo
8.1

Mae ChGC yn cyflwyno'r achos busnes hwn i Chwaraeon Cymru ym mis Hydref 2020 i'w asesu, i baratoi ar gyfer Bwrdd Chwaraeon Cymru ar 26
Tachwedd 2020.

8.2

Gofynnir i bartneriaid gadarnhau eu cefnogaeth i sefydlu Partneriaeth Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC) mor agos at y dyddiad uchod â phosibl.
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Atodiad 1: Penawdau Telerau
Chwaraeon Gogledd Cymru

Cytundeb

Llywodraethu

Rhyng-Awdurdod

Cydweithrediad

Rhif
1.

Darpariaeth
Partïon

Rhwymedigaethau materol
Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy o Bodlondeb, Conwy Gogledd Cymru, LL32 8DU ("CBSC");
Cyngor Sir Dinbych o Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN;
Cyngor Sir Fflint o County Hall, Wyddgrug, Fflint CH7 6NB;
Cyngor Gwynedd o Pencadlys, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE;
Cyngor Sir Ynys Mon o Swyddfeydd y Cyngor Llangefni, Ynys Mon LL77 7TW;
Cyngor Bwrdeistref Wrecsam o 16 Lord Street, Wrecsam LL11 1LG;
Bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o Ysbyty Wrexham Maelor, Croesnewydd Road, Wrecsam, LL13 7TD;
Prifysgol Bangor o Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Prifysgol Glyndwr Wrecsam o Mold Road, Wresam, LL11 2AH
Chwaraeon Anabledd Cymru o Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd, CF11 9SW
GwE o Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BY
Iechyd Cyhoeddus Cymru o 2 Capital Quarter, Tyndall Street, Caerdydd, CF10 4BZ
Adra o Tŷ Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai, Bangor, LL57 4BL
Tai Gogledd Cymru o Plas Blodwel, Broad Street, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9HL.
Tai Wales & West o Tŷ Draig, St. David’s Park, Ewloe, Deeside. CH5 3DT
Grwp Cynefin o Ty Silyn, Penygroes, Gwynedd.
Cartrefi Conwy o Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ
ClwydAlyn o 72 Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Dinbych. LL17 0JD
pob un yn "Aelod ChGC" a gyda'i gilydd yn "Aelodau ChGC" (ac eithrio lle mae wedi'i ddiffinio'n unigol).

2.

Cefndir a
Datganiadau

O dan frand/baner "Chwaraeon Gogledd Cymru", mae Aelodau ChGC yn y broses o baratoi achos busnes i'w gyflwyno i Chwaraeon
Cymru, yn ymwneud â chreu cydweithredfa fydd, trwy CBSC fel awdurdod lletya'r gydweithredfa, yn derbyn arian yn uniongyrchol gan
Chwaraeon Cymru i'w wario ar weithgareddau a phrosiectau chwaraeon a hamdden ledled Gogledd Cymru. ("Chwaraeon Gogledd
Cymru" neu’r "Cydweithredfa").
Mae Aelodau ChGC yn deall fod llywodraethu da yn sail allweddol i lwyddiant Chwaraeon Gogledd Cymru; ac nad rheoli gweithrediadau
dyddiol yn unig ydyw, ond yn hytrach y fframwaith o strategaeth, rheoliadau a phrosesau rheoli risg, a dull sefydliadol o fynd ati o sicrhau
y caiff y diwylliant, y gwerthoedd a'r cywirdeb eu dilyn gan bawb.
Ar hyn o bryd, mae Chwaraeon Cymru yn dyrannu arian yn uniongyrchol i'r chwe awdurdod lleol ar wahân a nodir ym mharagraff 1
(Partïon), sydd wedyn yn gyfrifol am wariant yn eu rhanbarthau eu hunain. Fodd bynnag, os caiff ChGC ei gymeradwyo, bydd yn derbyn
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Rhif

Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
arian cronnus gan Chwaraeon Cymru (amcangyfrif o oddeutu £13.14 dros bum mlynedd y cytundeb) (“Dyraniad Chwaraeon Cymru”),
ac yn penderfynu ar sut y caiff yr arian hwn ei wario ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.
Rhagwelir y bydd ffurfio’r Cydweithredfa yn hwyluso gwariant ar draws platfform ehangach ac yn cefnogi gweledigaeth Chwaraeon
Gogledd Cymru i "rymuso ein cymunedau yng Ngogledd Cymru i fod yn fwy egnïol a byw bywydau hapusach ac iachach" (sydd yn ei
thro yn cyd-fynd â strategaeth Chwaraeon Cymru ac yn y pen draw yn cyfrannu at y weledigaeth sector gyfan o "genedl egnïol lle mae
pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes".)
Er bod partïon yn y Cydweithrediad wedi'u nodi ym mharagraff 1 o'r Pennawd Telerau hyn, mae'r Cytundeb Cydweithio ("Cytundeb") yr
ymrwymwyd iddo gan Aelodau ChGC yn cynnwys Proses Cymeradwyo Prosiect (gweler paragraff 10) lle mae Aelodau ChGC a
sefydliadau cyflawni eraill, fel clybiau chwaraeon yng Ngogledd Cymru ("Sefydliadau Cyflenwi") yn gallu gwneud cais am arian gan
Chwaraeon Gogledd Cymru i gefnogi prosiectau chwaraeon lleol a rhanbarthol ledled Gogledd Cymru.
Er mwyn cefnogi'r achos busnes i ffurfio ChGC, mae angen i Aelodau ChGC gyflwyno fframwaith gyfreithiol a llywodraethu gyda'u hachos
busnes, er mwyn dangos fod strwythur cadarn yn ei le fydd yn sicrhau bod Aelodau ChGC wedi eu cynrychioli a bod ganddynt broses
gwneud penderfyniadau sydd yn effeithiol ac a fydd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r:

1)
2)
3)
4)

Amcanion;
y Weledigaeth;
Fframwaith Llywodraethu ac Arweinyddiaeth Chwaraeon Cymru; a
Fframwaith Galluedd Chwaraeon Cymru.

Yn unol ag adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972, os caiff yr achos busnes dros Chwaraeon
Gogledd Cymru ei gymeradwyo gan Chwaraeon Cymru, bydd Aelodau ChCG yn ymrwymo i'r Cytundeb sy'n nodi'n glir eu rolau a'u
cyfrifoldebau mewn perthynas â'r llywodraethu a strwythur cydweithrediad Chwaraeon Gogledd Cymru, fel y nodir yn y Pennawd Telerau
hyn.
Cytuna'r partïon y byddai'r darpariaethau sydd wedi eu cynnwys yn y Penawdau Telerau yn llywodraethu’r berthynas rhwng y partïon
yng nghydweithredfa ChGC, pe byddai'n cael ei gymeradwyo gan Chwaraeon Cymru.
Bydd Chwaraeon Gogledd Cymru yn cynnwys dau fwrdd:
1) Bwrdd Llywodraethu sydd ag aelodau o'r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru; a
2) Bwrdd Partneriaeth sydd â chynrychiolaeth ehangach o'r sector cyhoeddus yng Ngogledd Cymru (awdurdodau lleol, iechyd, addysg,
tai a chydraddoldebau) yn ogystal ag aelodau annibynnol a benodir ar sail eu sgiliau.
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Rhif

Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
Mae'r Bwrdd Partneriaeth yn eistedd o dan y Bwrdd Llywodraethu ac mae ganddo ffocws mwy gweithredol, (gweler adran 8 isod) sy'n
gyfrifol am weithredu gweledigaeth strategol Chwaraeon Gogledd Cymru a sicrhau bod Amcanion Chwaraeon Gogledd Cymru yn cael
eu symud ymlaen yn llwyddiannus ledled y rhanbarth, ond gyda lleol effaith, tra bydd y Bwrdd Llywodraethu yn goruchwylio llywodraethu
Chwaraeon Gogledd Cymru a gweithgareddau'r Bwrdd Partneriaeth (gweler adran 7 isod).
Y rheswm dros gael dau fwrdd yw bod ChGC wedi cytuno i fabwysiadu dull 'model lletyol' awdurdod lleol yn unol ag adran 2 Deddf
Llywodraeth Leol 2000 ac adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Aelodau Awdurdod Lleol ChGC
ymrwymo i'r Cytundeb Llywodraethu Rhyng-Awdurdod, sy'n nodi'n glir eu rolau a'u cyfrifoldebau mewn perthynas â llywodraethu a
strwythur ChGC. Yn hytrach na chael un bwrdd â phwerau gwneud penderfyniadau yn cael ei ddal yn ganolog gan y chwe Awdurdod
Lleol cytunwyd i gyflwyno ail fwrdd (y Bwrdd Partneriaeth) a fyddai ag awdurdod i weithredu'r weledigaeth ar gyfer ChGC ac a allai ennyn
cynrychiolaeth ehangach o'r bartneriaeth ranbarthol fel yn ogystal ag aelodau bwrdd annibynnol sy'n seiliedig ar sgiliau. Mae'r dull
byrddau deuol yn sicrhau craffu ac atebolrwydd digonol ar gyfer gweithgareddau strategol a gweithredol, gyda amlinelliad clir rhwng y
ddau.
Bydd Cyfarwyddwr Rhanbarthol, a gyflogir gan CBSC, yn gyfrifol am berfformiad a llwyddiant Chwaraeon Gogledd Cymru a bydd yn
gweithredu fel cyswllt rhwng y Bwrdd Partneriaeth a Llywodraethu (gweler adran 9 isod).

3.

Tymor

Tymor cychwynnol o bum mlynedd o'r dyddiad y gweithredir y Cytundeb yn ddilys gan Aelodau ChGC.
Yn gallu cael ei estyn trwy gytundeb Aelodau ChGC a Chwaraeon Cymru gyda hyd yr estyniad hefyd i'w gytuno gan Aelodau ChGC.

4.

Amcanion
Gwerthoedd
Chwaraeon
Gogledd Cymru

a

Amcanion Chwaraeon Gogledd Cymru, sy'n cyd-fynd â Fframweithiau Llywodraethu ac Arweinyddiaeth a Galluedd Chwaraeon Cymru,
yw;
1. Moderneiddio, gwella a datblygu sector chwaraeon cynaliadwy yng Ngogledd Cymru, gan sicrhau cydbwysedd rhwng arweinyddiaeth
a llywodraethu i gyflawni'r Weledigaeth a gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer Gogledd Cymru trwy Fyrddau Llywodraethu a
Phartneriaeth amrywiol yn seiliedig ar sgiliau;
2. Creu'r amodau sydd eu hangen ar y sector i ymateb yn rhagweithiol ac yn ddeinamig i'r heriau sydd wedi eu gosod ar gyrff cyhoeddus
gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i ystyried effaith hir dymor eu penderfyniadau a blaenoriaethu gweithio
gyda phobl a chymunedau;
3. Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon trwy:
 ymddwyn gydag uniondeb, atebolrwydd a thryloywder;
 blaenoriaethu llwythi gwaith a meysydd all wneud y gwahaniaeth mwyaf;
 canolbwyntio ar ymddygiad a diwylliant;
 rhoi cyfranogwyr yn ganolog i'r penderfyniadau a wneir a sicrhau dull sy'n canolbwyntio ar y cyfranogwr;
 sefydlu sail i drafodaethau ynglŷn a sut y gall Aelodau ChGC wella fel sefydliadau; a
 fframwaith ddeilliannau sydd â ffocws ac sy'n targedu plant, oedolion ifanc, oedolion a phobl dros 60 oed.
4. Mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol ac economaidd sy'n wynebu'r sawl sy'n ymwneud â chwaraeon cymunedol;
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Rhif

Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
5. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn chwaraeon a darparu ar gyfer natur amrywiol y sector er mwyn sicrhau diogelwch, lles a
llesiant pawb sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon;
6. Sicrhau bod ymagwedd gref tuag at gydymffurfiaeth iechyd a diogelwch sy'n treiddio trwy holl weithgareddau'r Gydweithredfa;
7. Sicrhau bod safonau diogelu yn cael eu bodloni yn holl feysydd Chwaraeon Gogledd Cymru (gweler Atodiad 5);
8. Denu buddsoddiad gan ffynonellau cyllid eraill; a
9. Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, cynaliadwyedd a chynwysoldeb ym mhob gweithred (Gweler Atodiad 6 a 9).

5.

Rhwymedigaethau
CSBC

Mae Aelodau ChGC yn gytûn mai CBSC fydd yr awdurdod arweiniol ar gyfer y Tymor llawn.
Bydd CBSC, fel yr awdurdod lletya yn:

1) gweithredu fel awdurdod arweiniol a lletya, a chorff atebol, i ChGC;
2) yn gyfrifol am benodiad a chyflogaeth y Cyfarwyddwr Rhanbarthol; ("Cyfarwyddwr Rhanbarthol" gweler paragraff 9 isod) a staff
cefnogol ychwanegol sy'n ymroddedig i'r Cydweithrediad;

3) yn derbyn cyfran gytunedig o arian Chwaraeon Cymru i gyfrannu at swydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol a swyddogaeth CBSC fel yr
awdurdod lletya ac arweiniol;

4) yn gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer ymgysylltu â Chwaraeon Cymru mewn perthynas ag arian Chwaraeon Cymru, ac ymlyniad at
ofynion llywodraethu Chwaraeon Cymru ar ran y Gydweithrediad;

5) barti cytundebol mewn cytundeb â Chwaraeon Cymru mewn perthynas â Dyraniad Chwaraeon Cymru ar ran Chwaraeon Gogledd
Cymru ("Cytundeb Dyraniad Chwaraeon Cymru");

6) yn barti cytundebol i unrhyw gytundebau cyllido gydag Aelodau ChGC neu Sefydliadau Cyflenwi sydd i dderbyn cyllid mewn perthynas
â Phrosiectau a gymeradwywyd naill ai gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, y Bwrdd Partneriaeth neu'r Bwrdd Llywodraethu;

7) Rheoli Cyfrif ChGC (gweler paragraff 11 isod) a bod yn gyfrifol am ddyrannu cyllid o Gyfrif ChGC fel y penderfynir gan y Bwrdd
Llywodraethu;

8) Ymgysylltu â gweithwyr mewn swyddi sy'n ymwneud â rheoli a gweithredu'r Cydweithrediad;
9) Sicrhau y caiff cyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth a'r Bwrdd Llywodraethu eu cynnal yn unol â'r darpariaethau ar gyfer y bwrdd ac yn
unol â rhwymedigaethau penodol CBSC a nodir ym mharagraff 7 ac 8;
6.

Rhwymedigaethau
Aelodau ChCG

Bydd Aelodau ChGC yn:
1) cyfrannu at gryfder, llwyddiant a chynaliadwyedd Chwaraeon Gogledd Cymru trwy ddyrannu adnoddau digonol i'r Byrddau
Partneriaeth a Llywodraethu a gweithio ar y cyd, yn ddidwyll a chydag uniondeb, atebolrwydd a thryloywedd, er budd Gogledd Cymru;
2) cadw at yr Amcanion sy'n gosod yr egwyddorion, y gwerthoedd a'r moesau sy'n berthnasol i holl agweddau ChGC;
3) datblygu siarter gwasanaeth i gwsmeriaid hollgynhwysol, sy'n sicrhau datrysiadau cyflym, effeithiol a chwrtais i gwsmeriaid drwy'r
amser;
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Rhif

Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
4) sicrhau bod system TG gweithredol ac effeithlon mewn lle ac yn cael eu cynnal dros gyfnod y cytundeb;
5) sicrhau fod y Gydweithredfa yn perfformio mewn modd sy'n hyrwyddo ac yn gwella enw da ChGC a Chwaraeon Cymru fel ei gilydd,
a hynny trwy gynllun marchnata eglur sy'n hyrwyddo defnydd a mynediad at chwaraeon;
6) cefnogi CBSC gydag unrhyw geisiadau am wybodaeth sydd eu hangen i gefnogi'r Gydweithredfa mewn perthynas ag ymdriniaethau
â Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru ac unrhyw un arall sy'n rhoi nawdd i ChGC;
7) cytuno fod gan CBSC, fel awdurdod lletya ChGC, wedi ei awdurdodi i dderbyn taliad ar gyfer dyfarniad Chwaraeon Cymru i ChGC
(sy'n cyfateb i'r dyfarniad a arferai gael ei dalu ar wahân gan Chwaraeon Cymru i bob un o'r chwe awdurdod lleol sy'n aelodau o
ChGC);
8) sicrhau bod Ceisiadau a gynigir gan Aelodau eraill ChGC neu Sefydliadau Cyflenwi, yn unol â'r Broses Cymeradwyo Prosiectau, yn
cael ystyriaeth gyfartal a chymesur;
9) sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i gynnwys y Cais, a theilyngdod y Cais a'i alinio â'r Weledigaeth a'r Amcanion, yn hytrach na'r
Aelod SNW neu'r Sefydliad Cyflawni penodol sydd wedi cyflwyno'r Cais;
10) sicrhau fod nifer a graddfa'r Ceisiadau a gyflwynir ganddynt i'r Byrddau Partneriaeth a Llywodraethu yn rhesymol a chymesur;
11) cyfeirio holl ymholiadau'r wasg a chyhoeddusrwydd yn ymwneud â ChGC at CBSC neu swyddog y wasg enwebedig a benodir gan
Fwrdd Llywodraethu ChGC;
12) bod yn gyfrifol am gyflawni'r Prosiectau, unwaith eu bod wedi eu cymeradwyo gan y Bwrdd Llywodraethu, yn unol â'r Cynllun Cyflawni
Prosiect, gan dderbyn fod swyddogaeth Chwaraeon Gogledd Cymru yn gyfyngedig i ystyried a chymeradwyo Ceisiadau/Prosiectau
a darparu cyllid yn hytrach na chyflawni'r Prosiectau eu hunain:
13) Ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ei angen ar y Bwrdd Llywodraethu a CBSC i:
a. dystiolaethu fod y cyllid a ddyfarnwyd ar gyfer Prosiect wedi ei wario ar y Prosiect hwnnw;
b. tystiolaethu ar gynnydd Prosiect sydd wedi derbyn cymeradwyaeth y Bwrdd Llywodraethu;
c. adrodd i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â chynnydd Chwaraeon Gogledd Cymru a'r Prosiectau a gymeradwywyd gan y
Bwrdd Llywodraethu; a
d. cefnogi CBSC i gydymffurfio â Cytundeb Dyraniad Chwaraeon Cymru;
e. galluogi i CBSC gyflawni ei rwymedigaethau dan y Cytundeb.
14) Cefnogi CBSC i gydymffurfio â Cytundeb Dyraniad Chwaraeon Cymru
15) Ad-dalu CBSC am unrhyw gyllid na chaiff ei wario mewn perthynas â'r Prosiect y cymeradwywyd yr arian ar ei gyfer;
16) Ad-dalu CBSC am unrhyw gostau neu dreuliau y mae CBSC yn eu hwynebu o ganlyniad i dorri Cytundeb Dyraniad Chwaraeon
Cymru a achoswyd gan Aelod ChGC;
17) Ymrwymo i unrhyw gytundebau, yn ôl yr angen, mewn perthynas â chyflawni Prosiect yn defnyddio arian a ddyrannwyd yn unol â'r
Gydweithredfa;
18) Caniatáu i gynrychiolwyr y Bwrdd Llywodraethu gynnal arolygon neu archwiliadau i gefnogi tystiolaeth fod:
a. arian a ddyrannwyd yn cael ei wario yn unol â'r Rhaglen Cyflawni Prosiect; a
b. bod Prosiect yn gwneud cynnydd yn unol â'r Cynllun Cyflawni Prosiect a gymeradwywyd gan y Bwrdd Llywodraethu.
19) cydnabod Chwaraeon Gogledd Cymru wrth hyrwyddo unrhyw Brosiect sy'n defnyddio arian Chwaraeon Gogledd Cymru ac, fel y bo'n
berthnasol, defnyddio unrhyw frandio Chwaraeon Gogledd Cymru;
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20) cydnabod Chwaraeon Cymru ac, os yn berthnasol, cefnogaeth y Loteri Genedlaethol (neu unrhyw arianwyr dilynol neu eraill) wrth
hyrwyddo unrhyw Brosiect sy'n defnyddio arian gan y sefydliadau hyn ac, fel y bo'n berthnasol, defnyddio eu brandio

7.

Bwrdd
Llywodraethu

Mae gan y Bwrdd Llywodraethu cytbwys, cynhwysol, amrywiol a medrus ffocws strategol a goruchwylio i sciehau llwyddiant parhaus
Chwaraeon Gogledd Cymru yn erbyn yr Amcanion gan oruchwylio’r Bwrdd Partneriaeth.
Mae'r Bwrdd Llywodraethu yn cynnwys 1 cynrychiolydd a benodir gan bob un o chwe Aelod ChGC awdurdod lleol sy'n rhan o'r
Cydweithrefda.
Bydd gan bob un o chwe Aelod ChGC awdurdod lleol yr awdurdod i benodi cynrychiolydd eu swyddogion ar y Bwrdd Llywodraethu gan
sicrhau bod eu cynrychiolydd yn cael ei benodi ar sail yr ystod o sgiliau sydd eu hangen i sicrhau Bwrdd Llywodraethu cytbwys,
cynhwysol a medrus. Bydd y cynrychiolydd hwn yn "sefydlog" er mwyn sicrhau cysondeb er y gallai fod angen anifeiliaid cyfnewid dros
dro mewn rhai amgylchiadau.
Penodir cadeirydd gan y Bwrdd Llywodraethu (un o'r chwe cynrychiolydd awdurdod lleol).
Bydd y Bwrdd Llywodraethu yn cyfarfod [yn chwarterol] ac yn:
1) Adolygu cynnydd Chwaraeon Gogledd Cymru yn erbyn yr Amcanion ac yn sicrhau fod amcanion Chwaraeon Cymru yn cyd-fynd â
rhai Chwaraeon Cymru trwy'r Prosiectau a gymeradwyir gan y Bwrdd Llywodraethu;
2) Adolygu cynnydd Prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo, yn gyfan (yn hytrach na Phrosiectau unigol), oni bai bod y Prosiect unigol yn
cael effaith ranbarthol strategol;
3) Adolygu a chymeradwyyo Ceisiadau am gyllid gyda gwerth ariannol sydd fwy na £50,000;
4) Cadarnhau trefniadau i ddyrannu arian mewn perthynas â Phrosiectau sydd wedi eu cymeradwyo;
5) Darparu adborth tryloyw i Fwrdd y Bartneriaeth ynglŷn ag unrhyw Geisiadau sydd wedi eu gwrthod;
6) Datrys unrhyw faterion sy'n cael eu codi gan Fwrdd y Bartneriaeth (yn ffurfiol ac yn unol â'r Broses Datrys Anghydfod);
7) Gwneud unrhyw benderfyniadau ynglŷn a'r strategaeth gwasanaeth i gwsmeriaid a'r cynllun marchnata sy'n cael eu codi gan Fwrdd
y Bartneriaeth;
8) Cynorthwyo â phenodiad y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, yn ôl y gofyn gan CBSC, os nad yw'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol eisoes wedi
ei benodi gan CBSC, neu gynorthwyo â phenodi Cyfarwyddwr Rhanbarthol newydd (eto, yn ôl y gofyn gan CBSC);
9) Cynorthwyo Cyfarwyddwr/Pennaeth Gwasanaeth CBSC gyda'u cyfrifoldebau rheoli llinell mewn perthynas â'r Cyfarwyddwr
Rhanbarthol, yn ôl cais Cyfarwyddwr/Pennaeth Gwasanaeth CBSC (e.e. drwy roi adborth ar berfformiad y Cyfarwyddwr Rhanbarthol
10) Bod yn gyfrifol am fonitro perfformiad y Bwrdd Partneriaeth yn erbyn Amcanion a gwerthoedd Chwaraeon Gogledd Cymru
11) Bod yn gyfrifol am benodi'r cynrychiolwyr i Fwrdd y Bartneriaeth, gyda chadeirydd annibynnol Bwrdd y Bartneriaeth yn rhan o'r
penodiadau hyn;
12) Gwahodd cadeirydd annibynnol y Bwrdd Partneriaeth i gyfarfodydd, yn ôl y gofyn, i gymryd rhan a chynrychioli'r Bwrdd Partneriaeth;
a
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13) Gwahodd cynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru i gyfarfodydd, yn ôl yr angen i arsylwi a chefnogi;
Cyn pob cyfarfod o'r Bwrdd Llywodraethu, bydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn dosbarthu agenda, ynghyd â chopïau o'r holl
ddogfennau ategol sy'n ymwneud ag eitemau'r agenda (gan gynnwys Ceisiadau i'w hystyried yn y cyfarfod sydd i ddod).
Yn dilyn pob cyfarfod, bydd cofnodion yn cael eu dosbarthu i gynrychiolwyr pob Aelod o ChGC.
Mae gan y Bwrdd Llywodraethu bŵer i wneud penderfyniadau mewn perthynas â'r Cydweithio ac, yn amodol ar y Broses Datrys
Anghydfodau, mae ei benderfyniadau'n rhwymo Aelodau ChGC i'r graddau y mae Dyraniad Chwaraeon Cymru yn y cwestiwn.
Penodir y Bwrdd Llywodraethu am gyfnod pum mlynedd y Cytundeb.
Bydd angen cworwm o 4 Aelod ChGC ar gyfarfodydd y Bwrdd Llywodraethu a gallant eu cynnal yn electronig.
Bydd y Bwrdd Llywodraethu yn ystyried ac yn adolygu llywodraethu'r Cydweithio o leiaf unwaith y flwyddyn o'r tymor er mwyn penderfynu
a ddylid cyflwyno unrhyw welliannau neu amrywiadau sy'n ofynnol i gwmpas a chylch gwaith naill ai'r Bwrdd Partneriaeth, y Bwrdd
Llywodraethu neu Gydweithredu ei hun er budd gweithredu'r Cydweithio. Caiff unrhyw amrywiadau eu prosesu drwy'r weithdrefn rheoli
newid a nodir ym mharagraff 13 isod.

8.

Bwrdd Partneriaeth

Mae gan y Bwrdd Partneriaeth cytbwys, cynhwysol, amrywiol a medrus gyfranogiad ehangach na'r Bwrdd Llywodraethu ac mae'n
canolbwyntio ar weithgareddau gweithredol, o ddydd i ddydd Chwaraeon Gogledd Cymru.
Mae'r Bwrdd Partneriaeth yn cynnwys 6 gynrychiolydd o Aelodau presennol ChGC sy'n rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru (2 o
awdurdodau lleol, 1 o iechyd, 1 o addysg, 1 o dai ac 1 cydraddoldeb).
Bydd y Bwrdd Partneriaeth hefyd yn cynnwys hyd at 5 aelod annibynnol o'r bwrdd sy'n cael eu recriwtio'n allanol gan y Bwrdd
Llywodraethu yn seiliedig ar eu sgiliau a'u hamrywiaeth ac sy'n cynrychioli rhanbarth Gogledd Cymru ac a fydd yn gweithio i sicrhau
perfformiad Amcanion Chwaraeon Gogledd Cymru.
Bydd cynrychiolwyr awdurdodau lleol ar y Bwrdd Partneriaeth yn wahanol i gynrychiolwyr yr awdurdodau lleol hynny ar y Bwrdd
Llywodraethu.
Bydd cadeirydd annibynnol hefyd yn cael ei benodi i'r Bwrdd Partneriaeth (h.y. cyfanswm o 12 cynrychiolydd wrth gynnwys y 6
cynrychiolydd o Aelodau ChGC a 5 cynrychiolydd a recriwtiwyd yn annibynnol).
I ddechrau, bydd y Bwrdd Partneriaeth yn cyfarfod bob mis (a bydd yn adolygu amlder y cyfarfodydd hyn yn dilyn y cyfnod cychwynnol
o chwe mis o ddyddiad y Cytundeb) a bydd yn:
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1) Sicrhau bod cyfeiriad strategol ac Amcanion Chwaraeon Gogledd Cymru yn symud ymlaen yn llwyddiannus
2) Adolygu a chymeradwyo Ceisiadau:
a. gan Sefydliadau Cyflawni/Aelodau ChGC am gyllid rhwng £10,000 a £50,000; a
b. gan Sefydliadau Cyflawni/Aelodau ChGC am gyllid o dan £10,000 lle mae'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn gofyn am gymorth;
3) Adolygu ceisiadau i’w cyflwyno i’r Bwrdd Llwyodraethu lle mae’ rcyllid yn fwy na £50,000;
4) Trafod syniadau ar gyfer prosiectau sydd ar ddod y gellir eu cynnwys mewn Ceisiadau;
5) Darparu fforwm i Aelodau ChGC gynghori a chefnogi ei gilydd ar ôl cwblhau Ceisiadau gan sicrhau cydymffurfiaeth ag Amcanion
Chwaraeon Gogledd Cymru;
6) Cytuno ar ddull gweithredu, cynlluniau gweithredu ac amserlenni ar gyfer datblygu Ceisiadau sy'n ystyried unrhyw ymwneud amlbleidiol â Chais;
7) Trafod unrhyw faterion neu heriau mewn perthynas â Phrosiectau sy'n cael eu cyflawni a sut y gall Aelodau ChGC gydweithio i
oresgyn/helpu Aelod ChGC sy'n cyflawni'r Prosiect i oresgyn y materion neu'r heriau hyn;
8) Arwain ar ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n ceisio barn, profiadau, mewnwelediad ac awgrymiadau cyfranogwyr chwaraeon yng
Ngogledd Cymru;
9) Monitro cynnydd a glynir wrth siarter y gwasanaeth cwsmeriaid a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd Llywodraethu;
10) Monitro cynnydd y cynllun marchnata a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd Llywodraethu;
11) Trafod adborth gan y Bwrdd Llywodraethu mewn perthynas ag unrhyw Geisiadau a wrthodwyd;
12) Gwahodd cynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru i gyfarfodydd, yn ôl y gofyn i arsylwi a chefnogi Cydweithrediad Chwaraeon Gogledd
Cymru;
13) Bod yn gyfrifol am benodi cadeirydd annibynnol fydd yn:
 Gweithredu fel cyswllt rhwng Bwrdd y Bartneriaeth a'r Bwrdd Llywodraethu, ac yn cynrychioli Bwrdd y Bartneriaeth mewn unrhyw
drafodaethau ar lefel y Bwrdd Llywodraethu;
 Cyfarwyddwr anweithredol nad yw'n derbyn tâl ond sy'n meddu ar brofiad fydd yn hwyluso ac yn arwain gweithgareddau Bwrdd
y Bartneriaeth; a
 Cymryd rhan ym mhroses y Bwrdd Llywodraethu o benodi cynrychiolwyr i Fwrdd y Bartneriaeth.
Cyn pob cyfarfod o'r Bwrdd Partneriaeth, bydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn dosbarthu agenda, ynghyd â chopïau o'r holl
ddogfennau ategol sy'n ymwneud ag eitemau'r agenda (gan gynnwys Ceisiadau i'w hystyried yn y cyfarfod sydd i ddod).
Yn dilyn pob cyfarfod, bydd cofnodion yn cael eu dosbarthu i gynrychiolwyr pob Aelod o ChGC.
Mae'r Bwrdd Partneriaeth yn fwrdd gweithredol sy'n rhan annatod o lwyddiant Chwaraeon Gogledd Cymru a chyflawni Prosiectau sydd
o fudd i Ogledd Cymru ond nid oes ganddo bŵer i wneud penderfyniadau mewn perthynas â Chydweithredu na chymeradwyo
Ceisiadau am gyflawni fel Prosiectau sydd â gwerth ariannu dros £50,000. Fodd bynnag, mae ganddo'r pŵer i gymeradwyo Ceisiadau
i'w cyflawni fel Prosiectau sydd â gwerth ariannu o dan £50,000.
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Penodir y Bwrdd Partneriaeth am gyfnod pum mlynedd y Cytundeb.
Bydd angen cworwm o 6 ar gyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth a gallant ddigwydd yn electronig.

9.

Cyfarwyddwr
Rhanbarthol

Bydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, a benodir gan CBSC, yn:

1) Gyfrifol am weithrediad Chwaraeon Gogledd Cymru, gan sicrhau fod ei weithgareddau yn cyfrannu at berfformiad yn erbyn yr
Amcanion yn unol â'r Cytundeb hwn;
2) Gyfrifol am gysylltu â Bwrdd y Bartneriaeth a chyflwyno unrhyw faterion sydd wedi eu codi gan Fwrdd y Bartneriaeth i'r Bwrdd
Llywodraethu;
3) Gweithredu fel swyddog arweiniol, yn gyfrifol am gyflawni Amcanion a chynllun strategol ChGC;
4) Gyfrifol am gynghori'r Bwrdd Llywodraethu ar unrhyw faterion llywodraethu neu risg y daw'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn ymwybodol
ohonynt yn rhinwedd y swydd;
5) Adolygu a chymeradwyo Ceisiadau am gyllid gyda gwerth cyllido hyd at £10,000, gan ofyn am gefnogaeth gan y Bwrdd Partneriaeth
os oes angen;
6) Aelod o Fwrdd y Bartneriaeth a'r Bwrdd Llywodraethu ill dau mewn rôl adrodd;
7) Gweithio gyda, ac ar ran, y Bwrdd Llywodraethu i arwain cyfeiriad strategol, datblygiad a phroffil Chwaraeon Gogledd Cymru yn
rhanbarthol yn unol â'r Weledigaeth a'r cynllun strategol i hwyluso'r gwaith o gyflawni Amcanion a gwerthoedd Chwaraeon Gogledd
Cymru er budd Gogledd Cymru;
8) Cynrychioli'r Bwrdd Llywodraethu ar Fwrdd y Bartneriaeth;
9) Gweithio'n agos gyda chadeirydd annibynnol y Bwrdd Partneriaeth i gyfrannu at gyflawni'r Amcanion;
10) Cynrychioli Chwaraeon Gogledd Cymru mewn trafodaethau â Chwaraeon Cymru a rhan-ddeiliaid a phartneriaid eraill, gan ddarparu
diweddariadau mewn perthynas â gweithgareddau a chynnydd Chwaraeon Gogledd Cymru (yn ôl y gofyn);
11) Hyrwyddo brand Chwaraeon Gogledd Cymru a chreu cysylltiadau ledled y DU i uchafu gwelededd a phroffil Chwaraeon Gogledd
Cymru;
12) Bod yn gyfrifol am sicrhau arian pellach i Chwaraeon Gogledd Cymru ar ben yr arian a dderbynnir gan Chwaraeon Cymru;
13) Sicrhau nawdd (corfforaethol ac anghorfforaethol) i Brosiectau a gweithgareddau Chwaraeon Gogledd Cymru.
10.

Proses
Cymeradwyo
Prosiectau

Lefelau Gwerth
Os yw lefel y cyllid y gofynnir amdano yn £10,000 neu lai, bydd gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol y pŵer i gymeradwyo Ceisiadau gan
Sefydliad Cyflawni neu Aelod o ChGC.
Os yw lefel y cyllid y gofynnir amdano yn £50,000 neu lai, bydd gan y Bwrdd Partneriaeth y pŵer i gymeradwyo Ceisiadau gan
Sefydliad Cyflawni neu Aelod o ChGC.
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Os yw lefel y cyllid y gofynnir amdano yn fwy na £50,000, bydd y Bwrdd Partneriaeth yn penderfynu a yw Cais gan Sefydliad Cyflawni
neu Aelod ChGC wedi'i gymeradwyo i'w ystyried gan y Bwrdd Llywodraethu; a bydd gan y Bwrdd Llywodraethu y pŵer i gymeradwyo'r
Cais.
Ceisiadau – Cam Cyntaf a Chynnwys
Bydd ceisiadau i'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol (os gofynnir am arian yn is na £10,000) neu'r Bwrdd Partneriaeth (os gofynnir am arian yn
fwy na £10,000), boed hynny gan Sefydliad Cyflawni neu Aelod o ChGC, yn dilyn ffurflen dempled gymeradwy a manylion:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Enw'r Sefydliad Cyflawni neu Aelod ChGC;
Natur a chwmpas y prosiect arfaethedig a'r gwerthoedd ariannol a briodolir i brif elfennau'r prosiect;
Lefel y cyllid y gofynnir amdano gan Chwaraeon Gogledd Cymru;
Lefel y cyllid y bydd y Sefydliad Cyflawni/Aelod ChGC yn ei gyfrannu at y prosiect o'i adnoddau ei hun (neu adnoddau eraill);
"Cynllun Cyflawni'r Prosiect" sy'n cynnwys:
targedau ac allbynnau;
dyddiadau cerrig milltir ar gyfer elfennau allweddol y prosiect;
allbynnau;
esboniad o sut mae'r prosiect yn cyd-fynd ag Amcanion a gwerthoedd Chwaraeon Gogledd Cymru;
esboniad o'r manteision i'r Sefydliad Cyflawni/Aelod ChGC a Gogledd Cymru fel rhanbarth os caiff y prosiect ei gymeradwyo,
ynghyd â'r "Cais".

Ystyried Ceisiadau
Bydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn ystyried Ceisiadau am gyllid o dan £10,000 pan gânt eu cyflwyno iddynt. Gall y Cyfarwyddwr
Rhanbarthol ofyn am gymorth gan y Bwrdd Partneriaeth wrth ystyried Ceisiadau am arian o dan £10,000.
Bydd y Bwrdd Partneriaeth yn ystyried Ceisiadau â gwerth sy'n fwy na £10,000 yng nghyfarfod misol perthnasol y Bwrdd Partneriaeth.
Bydd y Bwrdd Llywodraethu yn ystyried Ceisiadau a gymeradwywyd gan y Bwrdd Partneriaeth yng nghyfarfod chwarterol nesaf y
Bwrdd Llywodraethu yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Partneriaeth lle rhoddwyd cymeradwyaeth i'r Cais.
Ceisiadau wedi'u Gwrthod
Os na chaiff Cais ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, y Bwrdd Partneriaeth neu'r Bwrdd Llywodraethu, bydd crynodeb o'r
rhesymau dros wrthod y Cais yn cael ei ddarparu i'r Sefydliad Cyflawni/Aelod ChGC a gyflwynodd y Cais yn ogystal â rhoi adborth ar
feysydd i'w datblygu os yw'r Cais i gael ei ail-gyflwyno yn y dyfodol.
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Bydd Cais wedi'i ail-gyflwyno yn cael ei adolygu yn yr un modd â Chais a gyflwynir am y tro cyntaf ac nid yw ail-gyflwyno yn gwarantu y
bydd Cais yn cael ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol/Bwrdd Partneriaeth ar ei ail gyflwyniad, neu yn y dyfodol.
Ystyriaethau Cymeradwyo Ceisiadau
Wrth benderfynu a yw Cais yn cael ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, y Bwrdd Partneriaeth neu'r Bwrdd Llywodraethu,
ystyrir y canlynol:
a.
b.
c.
d.
e.

alinio'r Cais â'r Weledigaeth, yr Amcanion a'r Gwerthoedd;
y cais i hyrwyddo egwyddorion y siarter gwasanaeth cwsmeriaid;
allbynnau a'r hyn y gellir ei gyflawni mewn perthynas â Gogledd Cymru fel rhanbarth;
y prosiect arfaethedig yn gallu cyflawni (gan gynnwys gallu Aelod ChGC i gyflawni a'r amserlen berthnasol ar gyfer cyflawni);
lefel y cyllid sydd ei angen ac argaeledd cyllid i Chwaraeon Gogledd Cymru.

Gofynion Cymeradwyo Ceisiadau
I'w gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, rhaid i'r Cais fodloni'r ystyriaethau uchod.
I'w gymeradwyo gan y Bwrdd Partneriaeth, mae angen cymeradwyaeth o fwy na 50% gan gynrychiolwyr y Bwrdd Partneriaeth sy'n
bresennol. Os yw'r bleidlais gychwynnol yn benderfyniad rhanedig o 50:50, ni chaiff y Cais ei gymeradwyo gan y Bwrdd Partneriaeth.
I'w gymeradwyo gan y Bwrdd Llywodraethu, mae angen mwy na 50% o gymeradwyaeth gan gynrychiolwyr y Bwrdd Llywodraethu ar
Gais. Os yw'r bleidlais gychwynnol yn benderfyniad 50:50 hollt, bydd gan y cadeirydd y bleidlais fwrw.
Ceisiadau Cymeradwy (Prosiectau)
Os caiff Cais ei gymeradwyo, bydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, y Bwrdd Partneriaeth neu'r Bwrdd Llywodraethu yn cadarnhau:
a. bod y Cais, ar ôl ei gymeradwyo, yn "Brosiect";
b. lefel y cyllid a ddyfernir ar gyfer cyflawni'r Prosiect;
c. camau y mae'n rhaid i'r Sefydliad Cyflawni/Aelod ChGC eu cadarnhau cyn i'r cyllid gael ei ymrwymo i'r Prosiect;
d. unrhyw gytundeb y mae'n rhaid i'r Sefydliad Cyflawni/Aelod ChGC ymrwymo iddo gyda CBSC cyn iddo gael unrhyw gyllid mewn
perthynas â'r Prosiect; a
e. amlder talu rhandaliadau o gyllid (os na ddarperir yn llawn ar ddechrau Prosiect sy'n cael ei gymeradwyo).
Ar ôl cymeradwyo'r Prosiect, rhaid i'r Sefydliad Cyflenwi / Aelod ChGC gyflawni'r Prosiect yn unol â'r Cynllun Cyflenwi Prosiect ac unrhyw
gytundeb a wnaed gan y Sefydliad Cyflenwi / Aelod ChC a CBSC mewn perthynas â chyflawni'r Prosiect.
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Er mwyn sicrhau y cynhelir systemau a rheolaethau rheoli arian effeithiol, bydd CBSC yn cynnal cyfrif ar wahân (“Cyfrif ChGC”) er mwyn
derbyn y taliadau ar gyfer dyfarniad Chwaraeon Cymru. Bydd y cyfrif hwn yn dangos yn dryloyw y trafodion hynny sy'n ymwneud â
dyfarniad Chwaraeon Cymru, ac fe fydd yn destun cyfrifo llyfr agored fel bod yr holl bartïon â dealltwriaeth eglur o'r:

1) Trafodion i fewn ac allan o'r cyfrif; a
2) Gwerth y trafodion hynny.
Gall Bwrdd y Bartneriaeth a'r Bwrdd Llywodraethu drafod unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyfrif ChGC.
12

Gweithwyr

Fel trefniant cytundebol, bydd gweithwyr pob Aelod ChGC yn parhau yng nghyflogaeth yr Aelod ChGC hwnnw, ac nid oes unrhyw fwriad
i'r gweithwyr hyn wneud trosglwyddiad TUPE at Aelod ChGC arall o ganlyniad i'r Gydweithredfa hon.
Os daw swydd o fewn Aelod ChGC, a ariennir o Gyllid Chwaraeon Cymru, yn wag i swyddogion Aelod ChGC, bydd y cydweithredfa yn:
1) Ystyried y rôl sydd wedi'i dod yn wag ac a oes gofyniad, i'r Cydweithio yn ei gyfanrwydd, lewni’r rôl; a
2) Ystyried y dull gorau o ddisodli'r rôl hon drwy ystyried y sgiliau sydd eu hangen i gyfrannu tuag at lwyddiant y Cydweithio; a
3) Penderfynu pa Aelod o ChGC sydd yn y sefyllfa orau i gyflogi'r cyflogai cyfnewid (nad yw o reidrwydd yn Aelod ChGC y mae'r
cyflogai yn gwyro oddi arno).
Y Cyfarwyddwr Rhanbarthol. Bydd y Bwrdd Partneriaeth a'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn cynghori mewn perthynas â disodli gweithwyr
ymadawedig

13

Gweithrefn Rheoli
Newid

Caiff unrhyw un o Aelodau ChGC ofyn am welliant i gwmpas, natur, strwythur neu weithrediad y Cydweithrediad a/neu unrhyw dymor
o'r Cytundeb (“Newid”) yn unol â'r broses a amlinellir isod (y "Weithdrefn Rheoli Newid"):
1) Pan fo Aelod o ChGC yn gofyn am Newid:
 bydd yr Aelod perthnasol o ChGC yn cyflwyno cais ysgrifenedig am newid ("Hysbysiad Cais am Newid" ) i'r Bwrdd
Llywodraethu sy'n nodi cymaint o wybodaeth ag sy'n angenrheidiol i alluogi'r Bwrdd Llywodraethu i baratoi cofnod ysgrifenedig
o'r Newid y gall y partïon ei gymeradwyo yn unol â'r Weithdrefn Rheoli Newid hon ("Ffurflen Rheoli Newid"); a
 bydd y Bwrdd Llywodraethu, oni chytunir fel arall, yn dosbarthu Ffurflen Rheoli Newid i holl Aelodau ChGC ar ôl cyfarfod nesaf
y Bwrdd Llywodraethu ar ôl i'r Aelod perthnasol o ChGC anfon y Ffurflen Gais am Newid.
2) Bydd y Ffurflen Rheoli Newid yn cynnwys digon o wybodaeth i alluogi'r holl bartïon i asesu'r Newid, gan gynnwys o leiaf:
a. teitl y Newid;
b. gwreiddiol neu'r Newid a dyddiad y cais;
c. disgrifiad o'r Newid;
d. manylion effaith y Newid arfaethedig ar:
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Rhif

Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
 y Cydweithio;
 y Weledigaeth;
 unrhyw Brosiectau presennol neu brosiectau yn y dyfodol; a
 unrhyw un o amodau eraill y Cytundeb;
e. dyddiad dod â dilysrwydd y Ffurflen Rheoli Newid i ben; a
f. darpariaeth ar gyfer llofnod gan Aelodau ChGC a chadeirydd y Bwrdd Partneriaeth.
3) Os, yn dilyn y cylchrediad, Ffurflen Rheoli Newid yn unol â'r Weithdrefn Rheoli Newid hon:
a. bod holl Aelodau ChGC a'r Bwrdd Llywodraethu yn cytuno i delerau'r Ffurflen Rheoli Newid berthnasol, bydd pob un ohonynt
yn ei llofnodi a bydd y Ffurflen Rheoli Newid wedi'i llofnodi yn diwygio'r Cytundeb hwn; neu
b. nad yw unrhyw un o Aelodau ChGC neu'r Bwrdd Llywodraethu yn cytuno i unrhyw un o unrhyw dymor o'r Ffurflen Rheoli
Newid, yna caiff y parti sy'n cynnig y Newid gyfeirio'r anghytundeb yr ymdrinnir ag ef yn unol â'r Weithdrefn Datrys
Anghydfodau.
4) Ni ddaw unrhyw Newid i rym nes bydd Ffurflen Rheoli Newid wedi'i llofnodi gan gynrychiolwyr awdurdodedig holl Aelodau ChGC a
chadeirydd y Bwrdd Llywodraethu.
5) Bydd pob parti yn ysgwyddo'i gostau ei hun mewn perthynas â chydymffurfio â'r Weithdrefn Rheoli Newid.

14

Swyddogaethau
Statudol

Mae pob parti'n cydnabod bod yn rhaid iddynt weithredu'n unol â'u swyddogaethau statudol, eu cyfansoddiadau a'u rhwymedigaethau
cyfreithiol ac ni chaiff unrhyw beth yn y Penaethiaid Telerau hyn llyffethair, cyfyngu neu orfodi Aelodau ChGC i wneud, neu hepgor i
wneud, unrhyw beth sy'n:
1) yn anghydnaws ag arfer cyfreithlon eu pwerau;
2) yn anghydnaws â chyflawni eu swyddogaethau'n gyfreithlon;
3) yn rhannu unrhyw Aelodau o SNW o'u pwerau statudol; neu
4) yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod o SNW beidio ag arfer unrhyw bwerau.

15

Gweithdrefn Datrys
Anghydfod
Terfynu

Mae Aelodau ChGC yn cytuno i ddatrys unrhyw anghydfod neu fater rhyngddynt eu hunain yn unol ♪1’r weithdrefn a nodir yn Atodlen 1.

16

Bydd y Cytundeb yn dod i ben pan ddaw'r tymor pum mlynedd cychwynnol i ben oni bai:
a. terfynu'n gynharach drwy gytundeb ar y cyd gan Aelodau ChGC; neu
b. wedi'i ymestyn ymhellach drwy gytundeb ar y cyd gan Aelodau ChGC.
Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd holl Aelodau ChGC yn cytuno ar unrhyw estyniad neu derfynu'r Cytundeb ac nid dim ond aelodau sy'n
bresennol mewn cyfarfod penodol o'r Bwrdd Llywodraethu.

17

Olyniaeth

Bydd y Cytundeb hwn yn rhwymo ac yn fanteisiol i'r partïon i'r Cytundeb hwn a'u priod Olynwyr a'r trosglwyddwyr a/neu'r rhai a
ganiateir. Felly, bydd cyfeiriadau at barti yn y Cytundeb hwn yn cynnwys Olynwyr y blaid honno, trosglwyddeion a ganiateir a/neu
aseiniwr.
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Darpariaeth

Rhwymedigaethau materol
Bydd "Olynydd" yn golygu "unrhyw endid cyfreithiol, sefydliad, elusen, partneriaeth, cwmni neu bersonoliaeth gyfreithiol arall sy'n
cynnwys, yn uno ag, yn caffael neu fel arall yn disodli unrhyw un o Aelodau ChGC yn dilyn Newid Rheolaeth, ailstrwythuro sefydliadol,
gweithred Seneddol, Newid yn y Gyfraith, neu weithred o Lywodraeth.

18

Ymadael

Heb effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael iddo, gall unrhyw Aelod o ChGC ddewis dod yn "Barti wedi Ymadael" i'r
Cytundeb hwn yn unochrog yn amodol ar cyflwyno hysbysiad ysgrifenedig o ddim llai na chwe mis ("Hysbysiad Ymadael") i'r partïon
eraill.
Er gwaethaf darpariaethau (1) uchod, ni fydd trosglwyddo Aelod ChGC i Barti wedi Ymadael yn unol â thelerau'r cytundeb hwn, er
mwyn osgoi amheuaeth, yn rhyddhau Parti wedi Ymadael o unrhyw rwymedigaethau neu rwymedigaethau sy'n codi mewn cysylltiad â'i
rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn cyn y Dyddiad Ymadael.
"Parti Ymadael" fydd "Aelod ChGC sy'n peidio â bod yn rhan o'r Cytundeb hwn ar ôl y Dyddiad Ymadael"; a
Y "Dyddiad Ymadael" fydd "y dyddiad a nodir ar Hysbysiad Ymadael a gyflwynir yn briodol fel y dyddiad y bydd Aelod ChGC yn dod yn
Barti wedi Ymadael. Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd y Dyddiad Ymadael yn ddyddiad heb fod yn llai na chwe mis o ddyddiad yr
Hysbysiad Ymadael.
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Rhyddid
Gwybodaeth

20

Cytundeb Cyfan

21

Dim Partneriaeth

22

Cyfraith ac
Awdurdodaeth
Lywodraethol
Hawliau Trydydd
Parti

23

Mae Aelodau ChGC yn cydnabod bod gan bob un ohonynt rwymedigaethau i gydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a byddant
yn cynorthwyo ei gilydd yn brydlon i gasglu gwybodaeth sydd ei hangen i ymateb i unrhyw gais sy'n ymwneud â chydweithrediad
Chwaraeon Gogledd Cymru.
Mae Aelodau ChGC yn cytuno mai'r Cytundeb hwn yw'r cytundeb a'r ddealltwriaeth gyfan rhwng y partïon mewn perthynas â
llywodraethu cydweithrediad Chwaraeon Gogledd Cymru.
Ni all y partïon ddibynnu ar ddogfennau eraill, cytundebau llafar, sylwadau ynghylch llywodraethu cydweithrediad Chwaraeon Gogledd
Cymru oni bai bod rhwymedigaethau o'r fath yn cael eu cynnwys yn y Cytundeb.
Nid yw'r Cytundeb yn sefydlu partneriaeth ffurfiol rhwng Aelodau ChGC ac nid yw'n awdurdodi unrhyw barti i wneud ymrwymiadau ar
gyfer y llall, ac eithrio i'r graddau y nodir ymrwymiadau o'r fath yn y Cytundeb.
Mae'r Cytundeb yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr ac awdurdodaeth unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.

Nid oes gan berson neu endid ac eithrio Aelodau ChGC unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i
orfodi unrhyw un o amodau'r Cytundeb.
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Darpariaeth
Cymheiriaid

Rhwymedigaethau materol
Gellir gweithredu'r Cytundeb yn unol a thrwy ddulliau electronig.

Darpariaethau
Ychwanegol

Mae darpariaethau pellach i'w cadarnhau yn y Cytundeb sy'n ymwneud â:
1) gwahanadwyedd;
2) diwygiadau; a
3) [CLAUSES BOILERPLATE YCHWANEGOL]
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ATODLEN 1
Gweithdrefn Datrys Anghydfodau
Os bydd unrhyw anghydfod yn deillio o’r Cydweithio; neu mewn cysylltiad â’r Cydweithio, bydd Aelodau ChGC yn dilyn y weithdrefn a nodir isod.

1. Drwy ei gynrychiolydd ar y Bwrdd Partneriaeth, bydd Aelod ChGC yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r Bwrdd Partneriaeth o'i fater,gan nodi ei natur a'i fanylion llawn,
ynghyd â dogfennau ategol perthnasol cyn cyfarfod o'r Bwrdd Partneriaeth ("Hysbysiad Cyhoeddi").

2. Yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Partneriaeth ar ôl dosbarthu'r Hysbysiad Cyhoeddi, bydd y Bwrdd Partneriaeth yn ceisio datrys y mater yn ddidwyll, gan gymryd
golwg gyfannol ar ddatrys y mater sy'n ystyried amcanion cydweithredol Chwaraeon Gogledd Cymru.
3. Os na fydd y Bwrdd Partneriaeth yn gallu datrys y mater yng nghyfarfod y Bwrdd Partneriaeth, bydd yn codi'r mater i'w ystyried yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd
Llywodraethu. Bydd y Bwrdd Llywodraethu yn ceisio datrys y mater yn ddidwyll ac yn gwneud unrhyw gynigion i Aelod ChGC a gododd y mater i ddechrau i
ddatrys y mater.
4. Os nad yw Aelod ChGC yn derbyn penderfyniad neu gynigion y Bwrdd Llywodraethu, bydd y partïon yn ceisio setlo'r anghydfod drwy gyfryngu yn unol â
Gweithdrefn Cyfryngu Enghreifftiol y Ganolfan Datrys Anghydfod Effeithiol ("CEDR”). Oni chytunir fel arall rhwng y partïon, bydd y cyfryngwr yn cael ei enwebu
gan y CEDR. Er mwyn cychwyn y cyfryngu, rhaid i barti roi hysbysiad ysgrifenedig ("Hysbysiad ADR") i'r partïon eraill i'r anghydfod yn gofyn am gyfryngu. Dylid
anfon copi o'r cais at y CEDR. Bydd y cyfryngu'n dechrau heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl dyddiad yr Hysbysiad ADR.
5. Os na chaiff y cyfryngu ei ddatrys o fewn 28 diwrnod ar ôl cyflwyno'r Hysbysiad ADR, caiff yr anghydfod ei ddatrys o'r diwedd gan lysoedd Cymru a Lloegr.
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Atodiad 2: Cyllideb 5 mlynedd ddrafft ChGC
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2b: Costau sefyldu cysylltiedig arfaethedig i Mawrth 2021

2c: Costau lletya Chwaraeon Gogledd Cymru
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