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R H A G L E N

1.   DATGANIAD O DDIDDORDEB  

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed 
unrhyw eitem o fusnes. 

2.   CYFLWYNO DEISEBAU  

I nodi bod 1 deiseb wedi ei dderbyn.    

3.   DOGFEN CYFLAWNI BLYNYDDOL 2018/19  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a Thrawsnewid.

4.   GWELEDIGAETH A STRATEGAETH TWF AR GYFER ECONOMI GOGLEDD 
CYMRU : CYTUNDEB LLYWODRAETHIANT  

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr. 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Dyddiad: 16.7.18 

Pwnc: Dogfen Cyflawni Blynyddol 18/19 

Aelod(au) Portffolio: Dafydd Rhys Thomas 

Pennaeth Gwasanaeth: Carys Edwards 

Awdur yr Adroddiad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Gethin Morgan 

752111 

GethinMorgan@anglesey.gov.uk 

Aelodau Lleol:  Ddim yn berthnasol 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion  

 

Gofynnir i’r Cyngor Sir fabwysiadu’r Ddogfen Cyflawni Blynyddol ar gyfer 18/19 yn 
ei gyfarfod ar y 17eg o Orffennaf, 2018.  

 

 

B – Cefndir a Chyd-destun 

 

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod Mehefin 18fed eisoes wedi cadarnhau pa 
mor ymarferol ydym o’i gyflawni fel cynllun sydd yn cydnabod y meysydd hynny o 
waith sydd wedi’i amserlennu ar gyfer y flwyddyn gyfredol o dan flaenoriaethau 
Cynllun y Cyngor ac yn cael ei wireddu gan ein gwasanaethau. 

At ddibenion eglurder mae’r Ddogfen Cyflawni Blynyddol yn cael ei adnobod fel 
arall fel y Cynllun Gwella (a amlinellir yn y Cyfansoddiad). 

Nid oes unrhyw opsiynau eraill yn cael eu hystyried gan fod hyn yn rhan o’r  
Fframwaith Polisi sy'n nodi'r angen i ddogfen o'r fath gael ei fabwysiadu gan y 
Cyngor Llawn. 

Tudalen 1
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C - Atodiadau: 

Dogfen Cyflawni Blynyddol 2018/19 

 

CH - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr 
Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach): 

Cynllun y Cyngor 2017-2022 fel a fabwysiadwyd gan y Cyngor llawn ym mis Medi 
2017 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 

 

 

 

CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL - 2018/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V4 - 6.6.18 
 

 

 

 

 

 

Tudalen 3



 

2 
 

CYFLWYNIAD  

Mae'n fraint gennyf gyflwyno ein dogfen cyflawni flynyddol sy’n canolbwyntio ar y gwaith yr ydym yn ei wneud 
i wireddu'r dyheadau uchelgeisiol a bennwyd yng Nghynllun y Cyngor Sir am y cyfnod 2017-22. 

Mae’r cynllun yn gosod targed inni weithio tuag ato ac mae’n uchelgeisiol ond yn realistig. Datblygwyd a 
ffurfiwyd ein cynllun yn seiliedig ar farn pobl leol, ein partneriaid yn ogystal â blaenoriaethau gwleidyddol lleol 
a chenedlaethol megis yr agenda lles. Mae'r blaenoriaethau hyn yn sylfaen ac yn ganolbwynt i Gynllun y 
Cyngor sy’n gyrru ein disgwyliadau a’n gwaith strategol a dydd i ddydd hyd at 2022. 

O ganlyniad i’r adborth a gafwyd mae’r Cyngor wedi mabwysiadu ei  brif nod, sef ein bod.....” yn gweithio tuag 
at Ynys Môn fydd yn iach, yn ffynnu ac yn llewyrchus” gyda’r thema allweddol sydd yn rhedeg drwy’n holl 
waith o ddydd i ddydd yw bod angen inni sicrhau gwasanaethau o safon uchel a fydd yn gwella ansawdd 
bywyd i bawb ar yr Ynys. 

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'r Cyngor wedi penderfynu ar amcanion penodol dros y blynyddoedd nesaf, 
sef: 

• Sicrhau bod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial tymor hir 
o Swyddi a Chyfleoedd Gwaith 
o Addysg a Sgiliau 
o Iechyd a Lles 

• Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus er mwyn eu cadw’n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol a 
phosib 

o Cefnogaeth ar gyfer oedolion hyn a bregus 
o Cefnogaeth ar gyfer teuluoedd a phlant 

• Gweithio gyda’n cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n effeithiol a newid 
datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol 

o Datblygu a Hyrwyddo 
o Trawsnewid 

Hon yw’r flwyddyn gyntaf inni gynhyrchu Dogfen Gyflawni Flynyddol fel rhan o’r Cyngor presennol. Mae'r 
ddogfen (a elwir hefyd yn Gynllun Gwella) yn dangos sut y byddwn yn cyflawni ein blaenoriaethau allweddol 
dros y 12 mis nesaf ac yn amlygu ein cymhelliant i sicrhau gwelliant parhaus yn y gwasanaethau fel y disgwylir 
gan Lywodraeth Cymru. Mae’n bwysig nodi fod y ddogfen cyflawni blynyddol hon yn amlinellu’r gwaith y 
byddwn yn ymgymryd a yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r gwaith hyn a’r adnoddau cysylltiedig wedi cael 
eu hasesu a caent eu cyllido a’i gwireddu drwy -   

• Adnoddau a geir yng nghyllideb refeniw y Cyngor neu drwy  
• Arian sydd wedi ei gydnabod fel rhan o raglen cyfalaf y Cyngor 

Mae unrhyw waith fydd angen ei gyllido ymhellach na 2018/19 wedi ei gysidro fel rhan o’r gynllun ariannol 
tymor canolig y Cyngor neu raglen cyfalaf y Cyngor.  

Byddwn hefyd yn gwneud y  gwelliannau gan gadw mewn cof egwyddorion cynaliadwyedd a chydraddoldeb 
bob amser a hynny mewn amser o gynni ariannol eithriadol. 

Mae gwrando ar yr hyn yr ydych chi wedi ei ddweud fel trigolion a busnesau lleol Ynys Môn wedi bod yn rhan 
hanfodol o'r broses hon.  Bydd ymgysylltu yn y fath fodd yn parhau i fod yn rhan  allweddol o’n ffordd o 
weithredu.  

Edrychwn ymlaen at ei gyflawni gyda’ch cydweithrediad chi. 

Llinos Medi (Arweinydd y Cyngor) 
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AMCAN 1 – SICRHAU BOD POBL YNYS MÔN YN GALLU FFYNNU A CHYFLAWNI EU POTENSIAL   
TYMOR HIR 

SWYDDI A CHYFLOGAETH 

• Fel rhan o Fid Twf Gogledd Cymru byddwn yn cyd-weithio ag eraill i sicrhau’r buddsoddiad 
gan lywodraeth y Deyrnas Unedig a Chymru i ddatganoli pwerau i Ogledd Cymru er budd 
creu 5000 o swyddi, cefnogi’r economi lleol a gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth a chyfathrebu 

• Byddwn yn cefnogi’r economi lleol drwy adeiladu cyfanswm o 15 unedau busnes newydd yn  
o Llangefni a  
o Chaergybi  

gan hefyd ymestyn Canolfan Fusnes Môn ym Mryn Cefni i bwrpas ehangu’r gofod ar gyfer 
busnesau lleol. 

• Byddwn yn cwblhau’r ffordd gyswllt yn Llangefni i alluogi gwell cyswllt rhwng yr A55 a 
Choleg Menai fydd o ganlyniad yn creu’r cyfle i weld datblygiadau sgiliau a hyfforddi pellach 
gan hefyd agor tir diwydiannol newydd. 

• Byddwn yn cwblhau’r gwaith o adfywio Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi i bwrpas cartrefu 
busnesau lleol ag ail-leoli’r llyfrgell bresennol. 

ADDYSG A SGILIAU 

• Byddwn yn drafftio, ymgynghori ac yn mabwysiadu strategaeth moderneiddio ysgolion 
newydd fydd yn amlygu’r pwysigrwydd o ddatblygu amgylcheddau Dysgu newydd i bwrpas 
gwella’r ddarpariaeth a chodi safonau a chyrhaeddiad ein plant dros y blynyddoedd i ddod 
gyda’r ffocws cynnar ar ddatblygu’r model addysgol yn nalgylch Amlwch. 

• Byddwn yn gweithio ar gwblhau’r Ysgol newydd yn Niwbwrch – Ysgol Santes Dwynwen, fel ei 
fod yn adnodd cymunedol cynaliadwy i’r dyfodol 

• Byddwn yn gwneud penderfyniadau ar ddyfodol ysgolion cynradd Llangefni a’r cyffiniau gan 
sicrhau ein bod yn cyd-weithio gyda Llywodraeth Cymru i’w gwireddu a chychwyn ar y 
gwaith o adeiladu. 

• Byddwn hefyd yn penderfynu ar ddyfodol addysg yn ardal Seiriol drwy gysidro dyfodol 
ysgolion Llandegfan, Biwmares a Llangoed. 

• Byddwn yn parhau i anwytho Penaethiaid newydd y Sir (13) drwy gynnig cynhaliaeth a 
chefnogaeth reolaidd gan hefyd ddatblygu ein Penaethiaid dros dro (3) ac adnabod darpar 
benaethiaid i’r dyfodol a’u cefnogi hwy drwy gynnig profiadau a chyfleoedd datblygol. 

• Byddwn yn lansio rhaglen newydd Denu Talent Môn eleni fydd yn gyfle i 9/10 o bobl 16 oed 
neu drosodd i ymgymryd ȃ hyd at 12 wythnos o brofiad o weithio gyda’r Cyngor gyda chyflog 
dros gyfnod yr haf. Bydd hyn yn gyfle gwerthfawr i gael blas ar waith awdurdod lleol modern 
drwy ymgymryd â phrosiectau a thasgau penodol. 

IECHYD A LLES 

• Byddwn yn gweithio i gynyddu cyfranogiad ein trigolion (gyda phwyslais ar ein hifanc) mewn 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

• Byddwn yn cyd-weithio ag eraill ac yn defnyddio arian cyfalaf er mwyn sefydlu cae 3G cyntaf 
yr Ynys ym Mhlas Arthur, Llangefni gan hefyd fuddsoddi mewn offer ffitrwydd newydd yng 
Nghanolfan Hamdden Caergybi. 

• Byddwn yn gweithio ag eraill i ddod a 75 o dai gwag yn ôl i ddefnydd a chynyddu’r niferoedd 
o dai fforddiadwy sydd yn cael ei adeiladu 

Tudalen 5
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AMCAN 2 - CEFNOGI OEDOLION A THEULUOEDD BREGUS ER MWYN EU CADW’N DDIOGEL, YN 
IACH AC MOR ANNIBYNNOL Â PHOSIBL 

CEFNOGAETH AR GYFER OEDOLION HYN A BREGUS 

• Byddwn yn cwblhau’r datblygiad o’r tŷ gofal ychwanegol yn Llangefni - Hafan Cefni, fydd yn 
galluogi 63 person i fyw’n annibynnol mewn amgylchedd cefnogol 

• Byddwn yn cychwyn y gwaith paratoi o gynllunio ar gyfer tŷ gofal ychwanegol yn ardal Seiriol 
– Biwmares 

• Byddwn yn cyd-weithio gyda’r Bwrdd Iechyd yng Ngharreglwyd i ddarparu gofal dementia 
gwell gyda’r nod o atal trosglwyddiadau dianghenraid i leoliadau gofal amgen ac anaddas 
e.e. ysbytai neu ofal preswyl all-sirol 

• Byddwn yn cwblhau’r gwaith mewn partneriaeth ȃ’r Bwrdd Iechyd o ail-dendro’r cytundeb 
gofal cartref i leoliadau llai fel bod y ddarpariaeth yn well. 

• Cynyddu’r niferoedd o hybiau cymunedol ar draws yr Ynys mewn ardaloedd tebyg i -  
o Amlwch 
o Llangefni 
o Cemaes 
o Porthaethwy 
o Niwbwrch a  
o Benllech  

fydd yn helpu’r agenda ataliol ac yn cadw unigolion yn actif ac yn brysur o fewn eu 
cymunedau. 

• Adolygu a newid trefniadau gofal dydd sydd yn cael ei ddarparu gan y Cyngor a gan 
ddarparwyr eraill fel bod mwy o ffocws yn cael ei roi ar gyflawni dyheadau personol. 

• Cwblhau’r datblygiad yn Llawr y Dref, Llangefni fydd yn rhoi’r cyfle i’r rhai hynny sydd gydag 
anawsterau dysgu i symud i fflatiau dros dro er mwyn cael eu hasesu, cefnogi a’u paratoi i 
fyw’n annibynnol. 

  CEFNOGAETH AR GYFER TEULUOEDD A PHLANT 

• Byddwn yn edrych ar ffyrdd o gryfhau ein gwasanaethau ataliol a llesiant i blant, phobl ifanc 
a’r rhai bregus o fewn ein cymdeithas, gyda’r nod o gynyddu gwytnwch unigolion, teuluoedd 
a chymunedau. 

• Byddwn yn cyd-weithio ag eraill i godi oddeutu 60 o dai cymdeithasol newydd ar yr Ynys 
eleni yn yr ardaloedd a ganlyn –  

o Llanddeusant 
o Cemaes 
o Caergybi 
o Dwyran 
o Penysarn 
o Niwbwrch 

• Byddwn yn parhau gyda’r gwaith o hyrwyddo Teulu Môn fel bod gan holl deuluoedd yr Ynys 
fan penodol i gael mynediad at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â phlant, a 
theuluoedd sydd â phlant, rhwng 0-25 oed. 

• Byddwn yn parhau i ddiogelu plant a phobl ifanc yr Ynys. 
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• Byddwn yn treialu lleoliadau ehangach i rai o’n plant mewn gofal drwy un ai gynnig mwy o 
wasanaethau, cynyddu’r lleoliadau gofal maeth neu ddarparu gofal mewn ffordd wahanol 
(amgen). 

AMCAN 3 – GWEITHIO GYDA’N CYMUNEDAU ER MWYN SICRHAU EU BOD YN GALLU YMDOPI’N 
EFFEITHIOL Ȃ NEWID A DATBLYGIADAU TRA’N GWARCHOD EIN HAMGYLCHEDD NATURIOL 

DATBLYGU A HYRWYDDO 

Byddwn yn -  

• Gwireddu’n cynllun rheoli cyrchfan drwy ganolbwyntio’n bennaf ar farchnata’r Ynys mewn 
cydweithrediad ag ymgyrch blynyddol Croeso Cymru - ‘Year of the Sea’ 

• Croesawu 52 o longau mordeithio a dros 32,000 o ymwelwyr i Gaergybi gan ysgogi’r 
ymwelwyr i ymweld â chyrchfannau twristiaeth lleol i dderbyn croeso cynhenid Cymreig 

• parhau gyda’n bwriad a’n cyflawniad o sicrhau bod dros 70% o’n gwastraff teuluol yn cael ei 
ailgylchu gan hefyd atal gwastraff aiff i bwrpas tirlenwi 

• buddsoddi £250,000 mewn nifer o brosiectau effeithlonrwydd ynni ar draws stad y Cyngor 
gan ganolbwyntio ar ein hysgolion / canolfannau hamdden. 

• ogystal yn cwblhau gwaith o ymchwilio i’r meysydd hynny o’r stad ac yn paratoi cynllun ar 
gyfer y blynyddoedd sydd i ddod lle bydd buddsoddiad pellach yn medru creu mwy o 
arbedion effeithlonrwydd ynni. 

• Cydlynu’r rhaglen Ynys Ynni i liniaru effeithiau, a gwella’r buddion a geir yn sgil prosiectau 
ynni mawr.     

• sicrhau bod y Cyngor Sir yn dylanwadu ar brosesau DCO a Chynllunio Pŵer Niwclear Horizon 
a’r Grid Cenedlaethol 

• canolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau atal llifogydd ym  
o Mhentraeth 
o Biwmares a  
o Bodffordd  

eleni ac yn ymchwilio i opsiynau ar gyfer ceisiadau am gyllid i gynlluniau ym Mhorthaethwy a 
Llanfairpwll yn 2019/20 (i bwrpas eu gwarchod i’r dyfodol o effeithiau amgylcheddol 
amrywiol) 

 

TRAWSNEWID 

• parhau i gyd-weithio gyda’n cymunedau i gynllunio lle gyda’r bwriad o’i harfogi i gymryd 
mwy o gyfrifoldeb a pherchnogaeth dros eu cymunedau eu hunain 

• cyd-weithio gyda Chyngor Tref Biwmares i allanoli rheolaeth o’r Carchar a’r Llys i bwrpas 
cynnal yr atyniad twristiaeth hanesyddol yn y dref i’r dyfodol. 

• peilota estyniad o’n cynnig Cyswllt Môn allan yn y gymuned mewn llyfrgelloedd i bwrpas 
hyrwyddo mynediad i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn fwy eang 

• ysgogi ac yn cefnogi’r gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd a Hamdden i bwrpas cynyddu’r 
defnydd  o Gymraeg ymysg ein gweithlu drwy gyd-weithio’n ddwys ac yn rhagweithiol ar 
ymyraethau llwyddiannus.   

• ail-lunio’n gwefan corfforaethol i’w wneud yn haws i drigolion yr Ynys fedru derbyn / chwilio 
a chyfleu gwybodaeth angenrheidiol mewn ffordd ystyrlon newydd. 
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I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn y ddogfen hon neu i wneud unrhyw sylwadau, 
cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: 

 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol & Thrawsnewid 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Swyddfeydd y Cyngor 

Llangefni Ynys Môn 

LL77 7TW 

Ffôn - 01248 752111 

Ebost :–  

CarysEdwards@ynysmon.gov.uk   

GethinMorgan@ynysmon.gov.uk 

 

Mae'r ddogfen hon ar gael ar dâp, mewn braille ac ar y wefan y Cyngor: 

www.ynysmon.gov.uk/cynlluncorfforaethol 

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth hefyd fel a ganlyn: 

Gellir gweld polisïau, cynlluniau a strategaethau a gyhoeddir gan y Cyngor www.ynysmon.gov.uk 

 

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol ar gael ar wefan y Cyngor trwy glicio ar y ddolen a ganlyn:  

www.ynysmon.gov.uk 

 

Mae Adroddiadau Archwilio ac Arolygu a gynhyrchwyd gan Rheoleiddwyr y Cyngor ar gael ar eu 
gwefannau unigol fel a ganlyn: 

• Swyddfa Archwilio Cymru: 

 www.wao.gov.uk  

• Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru:  

www.cssiw.org.uk  

• Estyn: 

 www.estyn.gov.uk  
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
Adroddiad i: Cyngor  

 
Dyddiad: 16 Gorffennaf 2018 

 
Pwnc: Gweledigaeth a Strategaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd 

Cymru: Cytundeb Llywodraethiant 
 

Aelod(au) Portffolio: Arweinydd y Cyngor 
Deilydd Portffolio – Prosiectau Mawr a Datblygiad Economaidd 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Dylan J Williams (Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio a 
Datblygiad Economaidd) 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Dr Gwynne Jones  
01248 752102 
Gwynnejones@ynysmon.gov.uk 
 

Aelodau Lleol:  Perthnasol i bawb  
 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
 

1. Bod y cynnydd ar ddatblygiad y Bid Bargen Twf yn cael ei nodi a’i groesawu.  
 

2. Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r trefniadau Anweithredol h.y. y trefniadau sgriwtini, fel mae 
nhw wedi eu cynnwys yng ngham cyntaf y Cytundeb Llywodraethiant. 
 

3. Y Cyngor i gael drafft terfynol o’r Bid Bargen Twf ar gyfer ei adolygu a’i gymeradwyo ym 
Medi/Hydref 2018 cyn iddo gyrraedd cam y Penawdau Telerau gyda’r ddau Lywodraeth.  
 

4. Dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y 
Cyngor)/Swyddog Monitro mewn cydweithrediad â’r Arweinydd i gwblhau amodau’r  
Cytundeb Llywodraethiant yn unol i raddau helaeth â’r drafft sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr 
Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith (sy’n ymddangos fel Atodiad 1 yr adroddiad yma).   
 

5. Bod y trefniadau Gweithredol sydd wedi eu cynnwys yn y Cytundeb Llywodraethiant yn cael 
eu cynnwys yn y Cyfansoddiad a gofyn i’r Cyngor gynnwys y trefniadau Anweithredol yn 
ymwneud â sgriwtini yn y Cyfansoddiad.  
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CRYNODEB 

Cyflwynwyd yr adroddiad atodol (Atodiad 1) i gyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar fore 
Gorffennaf 16eg, 2018. Bydd y Prif Weithredwr / yr Arweinydd yn rhoi cyflwyniad ar 
lafar i’r Cyngor gan ddarparu manylion ystyriaethau’r Pwyllgor Gwaith a’i 
benderfyniad. 
 
 

MANYLION YR ADRODDIAD 

1.00 EGLURO’R ADRODDIAD 
1.01 Cafodd yr adroddiad atodol (Atodiad 1) ei ystyried gan y Pwyllgor Gwaith yn 

ei gyfarfod ar fore Gorffennaf 16eg, 2018. Bydd y Prif Weithredwr / yr 
Arweinydd yn darparu diweddariad ar lafar o’r cyfarfod i’r Cyngor. 
 

 

2.00 GOBLYGIADAU ADNODDAU  
2.01 Fel sy’n cael ei amlygu yn yr adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Gwaith (Atodiad 

1) 
 

3.00 YMGYNGHORIADAU ANGENRHEIDIOL / A GYNHALIWYD 
3.01 Fel sy’n cael ei amlygu yn yr adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Gwaith (Atodiad 

1) 
 

4.00 RHEOLI RISG 
4.01 Fel sy’n cael ei amlygu yn yr adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Gwaith (Atodiad 

1) 
 

5.00 ATODIADAU 
5.01 Atodiad 1: Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Gorffennaf 2018 
 

6.00 RHESTR O’R DOGFENNAU CEFNDIR Y GELLIR CAEL MYNEDIAD 
ATYNT  

6.01 Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Gorffennaf 2018 (Atodiad 1) 
 

7.00 RHESTR TERMAU 
7.01 Gweler yr adroddiad atodol i’r Pwyllgor Gwaith (Atodiad 1)  
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith  
Dyddiad: 16 Gorffennaf 2018 
Pwnc: Gweledigaeth a Strategaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd 

Cymru: Cytundeb Llywodraethiant 
Aelod(au) Portffolio: Arweinydd y Cyngor 

Deilydd Portffolio – Prosiectau Mawr a Datblygiad Economaidd 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Dylan J Williams (Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio a 
Datblygiad Economaidd) 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Dr Gwynne Jones  
01248 752102 
Gwynnejones@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:  Perthnasol i bawb  
 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
 

1. Bod y cynnydd ar ddatblygiad y Bid Bargen Twf yn cael ei nodi a’i groesawu.  
 

2. Bod cam cyntaf y Cytundeb Llywodraethiant yn cael ei gymeradwyo, ar yr amod bod y 
Cyngor yn cymeradwyo’r trefniadau Anweithredol h.y. y trefniadau sgriwtini. 
 

3. Y Cyngor i gael drafft terfynol o’r Bid Bargen Twf ar gyfer ei adolygu a’i gymeradwyo ym 

Medi/Hydref 2018 cyn iddo gyrraedd cam y Penawdau Telerau gyda’r ddau Lywodraeth.  
 

4. Dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y 
Cyngor)/Swyddog Monitro mewn cydweithrediad â’r Arweinydd i gwblhau amodau’r  
Cytundeb Llywodraethiant yn unol i raddau helaeth â’r drafft sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr 
Adroddiad hwn.   
 

5. Bod y trefniadau Gweithredol sydd wedi eu cynnwys yn y Cytundeb Llywodraethiant yn cael 
eu cynnwys yn y Cyfansoddiad a gofyn i’r Cyngor gynnwys y trefniadau Anweithredol yn 
ymwneud a sgriwtini yn y Cyfansoddiad.  

  
 
CRYNODEB 

Yn dilyn adroddiadau’r Pwyllgor Gwaith a dderbyniwyd ar 19/9/16, 14/2/17 a 18/9/17 
mae Aelodau wedi mabwysiadu Gweledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd 
Cymru. Mae’r weledigaeth yn gosod uchelgais gyfunol a strategol i Ogledd Cymru o 
ran datblygiad isadeiledd, sgiliau a chyflogaeth a thwf busnes. Mabwysiadwyd y 
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strategaeth hefyd gan y pum Cyngor arall yr ydym yn bartneriaid â nhw yn y 
rhanbarth. 
 
Yna, gwahoddwyd Gogledd Cymru yn ffurfiol i ddatblygu’r strategaeth fel Bid Bargen 
Twf ar gyfer buddsoddiad cenedlaethol a chadarnhawyd pwerau i’r rhanbarth gan 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Ar y pryd, cafodd model cydbwyllgor 
statudol ei fabwysiadu, gan yr holl bartneriaid, fel yr un a ffafriwyd ar gyfer gwaith 
llywodraethu ar y Bid. 
 
Mae’r Pwyllgor Rhanbarthol wedi mabwysiadu’r teitl ‘Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru’ gan y cyn gorff ymgynghori rhanbarthol a oedd â’r un enw. Mae’r 
adroddiad hwn yn cyflwyno y Cytundeb Rhyng-awdurdod ar gyfer y cam cyntaf o 
weithio rhanbarthol. Defnyddir y term Cytundeb Llywodraethiant yn lle Cytundeb 
Rhyng-awdurdod gan fod gan y bartneriaeth aelodaeth sydd y tu hwnt i awdurdodau 
lleol yn unig. Daw’r cyn Fwrdd Uchelgais Economaidd yn grŵp rhanddeiliaid â 
chynrychiolwyr dethol o’r sectorau twf a sylfaenol sy’n ffurfio’r economi ranbarthol.     
 
Mae angen Cytundeb Llywodraethiant er mwyn ffurfioli’r trefniadau cyfansoddiadol a 
chyflwyno pwerau gwneud penderfyniadau i’r Bwrdd o fewn y cyfyngiadau 
penodedig. Byddy Bwrdd yn gyfrifol am reoli dau gam o’r broses o  ddatblygu’r Bid. 
Y cam cyntaf, yn arwain at gytundeb â’r Llywodraethau ar Fargen Twf, yw’r cam o 
baratoi a datblygu’r Bid. Bydd hyn yn rhedeg tan ganol 2019. Yr ail gam, yn dilyn 
cytuno ar y Bid, a fydd yn rhedeg o ganol 2019 fydd y cam o weithredu a darparu’r 
Bid. Mae’r Cytundeb Llywodraethu hwn yn ymdrin â’r cam cyntaf. Bydd ail Gytundeb 
Llywodraethu, mwy cynhwysfawr, yn cael ei ddrafftio ar gyfer yr ail gam. 
 
Nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio cyflwyno cynnwys y Bid Bargen Twf mewn unrhyw 
fanylder gan mai prif bwrpas yr adroddiad yw cyflwyno’r Cytundeb Llywodraethu ar 
gyfer ei fabwysiadu. Bydd y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn cytuno ar Gynigiad 
Strategol ar gyfer y Bid yn ei gyfarfod nesaf a bydd ar gael i aelodau’r cyrff partner 
unwaith y bydd fersiwn derfynol wedi’i llunio.  

 

MANYLION YR ADRODDIAD 

1.00 CYNNYDD WRTH DDATBLYGU’R BID BARGEN TWF  
 

1.01 Mae Bid Bargen Twf yn gais ffurfiol ar gyfer buddsoddiad gan y Llywodraeth 
ac yn gadarnhad o ddatganoli pwerau. Mae angen i ranbarthau sy’n 
ymgeisio gael model llywodraethu cyfreithiol, gwydn ac atebol ar gyfer 
cynllunio a gweithredu eu strategaeth. Disgwylir i ranbarthau fod yn barod i 
fuddsoddi yn eu strategaethau eu hunain, ochr yn ochr â Llywodraeth(au), 
mewn dyraniadau cyfalaf, rhannu benthyca cyfalaf, y defnydd o dir ac 
asedau ac wrth geisio cael capasiti proffesiynol a phrosiect. Bydd gan bob 
cais amcanion a thargedau sydd wedi’u negydu. Ar gyfer Gogledd Cymru, 
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Rhanbarth Prifddinas Caerdydd a Rhanbarth Bae Abertawe, mae’r broses 
fidio yn cynnwys Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.      
 

1.02 Ers yr adroddiad blaenorol i’r Pwyllgor Gwaith mae’r model llywodraethu o 
bwyllgor statudol ar y cyd wedi’i sefydlu ar ‘ffurf cysgodol’. Ystyr ‘ffurf 
cysgodol’ yw bod y Pwyllgor yn cyfarfod ac yn gweithredu drwy gytundeb yr 
holl bartneriaid ac ar ffurf baratoadol ond heb y capasiti i wneud 
penderfyniadau rhwymol ar ran y partneriaid. Mae angen Cytundeb Rhyng-
awdurdod er mwyn ffurfioli’r trefniadau cyfansoddiadol ac er mwyn rhoi 
pwerau gwneud penderfyniad i’r Bwrdd o fewn y cyfyngiadau perthnasol.    
 
Mae angen Cytundeb Llywodraethu er mwyn ffurfioli’r trefniadau 
cyfansoddiadol a chyflwyno pwerau gwneud penderfyniadau i’r Bwrdd o 
fewn y cyfyngiadau penodedig. Bydd y Bwrdd yn rheoli dau gam o’r broses o 
ddatblygu’r Bid. Y cam cyntaf, yn arwain at gytundeb ar Fargen Twf gyda 
Llywodraethau, yw’r cam o baratoi a datblygu’r Bid. Bydd hyn yn rhedeg tan 
ganol 2019. Yr ail gam, yn dilyn cytuno ar y Bid, ac a fydd yn rhedeg o ganol 
2019 ac am nifer o flynyddoedd fydd y cam o weithredu a darparu’r Bid.  
 

1.03 Mae’r Pwyllgor wedi mabwysiadu’r teitl gwaith ‘Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru’ gan y bwrdd cynghori rhanbarthol a oedd â’r 
un enw. Aelodau llawn y Bwrdd yw’r chwe awdurdod unedol yn yr ardal. 
Mae Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria a (Choleg) Grŵp 
Llandrillo-Menai a Chyngor Busnes Merswy Dyfrdwy Gogledd Cymru yn 
aelodau ymgynghorol o’r Bwrdd. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ar gyfer 
ei fabwysiadu, y Cytundeb Rhyng-asiantaeth ar gyfer y cam cyntaf o weithio 
rhanbarthol. Defnyddir y term Cytundeb Llywodraethu yn lle’r Cytundeb 
Rhyng-awdurdod gan fod gan y bartneriaeth aelodau sydd y tu hwnt i 
awdurdodau lleol yn unig.     

1.04 Bydd y cyn Fwrdd Uchelgais Economaidd yn dod yn grŵp rhanddeiliaid 
gydag aelodaeth o’r sectorau twf a sylfaenol sy’n ffurfio’r economi 
ranbarthol. Bydd y grŵp rhanddeiliaid yn grŵp cyfeirio pwysig er mwyn 
mewnbynnu cysyniadau a chynigion ar gyfer twf rhanbarthol, er mwyn 
darparu cyngor arbenigol a thystiolaeth, er mwyn hysbysu penderfyniadau 
ac i ddal y Bwrdd yn atebol ar gyfer y cynnydd gyda’r weledigaeth a’r 
strategaeth ranbarthol a’r Bid Bargen Twf. Bydd Cadeirydd y Grŵp 
Rhanddeiliaid yn cael ei wahodd i fod yn aelod ymgynghorol o’r Bwrdd 
newydd yn unol â’i ddisgresiwn. Bydd y berthynas ffurfiol â’r grŵp 
rhanddeiliaid, sydd yn y broses o gael ei ffurfio, yn cael ei fewnosod yn yr ail 
Gytundeb Llywodraethu.    
 

1.05 Nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio cyflwyno cynnwys y Bid Bargen Twf mewn 
unrhyw fanylder gan mai prif bwrpas yr adroddiad yw cyflwyno’r Cytundeb 
Llywodraethu ar gyfer ei fabwysiadu. Bydd y Bwrdd Uchelgais Economaidd 
yn cytuno ar Gynigiad Strategol ar gyfer y Bid yn ei gyfarfod nesaf a bydd ar 
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gael i aelodau’r cyrff partner unwaith y bydd fersiwn derfynol wedi’i llunio. 
Mae’r chwe Cyngor yn cael eu hannog i gynnal briffiau mewnol â’u haelodau 
er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ac er mwyn ystyried eu 
safbwyntiau fel rhan o ymgynghori ac ymgysylltu parhaus. 
 

1.06 Mae’r Bid Bargen Twf yn seiliedig ar y prif themâu a ganlyn ar gyfer y 
rhaglen:-  

 Tir ac eiddo  
 Ynni  
 Technoleg ac arloesedd 
 Twf Busnes Rhanbarthol 
 Sgiliau a chyflogaeth 
 Canolfannau Rhagoriaeth 
 Cysylltedd digidol 
 Trafnidiaeth Strategol  

 
2.00 Y MODEL LLYWODRAETHU A’R CYTUNDEB LLYWODRAETHU  

 
2.01 Mabwysiadodd yr holl bartneriaid i’r Bid Bargen Twf y model llywodraethu a 

ffefrir yn 2017 ac mae bellach yn fodel sydd wedi’i sefydlu’n ac sydd ar y 
trywydd iawn ar gyfer cyflwyno Bid i’r Llywodraethau ar gyfer cytundeb 
cychwynnol yn 2018. Mae Cytundeb Llywodraethu wedi’i ddatblygu ar gyfer 
y cam cyntaf hwn o’r Bid Bargen Twf ar gyfer ei fabwysiadu gan holl 
bartneriaid Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae’r Cytundeb 
Llywodraethu wedi’i ddatblygu gan y rhwydwaith Penaethiaid Cyfreithiol 
rhanbarthol a gyda chyngor arbenigol ac annibynnol yr ymgynghorwyr 
cyfreithiol Pinsent Masons. Mae nodweddion allweddol y Cytundeb 
Llywodraethu wedi’u crynhoi yn y paragraffau canlynol.  
 

2.02 Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd ei hun yn cynnwys cynrychiolwyr o bob 

awdurdod lleol (yr arweinwyr), y ddwy brifysgol a dau goleg addysg bellach 
a Chyngor Busnes Merswy Dyfrdwy Gogledd Cymru. Dros amser, bydd y 
Bwrdd yn cael ei gefnogi gan nifer o is-fyrddau arbenigol. Bydd yr is-fyrddau 
hyn yn ehangu’r amrywiaeth o randdeiliaid sydd ynghlwm â’r model 

llywodraethu. Mae darlun diagramatig o’r Bwrdd a’r is-fyrddau wedi’i atodi fel 

Atodiad 2. Mae Cylch Gorchwyl drafft wedi’i baratoi ar gyfer y Bwrdd a’r is-
fwrdd sy’n trafod aelodaeth, cadeirio,  rolau, swyddogaethau, cyfrifoldebau a 

phwerau, siarad a gwneud penderfyniadau.   

2.03 Y model llywodraethu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer y Bwrdd yw 

cydbwyllgor gweithredol h.y. cydbwyllgor o gabinetau/pwyllgorau gwaith. Nid 
yw’r model hwn yn ddelfrydol ar gyfer y ffordd y mae’r bwrdd yn dymuno 

gweithredu, er enghraifft ni all y partneriaid nad ydynt yn awdurdodau lleol 
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fod yn aelodau pleidleisio o gydbwyllgor gweithredol, ond mae’r model gorau 

sydd ar gael o dan y ddeddfwriaeth bresennol. Er mwyn gweithio o amgylch 
y cyfyngiadau hyn, mae dull gweithredu’n cael ei argymell lle bydd y Bwrdd 
yn ceisio dod i gonsensws cyn cymryd pleidlais ffurfiol. Disgwylir y bydd 
model deddfwriaethol, sy’n caniatáu cyfranogiad llawn gan yr holl 

bartneriaid, yn cael ei gynnwys gan Lywodraeth Cymru yn y Bil diwygio 
Llywodraeth Leol sydd i’w ddisgwyl yn ddiweddarach eleni.     

2.04 Mae’r Cytundeb Llywodraethu yn cynnwys yr hawl i unrhyw ddau barti ofyn 
am fater i gael ei ail ystyried yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd. Byddai hyn yn 
caniatáu ar gyfer “cyfnod cnoi cil” a byddai’n rhoi mwy o amser i’r Bwrdd 

ddod o hyd i ddatrysiad mewn perthynas â phenderfyniadau heriol. Mae’r 

ddarpariaeth yn atgyfnerthu’r bwriad i weithio drwy gonsensws a gwarchod y 
partïon hynny nad oes ganddynt bleidlais ffurfiol.  

2.05 Bydd rhai prif feysydd o’r broses gwneud penderfyniadau, y cyfeirir atynt fel 
“materion wrth gefn”, y tu allan i awdurdod dirprwyedig y Bwrdd. Byddai 

penderfyniad arfaethedig y Bwrdd yn achos mater wrth gefn, yn y lle cyntaf, 
angen ei ystyried a’i ganiatáu gan bob corff partner i’r Bwrdd. Yn achos y 

chwe Chyngor, byddai hyn yn gofyn am benderfyniad ffurfiol gan y Pwyllgor 
Gwaith neu’r Cyngor. Mae rhestr y materion wrth gefn yn cynnwys:-     

 Cytundeb o swyddogaethau i’w rhoi i’r Bwrdd; 
 Cytundeb o gyfraniadau cyllideb blynyddol ar gyfer y Bwrdd a’r 

Awdurdod;  
 Ymrwymiadau buddsoddi a benthyca a lefelau amlygiad i risg; a 
 Dyraniad tir ac asedau eraill ar gyfer eu rhannu 

 
2.06 Golyga hyn, ar gyfer y chwe Chyngor, y bydd y penderfyniadau pwysicaf yn 

cael eu cymryd yn lleol gyda gwaith y Bwrdd yn cael peth cyfeiriad gan yr 
aelodaeth ehangach. Mae darpariaethau cyfansoddiadol o’r math hwn yn 

ffynhonnell o sicrwydd ar gyfer aelodau ac maent yn parchu ac yn 
gwerthfawrogi’r rôl y swyddogaeth trosolwg a sgriwtini lleol. Yn ystod y cam 
cyntaf o’r gwaith ar y Bid fe argymhellir y dylai argymhellion y Bwrdd ar gyfer 
y Bid fod yn destun sgriwtini lleol drwy’r pwyllgor sgriwtini mwyaf priodol ym 
mhob Cyngor, yn hytrach na chyflwyno ffurf ranbarthol o sgriwtini a allai gael 
ei weld fel rhywbeth mwy pellennig.    

2.07 Mae gan y Bwrdd y capasiti i greu Is-fyrddau a allai un ai fod â sail statudol 
neu sail ymgynghorol, yn dibynnu ar eu swyddogaethau, pwerau ac 
aelodaeth. Y byrddau cyntaf i gael eu creu yw’r Is-fwrdd Trafnidiaeth a’r Is-
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fwrdd Darpariaeth Ddigidol. Bydd y ddau yn cael eu sefydlu’n ffurfiol fel is-
bwyllgorau, ar sail statudol, fel bod modd cael pwerau wedi’u dirprwyo 

iddynt. Bydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol sydd eisoes yn bodoli, a 
grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn adrodd yn ddeublyg i Lywodraeth Cymru 
ac i’r Bwrdd fel Is-fwrdd ymgynghorol. Bydd y set o Is-fyrddau a argymhellir 
y bydd eu hangen ar gyfer ail gam y Bid Bargen Twf wedi’u cynnwys yn yr ail 

Gytundeb Llywodraethiant.     

2.08 Mae’r Cytundeb Llywodraethu hefyd yn cynnwys goblygiadau cyfatebol 

rhwng y partneriaid a pha bynnag awdurdod a ddewisir fel yr awdurdod sy’n 

gweinyddu’r Bwrdd, megis rhannu atebolrwydd ar gyfer costau cyflogaeth. 

Bydd yr holl bartneriaid yn arwyddo’r Cytundeb Llywodraethu er mwyn rhoi 

sicrwydd iddynt am raddau eu rhwymedigaethau a’u hatebolrwydd.  

2.09 Mae’r Cytundeb Llywodraethu a gyflwynir yma ar gyfer cam cyntaf gwaith y 

Bwrdd yn unig. Bydd Cytundeb Llywodraethu mwy cynhwysfawr yn cael ei 
ddatblygu a’i gyflwyno ar gyfer yr ail gam – gweithredu a darparu’r Bid – yn 
gynnar yn 2019.   

3.00 CAMAU NESAF DATBLYGIAD Y BID BARGEN TWF A 
CHYMERADWYAETH   
 

3.01 Mae’r Bid Bargen Twf bellach wedi cael ei datblygu i lefel uchel gyda 
chynnwys y Bid ar fin cael ei flaenoriaethu yn unol ag (1) dewis rhanbarthol 
ac uchelgais (2) cyngor anffurfiol gan y Llywodraeth ar y rhaglenni a’r 
prosiectau a allai fod yn gymwys ar gyfer eu cymorth a (3) asesiadau achos 
busnes.   
  

3.02 Bydd y Bid Bargen Twf yn symud drwy ddau gam cymeradwyo. Yn gyntaf, 
Cytundeb Penawdau Telerau ar y cynnwys strategol ar gyfer datblygiad 
pellach ac, yn ail, cytundeb terfynol o’r cynnwys manwl a gefnogir gan 
dystiolaeth a dadansoddiadau y model pum achos busnes llawn a therfynol. 
Ein nod yw llunio Cytundeb Penawdau Gwasanaeth yn ystod yr Hydref 
eleni, a’r cytundeb terfynol erbyn y flwyddyn ariannol newydd 2019/20.   
 

3.03 
 

Bydd partneriaid y Bwrdd a llofnodwyr y Cytundeb Llywodraethu yn cael 
drafft terfynol o’r Bid Bargen Twf ar gyfer ei adolygu a’i gytuno arno ym mis 
Medi/Hydref cyn y cam o ddod i gytundeb ar y Penawdau Telerau gyda’r 
ddau Lywodraeth.    
 

3.04 Nid y Fargen Twf yw’r unig ymyriad sy’n cefnogi nodau ac amcanion y 
weledigaeth a’r strategaeth ehangach ar gyfer y rhanbarth. Mae Llywodraeth 
Cymru eisoes wedi ymrwymo i fuddsoddiad cyfalaf sylweddol yn isadeiledd 
trafnidiaeth yr ardal ochr yn ochr â’r Bid, yn ffyrdd a rheilffyrdd, a 

Tudalen 17



CC-20677-LB/444215   

 

buddsoddiadau eraill megis agor safle Porth y Gogledd ar gyfer 
buddsoddiad mewnol a’r Uwch Sefydliad Ymchwilio i Weithgynhyrchu ym 
Mrychdyn.  Mae’r strategaeth Trac Twf 360 ar gyfer buddsoddiadau 
rhwydwaith rheilffordd draws-ffiniol yn datblygu ar lefel Llywodraeth y DU. 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar Fasnachfraint Rheilffyrdd 
Cymru a’r Gororau gyda gwelliannau isadeiledd a gwelliannau i’r 
gwasanaeth. Gallai rhaglenni buddsoddi pellach gael eu trafod ar wahân. 
Mae undod yr ardal sydd y tu ôl i’r weledigaeth a’r strategaeth a fabwysiadir 
yn ffactor pwysig er mwyn cael pwrpas, hygrededd a dylanwad wrth negydu.   

 

4.00 GOBLYGIADAU ADNODDAU  
 

4.01 Mae Bid Bargen Twf yn fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraethau mewn 
ardal gyda’r risgiau a’r buddion yn cael eu rhannu â’r awdurdodau lleol a’u 
partneriaid yn y rhanbarth. Mae’r capasiti buddsoddi yn ystyriaeth sylweddol 
wrth ddylunio’r Bid. Bydd goblygiadau cost llawn y Fargen Twf yn cael eu 
hadrodd ar y cam Penawdau Telerau.    
 

 

5.00 YMGYNGHORIADAU ANGENRHEIDIOL / A GYFLAWNIR  
 

5.01 Mae ymgynghori helaeth ar draws y sectorau ar ddatblygiad y Bid a’r 
cynnwys y mae angen rhoi blaenoriaeth iddo. Mae partneriaid y Bid hefyd 
wedi cael eu hannog i gynnal sesiynau briffio mewnol gyda’u haelodau 
perthnasol. Mae ymgysylltiad y sector preifat wedi bod yn barhaus, yn 
bennaf drwy Gyngor Busnes Merswy Dyfrdwy Gogledd Cymru. Mae 
ymgysylltiad â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar lefel Ysgrifennydd 
Cabinet ac Ysgrifennydd Gwladol.    
 

 

6.00 RHEOLI RISG 
 

6.01 Adroddir ar yr asesiad risg llawn o’r Fargen Twf posibl ar y cam Penawdau 
Telerau. Mae dadansoddiad risg yn cael ei adeiladu i mewn i’r modelu 
achos busnes ar gyfer y rhaglenni a’r prosiectau sy’n ffurfio’r Bid datblygol.   
 

 

7.00 ATODIADAU 
 

7.01 Atodiad 1: Cytundeb Llywodraethiant 1 
Atodiad 2: Llun Diagramatig o’r Model Llywodraethu 
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8.00 RHESTR O’R DOGFENNAU CEFNDIR Y GELLIR CAEL MYNEDIAD 
ATYNT  
 

8.01 Gweledigaeth a Strategaeth Rhanbarthol;  
Papurau agneda’r Bwrdd Cysgodol. 
 

 

9.00 RHESTR TERMAU 
 

9.01 Cytundeb Rhyng-Awdurdod neu Gytundeb Llywodraethu  – termau 
ymgyfnewidiol ar gyfer cytundeb cyfreithiol rhwng partneriaid sy’n cydweithio 
er mwyn rheoleiddio gwaith cyfansoddiadol a rhannu risg a buddion.   
 
Bargen Twf - darperir cyllid drwy Bartneriaethau Menter Lleol yn Lloegr a 
phartneriaethau awdurdod lleol yng Nghymru, ar gyfer rhaglenni ymyrraeth 
economaidd a fydd yn elwa’r rhanbarth a’i economi.   
 
Bargeinion Datganoli -  dim fformat penodol ond yn cynnwys datganoli 
pwerau a chyllidebau ar gyfer darparu rhaglenni ymyrraeth a gwasanaethau 
ar draws rhanbarth.   
 
Cyngor Busnes Merswy Dyfrdwy Gogledd Cymru - corff sy’n cynrychioli’r 
sectorau preifat a busnes yng Ngogledd Cymru ac is-ranbarth Merswy 
Dyfrdwy.   
 
Model Busnes Pum Achos – dull sefydledig ar gyfer gwneud achosion 
busnes er mwyn cefnogi buddsoddiadau a weithredir o dan ganllawiau’r 
Trysorlys.  
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(1) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 
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(3) CYNGOR SIR Y FFLINT 

(4) CYNGOR GWYNEDD 

(5) CYNGOR SIR YNYS MÔN 
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(7) PRIFYSGOL BANGOR 
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Gwneir y CYTUNDEB HWN ar  2018 

RHWNG 

(1) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY o [xxx] ("Cyngor Conwy"); 

(2) CYNGOR SIR DDINBYCH o [xxx] ("Cyngor Sir Ddinbych"); 

(3) CYNGOR SIR Y FFLINT o [xxx] ("Cyngor Sir y Fflint"); 

(4) CYNGOR GWYNEDD o [xxx] ("Cyngor Gwynedd"); 

(5) CYNGOR SIR YNYS MÔN o [xxx] ("Cyngor Sir Ynys Môn"); 

(6) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM o [xxx] ("Cyngor Wrecsam"),  

(y cyfeirir atynt ar y cyd fel "y Cynghorau" ac yn unigol fel "Cyngor "); a 

(7) PRIFYSGOL BANGOR o [xxx]; 

(8) PRIFYSGOL GLYNDŴR WRECSAM o [xxx]; 

(9) COLEG CAMBRIA o [xxx]; 

(10) GRŴP LLANDRILLO MENAI o [xxx];  

(y cyfeirir atynt ar y cyd fel "Ymgynghorwyr" ac yn unigol fel "Ymgynghorydd"). 

CRONICLIADAU CEFNDIROL 

(A)  Mae’r Partïon wedi cytuno i gydweithio ac ymrwymo i'r Cytundeb hwn i ffurfioli eu rolau 
a’u cyfrifoldebau unigol er mwyn cyflawni eu rhwymedigaethau yng nghyswllt Cynllun 
Twf Gogledd Cymru hyd at y pwynt pan gaiff y Cynllun Twf ei lofnodi gan y Partïon, 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.   

(B)  Mae'r Partïon wedi cytuno i greu Cyd-bwyllgor gyda threfniant llywodraethu cadarn a 
fydd, yn y pendraw, yn gyfrifol am oruchwylio a chydlynu cyflawni rhwymedigaethau'r 
Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf.  Mae manylion pellach ynghylch y Cyd-bwyllgor 
wedi'u nodi yng Nghymal 9 (Cyd-bwyllgor) ac mae ei swyddogaethau wedi'u nodi yn 
Atodlen 2 (Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor).  

(C)  Bydd rhwymedigaethau manylach yng nghyswllt y Cynllun Twf wedi'u hymgorffori mewn 
ail gytundeb llywodraethu, (y "GA2") a gaiff ei ddatblygu gan y Partïon ac yr ymrwymir 
iddo wedi i'r Cynllun Twf gael ei gadarnhau.  Caiff swyddogaethau'r Cyd-bwyllgor eu 
diweddaru ymhellach yn GA2. 

(D)  Mae'r Partïon wedi cytuno i benodi Cyngor Gwynedd i weithredu fel Corff Atebol ar gyfer 
ac ar ran y Partïon a chyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf 
ac yn unol â'r Cytundeb hwn.   

(E)  Dymuna’r Cynghorau ymrwymo i'r Cytundeb hwn a chyflawni'r Cynllun Twf yn unol â'r 
pwerau sydd wedi'u rhoi iddynt dan Adrannau 101, 102, 111 ac 113 Deddf Llywodraeth 
Leol 1972, Adran 1 Deddf Awdurdod Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) 1970, Adran 25 
Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, Adran 2, 19 a 20 Deddf Llywodraeth Leol 2000, 
Adran 9 Mesur Llywodraeth Leol Cymru a'r holl bwerau galluogi sydd bellach wedi'u 
breinio i'r Cynghorau. 
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1. DIFFINIADAU A DEHONGLI 

1.1 Yn y Cytundeb hwn a'r cronicliadau, oni bai fod y cyd-destun yn gofyn yn wahanol, 
bydd y termau isod yn golygu'r hyn a nodir isod:- 
 
"Corff Atebol" sef y Cyngor a benodwyd dan Gymal 4 (Corff 

Atebol) a fydd yn gyfrifol am dderbyn a gwario arian 
ar gyfer ac ar ran y Partïon yng nghyswllt y Cynllun 
Twf ac y mae eu dyletswyddau wedi'u nodi dan 
Gymal 5 (Dyletswyddau’r Corff Atebol) 
 

"Cyfnod Cyfrifyddu" sef y cyfnodau hynny sydd wedi'u nodi yn Atodlen 
6 (Cyfnodau Cyfrifyddu) fel y caiff ei diwygio o bryd 
i'w gilydd yn unol â thelerau’r Cytundeb hwn 
 

"yr Ymgynghorwyr" sef y cyrff a'r unigolion sydd wedi'u rhestru isod 
ynghyd ag unrhyw unigolion a/neu gyrff pellach y 
mae'r Cyd-bwyllgor yn dewis eu gwahodd yn y 
rhinwedd hwnnw o bryd i'w gilydd : 
 Prifysgol Bangor 
 Coleg Cambria 
 Grŵp Llandrillo Menai 
 Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy 

Dyfrdwy   
 

"Cyllideb Flynyddol" sef cyllideb flynyddol gymeradwy'r Corff Atebol a 
gedwir ar gyfer ac ar ran y Partïon ac fel sydd wedi'i 
nodi yng Nghymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol) sy'n 
cynnwys talu unrhyw Gostau'r Cyd-bwyllgor yn unol 
â'r Cytundeb hwn 

"Fframwaith Sicrwydd" sef systemau, prosesau a phrotocolau'r Partïon i 
asesu prosesau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
y Partïon er mwyn cyflawni eu rhwymedigaethau yng 
nghyswllt y Cynllun Twf a atodir yn Atodlen 8 
(Fframwaith Sicrwydd) y Cytundeb hwn   

"Diwrnod Busnes" sef unrhyw ddiwrnod heblaw dydd Sadwrn neu 
ddydd Sul neu ŵyl y banc neu wyliau cyhoeddus 
yng Nghymru a/neu Lloegr 
 

"Rhanbarth Gogledd 
Cymru" 

sy'n cynnwys chwe ardal weinyddol Cyngor 
Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, 
Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor 
Wrecsam 
 

"CEDR" sef y Ganolfan Datrys Anghydfod 
 

"Cynllun Twf" sef y cytundeb sydd i'w lofnodi gan Lywodraeth 
Cymru, Llywodraeth y DU a'r [Partïon] sy'n nodi 
telerau Cynllun Twf Gogledd Cymru 
 

"Dyddiad Cychwyn" sef dyddiad y Cytundeb hwn 
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"Gwybodaeth Gyfrinachol" yr holl wybodaeth, boed yn wybodaeth fasnachol, 
ariannol, technegol neu fel arall sy’n perthyn i 
fusnes, materion neu ddulliau yr holl Bartïon neu 
unrhyw un ohonynt, sydd wedi’i chynnwys neu y 
gellir ei chanfod mewn pa ffurf bynnag (gan 
gynnwys, heb gyfyngiad, meddalwedd, data, 
lluniau, ffilmiau, dogfennau a chyfryngau y gellir eu 
darllen ar gyfrifiadur), a boed wedi’i marcio neu ei 
dynodi’n wybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth 
berchnogol neu beidio, neu’n cael ei datgelu ar 
lafar neu drwy ei dangos, ac y’i disgrifir ar adeg ei 
datgelu fel gwybodaeth gyfrinachol, neu sy’n 
amlwg yn wybodaeth gyfrinachol o natur ei 
chynnwys neu gyd-destun y datgeliad. 
 

"Deddfwriaeth Diogelu 
Data" 

sef Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliadau 
Diogelu Data Cyffredinol  

 
"Tîm Gweithredol" 
 
 
 
 
 
 
"GA2" 
 
 
 
 
 
"Cod Ymddygiad GA" 

sef y tîm a benodir felly o bryd i’w gilydd gan y 
Partïon i gynrychioli buddiannau’r Partïon yng 
nghyswllt materion gweithredol y Cynllun Twf, gan 
weithio dan gyfarwyddyd y Cyd-bwyllgor ac o fewn  
ystod y ddirprwyaeth sydd wedi'i nodi yn y Polisi 
Dirprwyo yn Atodlen 1 (Polisi Dirprwyo) 
 
sef yr ail gytundeb llywodraethu i ymrwymo iddo 
gan rai neu'r holl Gynghorau ac Ymgynghorwyr i 
ffurfioli eu rolau a'u cyfrifoldebau unigol yng 
nghyswllt Cynllun Twf Gogledd Cymru unwaith y 
bydd y Cynllun Twf wedi'i lofnodi. 
 
sef y cod ymddygiad ar gyfer ymgynghorwyr y 
Bwrdd Uchelgais sydd wedi'i nodi yn Atodlen 6 

 
"TEM" 

 
sef Trysorlys Ei Mawrhydi, adran weinidogol o 
Lywodraeth y DU 
 

"Cyfraniad TEM" sef yr arian a ddarperir gan TEM yn unol â'r 
Cynllun Twf ac fel y cyfeirir ato yng Nghymal 12.5 
(Cyfraniadau) 
 

"Cynllun Gweithredu" sef y cynllun gweithredu a fydd yn gosod, ymhlith 
pethau eraill, y broses er mwyn cytuno a 
blaenoriaethu prosiectau i'w caffael, yn unol â'r 
Cynllun Twf a bydd y profforma ar gyfer hyn yn cael 
ei drafod a'i gytuno gan y Cyd-bwyllgor yn unol ag 
Atodlen 9 (Cynllun Gweithredu) y Cytundeb hwn 
 

"Eiddo Deallusol" unrhyw a phob patent, nod masnach, enw masnach, 
hawlfraint, hawliau moesol, hawliau wrth ddylunio, 
hawliau mewn cronfeydd data, medr a phob hawl 
eiddo deallusol arall, boed y rheini’n gofrestredig 
neu’n bosib eu cofrestru neu beidio, ac yn bodoli yn 
y Deyrnas Unedig neu mewn unrhyw ran arall o’r 
byd neu beidio, ynghyd â phob neu unrhyw ewyllys 
da sy’n perthyn iddynt a’r hawl i wneud cais i’w 
cofrestru 
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"Costau Mewnol" sef fel y diffinnir ym mharagraff 1.1 Atodlen 4 
(Penawdau Gwariant) 

"Deunydd ED" sef yr Eiddo Deallusol yn y Deunydd 
 

"Cyd-bwyllgor" sef y cyd-bwyllgor a sefydlir gan y Partïon yn unol 
â Chymal 9 (Cyd-bwyllgor) y Cytundeb hwn 
 

"Costau'r Cyd-bwyllgor" sef fel y diffinnir ym mharagraff 1.2 Atodlen 4 
(Penawdau Gwariant) ac eithrio unrhyw Gostau 
Mewnol (oddieithr Costau Mewnol y Corff Atebol y 
gellir cyfrifo amdanynt fel Costau'r Cyd-bwyllgor) 
 

"Cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor" sef cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor sy’n cwrdd yn briodol 
yn unol â Chymal 9 (Cyd-bwyllgor) 
 

"Awdurdod Lleol" sef prif gyngor (fel y diffinnir yn Adran 270 Deddf 
Llywodraeth Leol 1972) neu unrhyw gorff 
llywodraethol yng Nghymru a sefydlir yn olynydd i 
brif gyngor 
 

"Deunydd" sef yr holl ddata, testun, graffeg, delweddau a 
deunyddiau neu ddogfennau eraill a grëir, a 
ddefnyddir neu a gyflenwir gan Barti mewn 
perthynas â’r Cytundeb hwn, oni bai fod y Parti, cyn 
eu defnyddio neu eu cyflenwi am y tro cyntaf, yn 
hysbysu’r Partïon eraill nad yw’r diffiniad hwn yn 
berthnasol i’r data neu'r testun a gyflenwir 
 

"Materion a Gedwir i’r 
Partïon" 

sef yr ystyr a roddir iddo yng Nghymal 8.1.3 

"Cyfraniad y Partïon" sef yr arian a ddarperir gan y Partïon fel y nodir 
yng Nghymal 12.5.1(b) (Cyfraniad y Partïon) 
 

"Parti" sef unrhyw un o'r Cynghorau neu'r Ymgynghorwyr 
sy'n rhan o'r Cytundeb hwn o bryd i'w gilydd, ac 
mae "Partïon" yn golygu'r cwbl ohonynt 
 

"Data Personol" sef data personol fel y mae wedi’i ddiffinio yn y 
DDD 
 

"Themâu Rhaglen"  sef yr ystyr a roddir iddo yn y Cynllun Gweithredu  
 

"Sail Gymesur" sef y gyfran berthnasol i bob Parti wrth gyfeirio at 
eu cyfraniad ffracsiynol unigol fel y nodir yng 
Nghymal 12.5.3 (Cyfraniad y Partïon) 
 

"Costau Cyfieithu" sef y costau cyfieithu a gyfyd i'r Corff Atebol wrth 
gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol 
sy'n ymwneud â'i rwymedigaethau dan y Cytundeb 
hwn 

1.2 Dehongliadau 
 
Yn y Cytundeb hwn, oni bai fod y cyd-destun yn gofyn fel arall:- 

1.2.1 bydd cyfeiriad at yr unigol yn golygu’r lluosog hefyd, ac i’r gwrthwyneb; 
 

1.2.2 bydd cyfeiriad at unrhyw Gymal, Paragraff, Atodlen neu Gronicliad, oni bai y 
nodir yn glir i’r gwrthwyneb, yn gyfeiriad at gymal, paragraff, atodlen neu 
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gronicliad o’r fath yn y Cytundeb hwn; 
 

1.2.3 bydd unrhyw gyfeiriad at y Cytundeb hwn neu at unrhyw ddogfen arall yn 
cynnwys unrhyw amrywiad, newid neu ychwanegiad a ganiatawyd i’r fath 
ddogfen; 
 

1.2.4 bydd unrhyw gyfeiriad at ddeddfwriaeth yn cael ei ddehongli fel cyfeiriad at 
unrhyw ddiwygiad, newid, uniad neu ailddeddfiad o’r ddeddfwriaeth; 
 

1.2.5 tybir bod cyfeiriad at sefydliad cyhoeddus (yn cynnwys, er osgoi amheuaeth, 
unrhyw Gyngor) yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw olynydd i sefydliad 
cyhoeddus o’r fath neu unrhyw sefydliad neu endid sydd wedi cymryd 
swyddogaethau a chyfrifoldebau sefydliad cyhoeddus o’r fath drosodd; 
 

1.2.6 mae cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, partneriaethau a 
chorfforaethau a’u holynwyr, ac aseinai neu drosglwyddai a ganiatawyd; 
 

1.2.7 nid yw penawdau ac eglurynnau'r Cymalau, y Paragraffau a'r Atodlenni sydd 
yng nghorff y Cytundeb hwn yn ffurfio rhan o’r Cytundeb hwn, ac ni chymerir 
hwy i ystyriaeth wrth greu neu ddehongli’r Cytundeb; 
 

1.2.8 bydd geiriau sy’n dod o flaen “yn cynnwys”, “gan gynnwys” ac “wedi’i 
gynnwys” yn cael eu dehongli, heb gyfyngiad, yn ôl y geiriau sy’n dilyn y 
geiriau hynny;  
 

1.2.9 bydd geiriau o ystyr gwrywaidd yn cael eu dehongli i gynnwys y benywaidd 
neu'r diryw ac i'r gwrthwyneb; a 
 

1.2.10 bydd unrhyw gyfeiriad at deitl swyddog o unrhyw un o’r Cynghorau yn 
cynnwys unrhyw berson sy’n dal y swydd honno o bryd i’w gilydd dan yr un 
teitl neu deitl gaiff ei amnewid wedi hynny, neu unrhyw swyddog arall o’r 
Cyngor perthnasol y bydd y Cyngor hwnnw o bryd i’w gilydd yn ei benodi i 
gyflawni dyletswyddau’r swyddog y cyfeiriwyd ato. 
 

1.3 Atodlenni 
 
Mae’r Atodlenni i’r Cytundeb hwn yn ffurfio rhan o’r Cytundeb hwn. 
 

2. CYCHWYN, OES A THERFYNU 

2.1 Cychwyn 
 
Bydd y Cytundeb hwn yn cychwyn ar y Dyddiad Cychwyn. 

2.2 Oes y Cytundeb 
 
Bydd y Cytundeb hwn yn parhau i fod mewn llawn rym o’r Dyddiad Cychwyn hyd nes y 
cynharaf o’r dyddiadau a ganlyn:- 

2.2.1 ymrwymo i GA2; neu 
 

2.2.2 pan fo’r holl Bartïon yn cytuno’n ysgrifenedig i'w derfynu. 
 

2.3 Terfynu 
 
Heb ragfarnu unrhyw hawliau neu gywiriadau eraill, gall y Partïon eraill (y "Partïon Di-
feth") ddod â’r Cytundeb hwn i ben mewn perthynas ag unrhyw Barti unigol (y 
"Methianwr”), gan wneud hynny’n unfrydol , drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Methianwr 
sy’n dod i rym pan dderbynnir ef os yw’r Methianwr yn torri’n sylweddol unrhyw un o 
ddarpariaethau’r Cytundeb hwn, ac os oes posib cywiro’r methiant hwn, yn methu â 
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chywiro pob methiant yn iawn o fewn trideg (30) Diwrnod Busnes (neu ryw gyfnod arall 
y mae’r Partïon Di-feth yn cytuno arno) o gael ei hysbysu’n ysgrifenedig o’r methiant 
gan y Partïon Di-feth ac o’r angen i gywiro’r methiant. 

3. EGWYDDORION AC AMCANION ALLWEDDOL 

3.1 Mae’r Partïon yn bwriadu i’r Cytundeb hwn fod yn gytundeb cyfreithiol. 
 

3.2 Mae'r Partïon yn cytuno i gydweithio i gyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng 
nghyswllt y Cynllun Twf yn unol â'r Cytundeb hwn. 
 

3.3 Amcanion 
 
Heb ragfarnu telerau’r Cytundeb hwn, mae’r Partïon yn cytuno y byddant yn cynnal eu 
perthynas yn unol â’r egwyddorion a ganlyn:- 
 Cytuno a sicrhau, ar y cyd, gynllun twf ar gyfer Rhanbarth Gogledd Cymru er mwyn 

cefnogi nodau ac amcanion y weledigaeth sydd wedi'i mabwysiadu; a 
 Bwrw ymlaen â nodau ac amcanion y Strategaeth Twf Ranbarthol 

 
3.4 Egwyddorion 

 
Heb ragfarnu telerau’r Cytundeb hwn, mae’r Partïon yn cytuno y byddant yn cynnal eu 
perthynas yn unol â’r egwyddorion a ganlyn:- 
 
3.4.1 Bod yn Agored ac Ymddiriedaeth 

 
Mewn perthynas â’r Cytundeb hwn bydd y Partïon yn agored ac yn 
ymddiried yn y naill a’r llall wrth ddelio â’i gilydd, yn rhoi gwybodaeth a 
dadansoddiadau ar gael i’w gilydd, yn trafod ac yn datblygu syniadau’n 
agored ac yn cyfrannu’n llawn at bob agwedd o wneud y cydweithio’n 
llwyddiannus. Gan barchu'r angen o bob ochr am gyfrinachedd masnachol, 
bydd y Partïon yn cofleidio'n barod ymrwymiad i dryloywder yn eu 
hymwneud ac yn benodol angen i gydymffurfio â mynediad statudol i ofynion 
gwybodaeth yn cynnwys Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'r codau ymarfer sy'n eu cefnogi.  Bydd y 
Partïon yn ymwybodol o'r angen i barchu materion o gyfrinachedd 
masnachol a sensitifrwydd posib; 
 

3.4.2 Ymrwymiad a Chymhelliant 
 
Bydd y Partïon wedi'u hymrwymo’n llawn i weithio gyda’i gilydd, yn ceisio 
ysgogi’r holl weithwyr ac yn mynd i’r afael â heriau cyflawni'r Cynllun Twf yn 
llawn brwdfrydedd ac yn benderfynol o lwyddo; 
 

3.4.3 Sgiliau a Chreadigedd 
 
Mae’r Partïon yn cydnabod bod pob un yn dod â sgiliau a gwybodaeth 
ddefnyddiol y gellir eu cymhwyso’n greadigol er mwyn cyflawni amcanion y 
Partïon, parhad, datrys anawsterau a datblygu’r berthynas gydweithio a’r 
staff sy’n gweithio oddi mewn iddi. Cydnabyddir y bydd hyn yn golygu 
gwerthfawrogi a mabwysiadu gwerthoedd cyffredin; 
 

3.4.4 Perthnasau Effeithiol 
 
Bydd rolau a chyfrifoldebau pob un Parti yn glir, gan ddatblygu perthnasau 
ar y lefelau priodol ym mhob sefydliad, gyda mynediad hawdd ac 
uniongyrchol at gynrychiolwyr y naill a'r llall; 
 

3.4.5 Datblygu ac Addasu 
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Mae’r Partïon yn cydnabod eu bod ynghlwm â beth allasai fod yn berthynas 
hirdymor, sydd angen datblygu ac addasu, a byddant yn ymdrechu’n 
rhesymol i ddatblygu a chynnal proses ar y cyd effeithiol er mwyn sicrhau 
bod y berthynas yn datblygu’n briodol ac yn unol â’r egwyddorion a’r 
amcanion hyn; 
 

3.4.6 Enw Da 
 
Mae’r Partïon yn cytuno, mewn perthynas â’r Cytundeb hwn a’r Cynllun Twf 
yn gyffredinol, y byddant yn rhoi’r sylw pennaf i enw da'r naill a'r llall, ac yn 
gweithredu gan ystyried codau ymddygiad cyflogwyr ac aelodau pob Parti ei 
hun ac na fyddant yn gwneud na’n methu â gwneud dim byd a fyddai’n dwyn 
gwarth ar enw da unrhyw Barti arall neu’n denu cyhoeddusrwydd gwael i 
unrhyw Barti arall; 
 

3.4.7 Rhesymoldeb Gwneud Penderfyniadau 
 
Mae’r Partïon yn cytuno y bydd yr holl benderfyniadau a wneir mewn 
perthynas â’r Cytundeb hwn a’r Cynllun Twf yn gyffredinol yn cael eu 
gwneud gan ymddwyn yn rhesymol ac yn ddidwyll; 
 

3.4.8 Caniatâd Angenrheidiol 
 
Mae pob Parti drwy hyn yn sicrhau i’r Partïon eraill ei fod wedi derbyn pob 
caniatâd angenrheidiol sy’n ddigon i sicrhau y dirprwyir y swyddogaethau a’r 
cyfrifoldebau y darperir ar eu cyfer yn y Cytundeb hwn;  
 

3.4.9 Ymrwymiadau Aelodau, Swyddogion, Cyfarwyddwyr a Gweithwyr  
 
Bydd pob Parti yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod eu haelodau, 
eu swyddogion, eu cyfarwyddwyr a'u gweithwyr hwy sydd ynghlwm â’r 
Cynllun Twf yn gweithredu er pennaf les y Cynllun Twf bob tro, ac yn 
gweithredu gan ystyried cod ymddygiad cyflogwyr ac aelodau pob Parti ei 
hun, yn rhoi digon o adnoddau i gyflawni'r Cynllun Twf ac yn ymateb yn 
brydlon i bob cais perthnasol gan y Partïon eraill. 
 

3.4.10      Cod Ymddygiad GA 
 

Mae’r Ymgynghorwyr yn cytuno y byddant yn gweithredu yn unol â Chod 
Ymddygiad GA mewn perthynas â’r Cytundeb hwn a’r Cynllun Twf yn 
gyffredinol. 
 

4. Y CORFF ATEBOL  

4.1 Mae’r Partïon (gan weithredu bob yn un) wedi cytuno mai Cyngor Gwynedd fydd y 
Corff Atebol sy'n gyfrifol am gyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt y 
Cynllun Twf yn unol â'r Cytundeb hwn ar gyfer ac ar ran y Partïon, ac y bydd hynny’n 
dod i rym o’r Dyddiad Cychwyn. Mae Cyngor Gwynedd yn cytuno i weithredu yn y 
capasiti hwnnw yn amodol ar amodau a thelerau'r Cytundeb hwn ac yn unol â hynny. 
 

4.2 Os yw’r Corff Atebol yn methu, a bod y Cytundeb yn cael ei derfynu yng nghyswllt 
hynny yn unol â Chymal 2.3 (Cychwyn, Oes a Therfynu), neu os yw’r Corff Atebol yn 
tynnu’n ôl yn unol â Chymal 15 (Tynnu’n ôl), bydd y Cyd-bwyllgor yn penodi Corff 
Atebol yn ei le, ac ni fydd gan y Corff Atebol sydd wedi tynnu’n ôl neu, fel sy'n briodol, 
wedi methu, yr hawl i bleidleisio yng nghyswllt unrhyw benodiad o’r fath. 
 

4.3 Pan caiff Corff Atebol newydd ei benodi yn ei le, yn unol â Chymal 4.2 uchod, bydd 
unrhyw gyfeiriad at Gyngor Gwynedd (yn rhinwedd ei rôl fel y Corff Atebol 
cychwynnol) yn cael ei ddarllen gan gyfeirio at y Corff Atebol newydd sydd yn ei le. 
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4.4 Bydd y Corff Atebol yn gweithredu fel Corff Atebol a bydd yn derbyn:- 

4.4.1 unrhyw Gyfraniad TEM gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ac ar ran y Partïon; 
 

4.4.2 Cyfraniad y Partïon; ac 
 

4.4.3 unrhyw arian arall y gellir ei dderbyn o bryd i'w gilydd yn benodol yng 
nghyswllt y Cynllun Twf ac sydd er budd yr holl Bartïon, 
 

a bydd yn dal ac yn rheoli Cyfraniad TEM, Cyfraniad y Partïon ac unrhyw arian arall o'r 
fath yn unol â thelerau'r Cytundeb hwn. 

5. DYLETSWYDDAU'R CORFF ATEBOL 

5.1 Ar gyfer oes y Cytundeb hwn, bydd y Corff Atebol: 
 
5.1.1 yn gweithredu'n ddiwyd ac yn ddidwyll ym mhopeth a wna gyda'r Partïon 

eraill a bydd yn gwneud ymdrech resymol i gyflawni rhwymedigaethau'r 
Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf drwy ac yn unol â'r Cytundeb hwn a'r 
holl ddeddfwriaeth berthnasol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:- 
 
(a) Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 

 
(b) Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011;  

 
(c) unrhyw hysbysiad cydymffurfio a gyhoeddir dan Fesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011 yng nghyswllt y Corff Atebol; a 
 

(d) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)  
(Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) (Cymru) 2001 (fel y'u 
diwygiwyd) 
 

5.1.2 yn gweithredu fel y prif ryngwyneb (ar ei ran ei hun ac ar ran y Partïon eraill) 
gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Chronfa Datblygu Ranbarthol 
Ewrop ac unrhyw gorff arall sy'n angenrheidiol i gyflawni rhwymedigaethau'r 
Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf;  
 

5.1.3 yn gweithredu fel y Corff Atebol i ddal unrhyw arian a dderbynnir yn 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU (os o gwbl), Cronfa 
Datblygu Ranbarthol Ewrop (os o gwbl), y Partïon a/neu unrhyw ffynonellau 
eraill (os o gwbl) yng nghyswllt y Cynllun Twf a bydd ond yn defnyddio ac yn 
rhyddhau'r arian hwn fel y cytunir yn unol â thelerau arian o'r fath a'r 
Cytundeb hwn; 
 

5.1.4 heb gymryd cyfrifoldeb am gyflawni unrhyw brosiect penodol o fewn y 
Cynllun Twf ac o fewn cyfyngiadau'r arian sydd wedi'i ddarparu iddo (fel rhan 
o Gostau'r Cyd-bwyllgor), bydd yn darparu'r gwasanaethau cefnogaeth sydd 
angen i hwyluso gwaith y Cyd-bwyllgor (a'i is-bwyllgorau a'i grwpiau a 
sefydlir yn unol â Chymalau 9.21 a 9.23 a'r Swyddfa Ranbarthol y cyfeirir ati 
yn y Fframwaith Sicrwydd), yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i 
wasanaethau cyllid, adnoddau dynol, cyfreithiol, TGCh, ystadau, rheoli 
gwybodaeth, archwilio mewnol a chaffael. 
 
Er osgoi amheuaeth, ni fydd darpariaethau’r Cymal 5.1.4 hwn yw llyffetheirio 
gallu'r Corff Atebol i ymrwymo i drefniadau gydag unrhyw rai o'r Partïon eraill 
i ddarparu'r gwasanaethau uchod ar ei ran.  
 

5.1.5 heb gymryd cyfrifoldeb am gyflawni unrhyw brosiect penodol o fewn y 
Cynllun Twf, darparu i Brif Swyddog Cyllid y Corff Atebol ("Swyddog a151") 
a'r Swyddog Monitro (neu eu dirprwyon a enwebir) i weithredu, yn eu trefn, 
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fel Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro i'r Cyd-bwyllgor; a 
 

5.1.6 heb gyfyngu i'w rolau dan ddarpariaeth flaenorol y Cymal 5.1 hwn, bod â 
chyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer, ond heb fod yn gyfyngedig i, weinyddu 
materion ariannol y Cyd-bwyllgor (a'i Is-bwyllgorau a'i grwpiau a sefydlir yn 
unol â Chymalau 9.21 a 9.23), yn cynnwys cyfrifo TAW, cadw cofnodion 
ariannol, sicrhau y paratoir cyfrifon blynyddol y Cyd-bwyllgor yn unol â'r Cod 
Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol a gwneud trefniadau ar gyfer 
archwilio'r Cyd-bwyllgor yn allanol.  
 

5.1.7 Defnyddio'r Grŵp Rheoli Prosiect fel sydd wedi'i nodi yng nghymal 11. 
 

6. DYLETSWYDDAU'R PARTÏON ERAILL 

6.1 Ar gyfer oes y Cytundeb hwn, bydd y Partïon eraill yn gweithredu'n ddiwyd ac yn 
ddidwyll ym mhopeth a wnânt gyda'r Corff Atebol a byddant yn gwneud ymdrech 
resymol i gynorthwyo'r Corff Atebol i gyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng 
nghyswllt y Cynllun Twf drwy ac yn unol â'r Cytundeb hwn a'r holl ddeddfwriaeth 
berthnasol.  
  

6.2 Cydnabyddir a chytunir y bydd rhwymedigaethau a chyfrifoldebau pob Parti yn 
rhwymo unrhyw endid olynol pe byddai unrhyw ad-drefnu Cynghorau neu 
Ymgynghorwyr yn digwydd.  
 

7. CYNLLUN BUSNES 

7.1 Cynllun Busnes GA2 
 
7.1.1 Bydd y Cyd-bwyllgor yn paratoi (neu'n caffael paratoi), Cynllun Busnes 

drafft, a fydd yn cydymffurfio â darpariaeth Cymal 7.1.3 isod.  Y bwriad yw 
creu Cynllun Busnes GA2 pum (5) mlynedd trosfwaol a fydd, ymhlith 
materion eraill, yn nodi amcanion a blaenoriaethau'r Partïon er mwyn 
cyflawni'r Cynllun Twf.  Yna, bwriedir i Gynllun Busnes GA2 gael ei 
ddiweddaru'n flynyddol. 
 

7.1.2 Bydd cwblhau Cynllun Busnes GA2 ac yna'r penderfyniad i gymeradwyo a 
mabwysiadu Cynllun Busnes GA2, yn weithredoedd dan GA2 gyda'r 
penderfyniad terfynol yn Fater a Gedwir i'r Partïon. 
 

7.1.3 Bydd Cynllun Busnes GA2, ymhlith materion eraill, yn ymdrin â'r isod: 
 
(a) costau a buddsoddiad cyffredinol gan bob Parti dros gyfnod y 

Cynllun Twf; 
 

(b) y fethodoleg ar gyfer cytuno ar natur, ystod a blaenoriaeth y 
prosiectau i'w datblygu er budd cyffredinol Rhanbarth Gogledd 
Cymru (yn unol â thelerau’r Cynllun Gweithredu); 
 

(c) y fethodoleg a'r cyfrifoldeb ar gyfer unrhyw archwiliadau allanol yng 
nghyswllt y Cytundeb hwn; 
 

(d) methodoleg a chyfrifoldeb unrhyw fonitro perfformiad ynghyd ag 
unrhyw ddangosyddion perfformiad i alluogi i'r Cyd-bwyllgor fesur 
cynnydd yn erbyn Cynllun Busnes GA2; ac 
 

(e) unrhyw adroddiadau monitro refeniw a chyfalaf i'w paratoi ar gyfer 
y Cyd-bwyllgor ac amlder adroddiadau o'r fath. 
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8. GWNEUD PENDERFYNIADAU 

8.1 Yn nhermau'r angen am benderfyniadau a chamau eraill i'w cymryd a'u gwneud yn 
ystod cyfnod y Cytundeb hwn, mae’r Partïon wedi adnabod y tri chategori a ganlyn, 
ynghyd â’r modd y byddant yn cael eu gwneud:- 
8.1.1 "Mater Dirprwyedig" - sef mater y disgwylir i'r Tîm Gweithredol neu is-

bwyllgor sydd wedi'i sefydlu gan y Cyd-bwyllgor allu gwneud penderfyniad 
arno o bryd i'w gilydd a bod â'r pŵer i rwymo'r Cyd-bwyllgor wrth wneud 
hynny; 
 

8.1.2 "Mater i'r Cyd-bwyllgor" - sef mater sydd o fewn cylch gwaith y Cyd-
bwyllgor y gall wneud penderfyniad arno a bod â'r pŵer i rwymo'r Partïon 
wrth wneud hynny;  
 

8.1.3 "Materion a Gedwir i’r Partïon" – sef mater y bydd rhaid ei gyfeirio at bob 
Parti er penderfyniad, ac er osgoi amheuaeth, ni fydd y Cyd-bwyllgor yn 
ymdrin â'r mater sydd angen penderfyniad hyd nes bod pob un o’r Partïon 
wedi penderfynu arno'n unfrydol,  
 

ac ym mhob achos, mae materion o'r fath wedi'u hadnabod yn Atodlen 1 (Polisi 
Dirprwyo).  Caiff y Polisi Dirprwyo ei ddiweddaru gan y Cyd-bwyllgor o bryd i'w gilydd. 

9. Y CYD-BWYLLGOR 

9.1 Bydd y Cynghorau'n ffurfio'r Cyd-bwyllgor yn unol â'r cytundeb hwn ("Cyd-bwyllgor") 
er dibenion:- 
 
9.1.1 cydlynu cynllunio a chyflawni'r Weledigaeth Twf, gan ganolbwyntio'n 

wreiddiol ar y Cynllun Twf  
 

9.1.2 rhoi cyfeiriad i strategaethau allweddol i gefnogi paragraff 9.1.1 uchod, yn 
benodol trafnidiaeth, sgiliau a chyflogaeth, datblygu'r economi a chynllunio 
defnydd tir;  
 

9.1.3 uno partneriaid o amgylch diben cyffredin i gefnogi 9.1.1 uchod;  
 

9.1.4 rhoi cyfeiriad i unrhyw Is-fyrddau y mae'r Cyd-bwyllgor yn dewis eu penodi 
yn cynnwys comisiynu tasgau neu brosiectau penodol; 
 

9.1.5 cynnig prosiectau y gellid ymgymryd â hwy fel rhan o'r Cynllun Twf; 
 

9.1.6 trafod prosiectau o'r fath i asesu p'un a oes cyfiawnhad am ddiwydrwydd 
dyladwy pellach a chyrraedd cytundeb ar y costau y dylid mynd iddynt wrth 
ymgymryd â gwaith arfarnu pellach; 
 

9.1.7 cytuno ar Gynllun Gweithredu profforma a fydd yn gosod y broses ar gyfer 
cytuno a blaenoriaethu prosiectau a gaiff eu cymryd ymlaen yn unol â'r 
Cynllun Twf; 
  

9.1.8 paratoi Cynllun Busnes drafft yn unol â Chymal 7 (Cynllun Busnes); a 
 

9.1.9 goruchwylio a chydlynu cyflawni rhwymedigaethau paratoadol y Cynghorau 
yng nghyswllt y Cynllun Twf, 
 

9.1.10 Gwneud yr holl benderfyniadau angenrheidiol i fwrw ymlaen â nodau ac 
amcanion y Strategaeth Twf Ranbarthol  
 

9.1.11 ymgymryd â'r swyddogaethau sydd wedi'u nodi yn Atodlen 2 (Cylch 
Gorchwyl y Cyd-bwyllgor). 
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9.2 Gall y Cyd-bwyllgor ymgymryd ag unrhyw swyddogaethau eraill o'r fath fel y penna'r 
Cynghorau o bryd i'w gilydd a'u cymeradwyo fel Materion a Gedwir i’r Partïon. 
 

9.3 Ni fydd gan y Cyd-bwyllgor y pŵer i gymeradwyo unrhyw Fater a Gedwir i’r Partïon. 
 

9.4 Bydd gan yr Ymgynghorwyr yr hawl i fynychu a siarad yng nghyfarfodydd y Cyd-
bwyllgor. 
 

9.5 Bydd pob Parti yn penodi un (1) cynrychiolydd i'r Cyd-bwyllgor.  Mae manylion pob un 
o'r cynrychiolwyr wedi'u nodi yn Atodlen 7 (Manylion y Cynrychiolwyr). 
 

9.6 Bydd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor yn gynrychiolydd Cyngor a benodir i'r Cyd-bwyllgor a 
chaiff ei benodi'n flynyddol gan y Cyd-bwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.  Ni 
fydd gan y Cadeirydd bleidlais fwrw 
 

9.7 Bydd gan bob Parti hawl, o bryd i'w gilydd, i benodi dirprwy wedi'i enwi ar gyfer ei 
gynrychiolydd.  Gall unrhyw ddirprwyon fynychu cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor ond ni 
fydd ganddynt hawl i siarad na phleidleisio mewn cyfarfodydd oni bai bod y prif 
gynrychiolydd cyfatebol yn absennol. 
 

9.8 Gall pob Parti, ar ei ddisgresiwn, newid ei gynrychiolydd (a'i ddirprwy priodol) a 
benodir i'r Cyd-bwyllgor, ar yr amod:- 
 
9.8.1 bod ganddynt, bob amser, gynrychiolydd wedi’i ethol i’r Cyd-bwyllgor yn unol 

â’r rolau sydd wedi'u hadnabod yn Atodlen 2 (Cylch Gorchwyl y Cyd-
bwyllgor);  
 

9.8.2 nad oes gan yr olynydd statws nac awdurdod is na'r hyn sydd wedi'i nodi yn 
Atodlen 2 (Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor) oni bai y cytuna'r Partïon fel arall; 
a 
 

9.8.3 chaiff manylion unrhyw gynrychiolydd o'r fath eu rhannu gyda'r Partïon eraill 
yn ysgrifenedig, er mwyn diweddaru'r manylion perthnasol sydd wedi'u nodi 
yn Atodlen 7 (Manylion y Cynrychiolwyr). 
 

9.9 Oni bai bod y Cyd-bwyllgor yn penderfynu fel arall (e.e. os pennir nad oes angen 
cyfarfod), bydd y Cyd-bwyllgor yn cyfarfod naill ai bob mis neu fel sydd angen yn unol 
ag amserlen y Cynllun Twf. Caiff cyfarfodydd eu galw ar amseroedd priodol ac wedi 
rhoi'r hysbysiad statudol angenrheidiol (i'w gyhoeddi drwy'r Corff Atebol) i drafod 
Materion y Cyd-bwyllgor y cyfeirir atynt yn Atodlen 1 (Polisi Dirprwyo). 
 

9.10 Disgwylir i bob Cyngor a phob Ymgynghorydd fynychu holl gyfarfodydd y Cyd-bwyllgor 
lle bo hynny'n bosib.  
 

9.11 Gall unrhyw gynrychiolydd ofyn i fater gael ei ystyried yng nghyfarfod nesaf y Cyd-
bwyllgor, drwy wneud cais ysgrifenedig i'r Tîm Gweithredol. 
   

9.12 Bydd y Tîm Gweithredol yn sicrhau y caiff yr holl raglenni a'r wybodaeth berthnasol 
yng nghyswllt cyfarfod y Cyd-bwyllgor eu dosbarthu'n amserol a beth bynnag yn unol 
â gofynion deddfwriaethol.   
 

9.13 Gall unrhyw gynrychiolydd ofyn i'r Cadeirydd ar ddechrau cyfarfod y Cyd-bwyllgor i 
eitem frys gael ei hychwanegu i'r rhaglen, os yw ef neu hi yn ystyried bod angen 
ystyried mater ar frys, ond mater i'r Cadeirydd benderfynu a yw am ei gynnwys fydd 
hyn.   
 

9.14 Y cworwm angenrheidiol i gyfarfod y Cyd-bwyllgor fydd cynrychiolydd neu ddirprwy o 
o leiaf 4 Cyngor. 
 

9.15 Yng nghyfarfodydd y Cyd-bwyllgor bydd gan bob cynrychiolydd neu ddirprwy priodol 

Tudalen 34



 

 12 

(yn absenoldeb y cynrychiolydd perthnasol) o bob Cyngor un bleidlais.   
 

9.16 Yng nghyfarfodydd y Cyd-bwyllgor, bydd gan bob cynrychiolydd neu ddirprwy priodol 
(yn absenoldeb y cynrychiolydd perthnasol) o bob Ymgynghorydd yr hawl i gynghori'r 
Cyd-bwyllgor ar benderfyniadau a chaiff eu barn ei chofnodi gan y Cyd-bwyllgor.  Er 
nad oes bwriad i'r Ymgynghorwyr gael hawliau pleidleisio ffurfiol, bydd y Cyd-bwyllgor 
yn ystyried unrhyw farn neu sylw a wneir gan yr Ymgynghorwyr ac os nad yw'r 
Ymgynghorwyr yn cytuno gyda phenderfyniad arfaethedig, bydd y Cyd-bwyllgor yn 
ystyried (gan ymddwyn yn ddidwyll) datgan bod mater yn Fater Heb ei Ddatrys gan y 
Cyd-bwyllgor. 
 

9.17 Gwneir penderfyniadau yng nghyfarfodydd y Cyd-bwyllgor drwy bleidlais fwyafrif syml 
o'r cynrychiolwyr (neu ddirprwyon fel sy'n briodol) o'r Cynghorau sy'n bresennol, ar yr 
amod os: 
 
9.17.1 yw'r pleidleisiau'n gyfartal (h.y. sefyllfa ddiddatrys); neu 

 
9.17.2 bod dau Barti neu fwy yn gwneud cais o'r fath yn y cyfarfod, 

 
caiff y penderfyniad hwnnw ei ddatgan fel Mater Heb ei Ddatrys gan y Cyd-bwyllgor ac 
ymdrinnir ag ef yn unol â Chymal 9.18. 
 

9.18 Os, mewn cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor, nad yw mater yn derbyn penderfyniad, caiff y 
mater hwnnw (“Mater Heb ei Ddatrys gan y Cyd-bwyllgor”) ei ohirio er mwyn ei 
ystyried yng nghyfarfod arferol nesaf y Cyd-bwyllgor, neu adeg gynharach o'r fath fel y 
cytunir.  Os, yn yr ail gyfarfod, nad yw’r Cyd-bwyllgor yn gwneud penderfyniad ar y 
Mater Heb ei Ddatrys, ni fydd cytundeb ar y Mater Heb ei Ddatrys gan y Cyd-bwyllgor 
ac ni chaiff ei weithredu gan y Cyd-bwyllgor. 
 

9.19 Bydd pob Parti yn darparu’r holl wybodaeth sy’n rhesymol ofynnol ar gais gan y Cyd-
bwyllgor i'r Tîm Gweithredol, a byddant yn cydymffurfio ag unrhyw benderfyniadau 
gan y Cyd-bwyllgor i ofyn am wybodaeth o’r fath. 
 

9.20 Bydd pob Parti yn ymgynghori â’r Partïon eraill i sicrhau bod y materion dydd i ddydd 
sy’n ymwneud â chyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf yn 
mynd yn eu blaen yn ddiwyd.   
 

9.21 Os yw Parti yn dymuno darparu unrhyw wybodaeth a/neu gyflwyno hysbysiad neu 
orchymyn ar y Cyd-bwyllgor, dylid cyflwyno'r rhain i'r Tîm Gweithredol yn unol â 
Chymal 23.3 (Hysbysiadau). Bydd y Tîm Gweithredol yn cadw cofnod o'r holl 
wybodaeth, hysbysiadau a gorchmynion a dderbynnir a bydd yn diweddaru pob 
cynrychiolydd yn brydlon. 
 

9.22 Mae'r Partïon yn cydnabod ac yn cytuno y bydd y Cyd-bwyllgor yn mabwysiadu (fel 
sy'n briodol) reolau sefydlog, rheolau gweithdrefnau ariannol ac unrhyw bolisïau a 
gweithdrefnau perthnasol eraill contract cyffredinol y Corff Atebol ar gyfer ac ar ran y 
Partïon wrth gyflawni ei rwymedigaeth dan y Cytundeb hwn a bod prif swyddog cyllid y 
Corff Atebol ('Swyddog A151') a'r Swyddog Monitro (neu eu dirprwyon a enwebir) yn 
gweithredu, yn y drefn honno, fel Swyddog  Adran 151 a Swyddog Monitro'r Cyd-
bwyllgor.    
 

9.23 Mae'r Ymgynghorwyr yn cydnabod ac yn cytuno y bydd eu cynrychiolydd neu eu 
dirprwy yn cydymffurfio â thelerau Cod Ymddygiad y GA. 
 

9.24 Gall y Cyd-bwyllgor Ddirprwyo 
 
9.24.1 Gall y Cyd-bwyllgor ddirprwyo unrhyw rai o'r pwerau sydd wedi'u rhoi iddo 

dan y Cytundeb hwn: 
 
(a) i is-bwyllgor neu swyddog o un o'r cynghorau; 
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(b) i'r fath raddau; 

 
(c) yng nghyswllt materion o'r fath; ac 

 
(d) ar amodau a thelerau o'r fath, 

 
yr ystyria'n addas o bryd i'w gilydd (yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau y 
gellid eu gosod ar ddirprwyo o'r fath gan unrhyw un o'r Cynghorau). 
 

9.24.2 Gall y Cyd-bwyllgor ganiatáu y bydd dirprwyo fel hyn yn awdurdodi dirprwyo 
pwerau'r Cyd-bwyllgor ymhellach yn awtomatig, gan unrhyw berson y maent 
wedi'u dirprwyo iddo, ar yr amod bod y Cyd-bwyllgor yn nodi hyn yn benodol 
o fewn awdurdod dirprwyo o'r fath. 
 

9.24.3 Gall y Cyd-bwyllgor ddiddymu unrhyw ddirprwyo yn gyfan gwbl neu'n 
rhannol, neu addasu'r amodau a thelerau unrhyw bryd. 
 

9.25 Is-bwyllgorau 
 
9.25.1 Cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, bydd y Cyd-bwyllgor yn sefydlu'r is-

bwyllgorau neu'r grwpiau sydd wedi'u nodi isod.  Bydd cylch gorchwyl 
cychwynnol yr is-bwyllgorau, yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyd-
bwyllgor a'i bwerau i amrywio neu ddiddymu dirprwyo o'r fath yn unol â 
chymal 9.24 uchod, fel y'i nodir yn nhrydedd rhan Atodlen 2 :  
 
(a) is-bwyllgor trafnidiaeth; a 

 
(b) Chyflawniad Digidol. 

 
9.25.2 Bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Archwilio Mewnol 

i'r Cyd-bwyllgor a bydd adroddiadau archwilio yng nghyswllt y Cyd-bwyllgor 
yn cael eu hystyried gan ei Bwyllgor Archwilio yn unol â'i reolau a'i arferion 
arferol. 
 

9.25.3 Cydnabyddir a chytunir gan y Partïon y bydd yr is-bwyllgorau neu'r grwpiau y 
cyfeirir atynt yng Nghymalau 9.21, 9.24.1 a 9.25.2: 
 
(a) yn ymgymryd â nifer o swyddogaethau yn cynnwys, ond heb fod yn 

gyfyngedig i wasanaethau archwilio, craffu a/neu ymgynghori yn 
unol â'u cylch gorchwyl; ac 
 

(b) ni fydd ganddynt unrhyw bwerau dirprwyedig i wneud 
penderfyniadau (oni bai y cymeradwyir hynny'n benodol fel arall 
gan y Cyd-bwyllgor).  
 

9.25.4 Rhaid i is-bwyllgorau neu grwpiau y mae'r Cyd-bwyllgor yn dirprwyo unrhyw 
rai o'i bwerau iddynt ddilyn gweithdrefnau sy'n seiliedig gyhyd ag sy'n 
berthnasol ar y darpariaethau hynny yn y Cytundeb hwn sy'n llywodraethu'r 
Cyd-bwyllgor wrth wneud penderfyniadau. 
 

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

9.25.6 Gall y Cyd-bwyllgor greu is-bwyllgorau, is-grwpiau neu Gerbyd Pwrpas 
Arbennig (CPA) ychwanegol (yn amodol ar yr angen i sicrhau 
cymeradwyaeth anweithredol ar gyfer cwmni masnachu awdurdod lleol a 
sefydlir dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003) fel y gwêl yn dda o bryd i'w 
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gilydd. 
 

10. CRAFFU 

10.1 Bydd penderfyniadau'r Cyd-bwyllgor yn amodol ar graffu a galw i mewn gan unrhyw 
un o'r Cynghorau. 
 

10.2 O bryd i'w gilydd, gall y Cynghorau alw grŵp ("y Grŵp Cydlynu Craffu") sy'n cynnwys 
cadeiryddion y pwyllgorau trosolwg a chraffu perthnasol sydd â chyfrifoldeb dros y 
Cynllun Twf er mwyn: 
 
10.2.1 Cydlynu unrhyw waith craffu sydd wedi'i gynllunio o'r gwaith sydd wedi'i 

wneud neu sydd i'w wneud gan y Cyd-bwyllgor, a/neu unrhyw 
benderfyniadau sydd wedi'u gwneud neu i'w gwneud gan y Cyd-bwyllgor 
 

10.2.2 Cydlynu unrhyw drefniadau i alw penderfyniad a wnaed gan y Cyd-bwyllgor i 
mewn 
 

10.2.3 Cytuno ar drefniadau i wahodd cynghorau o unrhyw rai o'r Cynghorau neu'r 
cyfan i fynychu cyfarfod o bwyllgor trosolwg a chraffu'r Cyngor er mwyn 
craffu gwaith a phenderfyniadau'r Cyd-bwyllgor 
 

11. TÎM GWEITHREDOL A GRŴP RHEOLI PROSIECT 

11.1 Cyfansoddiad ac Awdurdod y Tîm Gweithredol a'r Grŵp Rheoli Prosiect 
 
11.1.1 Bydd y Partïon yn ffurfio'r Tîm Gweithredol er dibenion gweithredu'r Cynllun 

Twf a rheoli rhwymedigaethau'r Partïon o ddydd i ddydd yng nghyswllt y 
Cynllun Twf ac ymgymryd â'r swyddogaethau sydd wedi'u nodi yn Atodlen 2, 
(Cylch Gorchwyl y Tîm Gweithredol). 
 

11.1.2 Ni fydd gan y Tîm Gweithredol unrhyw bwerau i wneud penderfyniadau yn 
unol â'r Cytundeb hwn.  
 

11.1.3 Bydd pob Parti yn penodi un cynrychiolydd o blith uwch swyddogion i'r Tîm 
Gweithredol ac unrhyw gynrychiolwyr eraill y gall y Cyd-bwyllgor eu pennu o 
bryd i'w gilydd.  Bydd y cadeirydd yn gynrychiolydd fel y penna'r Cyd-
bwyllgor o bryd i'w gilydd. 
 

11.1.4 Bydd gan bob Parti hawl, o bryd i'w gilydd, i benodi dirprwy i'w uwch 
swyddog a bydd gan y dirprwy hwn (ym mhob achos) yr hawl i fynychu 
cyfarfodydd y Tîm Gweithredol yn lle'r uwch swyddog. 
 

11.1.5 Ar eu disgresiwn, bydd y Partïon yn disodli eu cynrychiolwyr (a'u dirprwyon 
perthnasol) a benodir i'r Tîm Gweithredol ar yr amod bod hyn ar yr un sail â'r 
sawl a benodwyd yn wreiddiol ac ar yr amod na chaiff yr un uwch swyddog 
o'r Tîm Gweithredol ei symud na'i ddisodli gan unrhyw Barti heb i'r Parti 
hwnnw roi rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw cyn gynted ag sy'n rhesymol 
ymarferol a beth bynnag o fewn deg (10) Diwrnod Busnes o'i fwriad i symud 
neu ddisodli'r cynrychiolydd hwnnw. 
 

11.1.6 Bydd y Tîm Gweithredol yn cyfarfod fel sydd angen yn unol â'r amserlen ar 
gyfer y Cynllun Twf a, beth bynnag, ar amseroedd y mae'r Tîm Gweithredol 
yn penderfynu arnynt. 
 

11.1.7 Bydd y Tîm Gweithredol yn rhoi cyfarwyddyd a chyngor i'r Grŵp Rheoli 
Prosiect ar weithrediad penderfyniadau'r Cyd-bwyllgor. 
 

11.1.8 Bydd y Corff Atebol yn defnyddio swyddogion i weithredu penderfyniadau'r 
Cyd-bwyllgor, sef y Grŵp Rheoli Prosiect.   
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11.1.9 O bryd i'w gilydd, gall Partïon secondio'u gweithwyr i'r Grŵp Rheoli Prosiect 

 
12. YMRWYMIAD Y PARTÏON A CHYFRANIADAU 

12.1 Cyffredinol 
 
Yn amodol ar Gymal 15 (Tynnu’n Ôl), mae’r Partïon yn cytuno i ymrwymo i’r Cynllun 
Twf yn unol â thelerau’r Cytundeb hwn, ac i beidio â chomisiynu neu ymgymryd ag 
unrhyw gaffaeliad a/neu brosiect a fyddai'n ceisio neu'n peri cyflawni'r cyfan neu unrhyw 
ran o'r Cynllun Twf y tu allan i delerau'r Cytundeb hwn. 

12.2 Costau Mewnol 
 
12.2.1 Yn amodol ar Gymal 12.2.2, bydd y Costau Mewnol a geir gan bob Parti (yn 

cynnwys y Corff Atebol) yn cael eu talu gan y Parti sy'n darparu'r adnodd 
mewnol hwnnw. 
 

12.2.2 Mae'r Partïon yn cytuno drwy hyn, os yw un o'r Partïon yn credu ei fod yn 
debygol o gael Costau Mewnol anghymesur, y caiff y mater hwnnw ei 
gyfeirio at y Cyd-bwyllgor am benderfyniad ynghylch a fydd costau o'r fath yn 
anghymesur ac a ddylai'r Partïon eraill wneud unrhyw gyfraniadau i'r gost 
hon. 
 

12.3 Costau'r Cyd-bwyllgor 
 
12.3.1 Bydd unrhyw Gostau'r Cyd-bwyllgor a geir gan y Cyd-bwyllgor yn cael eu 

rhannu ar Sail Gymesur rhwng y Partïon yn unol â'r Cytundeb hwn. Byddant 
yn ffurfio rhan o'r Gyllideb Flynyddol y cyfeirir ati yng Nghymal 12.4 isod. 
 

12.3.2 Bydd gofyn i bob Parti baratoi cyfrifon yn cynnwys manylion unrhyw Gostau'r  
Cyd-bwyllgor a geir yn unol ag Atodlen 4 (Penawdau Gwariant) ("y 
Cyfrifon") ar gyfer pob Cyfnod Cyfrifyddu ac ar gyfer unrhyw gyfnodau 
cyfrifo pellach a/neu eraill yn ôl penderfyniad y Cyd-bwyllgor ac a gaiff eu 
hymgorffori i Atodlen 5 (Cyfnodau Cyfrifo). Er osgoi amheuaeth, ni fydd y 
Cyfrifon hyn yn cynnwys unrhyw gostau refeniw na gofynion buddsoddiad 
cyfalaf yng nghyswllt gweithredu unrhyw brosiect arfaethedig a byddant yn 
ymwneud â chostau gweithredu a rheoli'r Cyd-bwyllgor. 
 

12.3.3 Bydd pob Parti:-   
 
(a) yn y Cyfrifon, yn gwneud cofnodion gwir a chyflawn o'r holl 

daliadau perthnasol a wnaed ganddo yn ystod y Cyfnod Cyfrifyddu 
blaenorol; 
 

(b) o fewn un (1) mis o ddiwedd pob Cyfnod Cyfrifyddu, bydd pob Parti 
yn darparu Cyfrifon heb eu harchwilio i'r Corff Atebol ar gyfer y 
Cyfnod Cyfrifyddu hwnnw ynghyd ag ardystiad bod y Cyfrifon 
hynny yn cydymffurfio â'r Cymal 12 hwn (Ymrwymiad y Partïon a 
Chyfraniadau); 
 

(c) yn enwebu unigolyn i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y Parti hwnnw 
ei hun yn cydymffurfio â'r Cymal 12 hwn (Ymrwymiad y Partïon a 
Chyfraniadau) a rhoddir gwybod i'r Partïon eraill beth yw enw, 
cyfeiriad a rhif ffôn pob unigolyn sydd wedi'i enwebu yn unol â'r 
Cymal 12.3.3(c) hwn (Ymrwymiad y Partïon a Chyfraniadau) yn 
unol â Chymal 23 (Hysbysiadau); ac 
 

(d) os yw unigolyn a enwebir gan Barti yn unol â Chymal 12.3.3(c) 
(Ymrwymiad y Partïon a Chyfraniadau) yn newid, bydd y Parti 
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hwnnw yn rhoi gwybod i'r Partïon eraill ar unwaith pwy yw'r 
enwebai newydd. 
 

12.3.4 Bydd y Corff Atebol: 
 
(a) o fewn deg (10) Diwrnod Busnes o dderbyn y Cyfrifon a gyflwynir 

gan y Partïon eraill yn unol â Chymal 12.3.3(b) yn paratoi 
datganiad cysoni yn adnabod y taliadau a wnaed gan bob Parti a'r 
gweddill sy'n daladwy gan bob un neu sy'n ddyledus iddynt; ac   
 

(b) o fewn ugain (20) Diwrnod Busnes o baratoi'r datganiad cysoni, yn 
anfon copi o'r datganiad cysoni ynghyd â naill ai anfoneb mantoli 
neu, yn amodol ar Gymal 12.3.4(b), taliadau credyd i bob Parti.   
 

12.3.5 Ni fydd gorfodaeth ar y Corff Atebol i wneud unrhyw daliadau sy'n dyladwy 
dan y Cytundeb hwn hyd nes bod y Corff Atebol wedi derbyn yr arian gan y 
Cyd-bwyllgor yn unol â'r Cymal 12.3 hwn. 
 

12.3.6 Bydd Parti sy'n derbyn anfoneb am daliad yn ei dalu'n llawn o fewn ugain 
(20) Diwrnod Busnes.  Rhaid rhoi gwybod am unrhyw gamgymeriad mewn 
anfoneb mantoli i'r Corff Atebol o fewn pum (5) Diwrnod Busnes o anfon 
anfoneb mantoli o'r fath.  Bydd anfoneb mantoli wedi'i diwygio yn cael ei 
chyhoeddi gan y Corff Atebol a bydd y Parti sy'n derbyn yr anfoneb hon yn ei 
thalu'n llawn o fewn ugain (20) Diwrnod Busnes. 
 

12.3.7 Mae'r Partïon yn cytuno drwy hyn, os yw un o'r Partïon yn ymgymryd ag 
unrhyw waith neu'n cael unrhyw gostau neu dreuliau er mwyn ymgymryd ag 
unrhyw waith neu'n cael unrhyw gostau neu dreuliau nad ydynt o fewn 
cyllideb neu ystod y gwaith sydd wedi'i nodi yn y Cytundeb hwn neu wedi'i 
gytuno ymlaen llaw gan y Cyd-bwyllgor, caiff y mater hwnnw ei gyfeirio gan y 
Tîm Gweithredol i'r Cyd-bwyllgor am benderfyniad ynghylch a fydd y gwaith, 
y gost neu'r treuliau hyn yn rhan o'r Cynllun Twf neu p'un a ddylai'r gwaith, y 
gost neu'r treuliau hyn fod yn gyfrifoldeb llwyr ar y Parti sy'n ymgymryd â 
hwy neu sy'n gofyn amdanynt (yn ôl fel y bo'n digwydd). 
 

12.4 Cyllideb Flynyddol 
 
12.4.1 Yn amodol ar Gymal 12.4.2, bydd y Gyllideb Flynyddol i'r Corff Atebol cyn 

derbyn unrhyw Gyfraniad TEM (sy'n cynnwys unrhyw gostau'r Cyd-bwyllgor), 
yn cael ei pharatoi ar ffurf drafft gan y Corff Atebol a'i chytuno gan y Cyd-
bwyllgor a bydd pob un o'r Partïon yn cyfrannu tuag at y Gyllideb Flynyddol 
ar Sail Gymesur. 
 

12.4.2 Yn gychwynnol, yng nghyswllt y Gyllideb Flynyddol:  
 
(a) bydd pob Cyngor (ac eithrio'r Corff Atebol) yn talu swm o bumdeg 

mil o bunnoedd (£50,000); ac 
 

(b) ac eithrio'r NWMD, bydd pob Ymgynghorydd yn talu'r swm o bum 
mil ar hugain (£25,000); 
 

i'r Corff Atebol o fewn [deg (10) Diwrnod Busnes] o'r Dyddiad Cychwyn. 
Bydd y Corff Atebol yn ychwanegu £50,000 ei hun i'r Gyllideb Flynyddol. 
 

12.4.3 Bydd y Corff Atebol yn dal ac yn cyfrifo am y Gyllideb Flynyddol ar ran y 
Cyd-bwyllgor a'r Partïon eraill. 
 

12.4.4 Bydd yr NWMD, yn hytrach na thalu arian yn gorfforol i'r Corff Atebol, yn 
ymgymryd i gyfrannu £50,000 mewn nwyddau i'r Corff Atebol a'r Cyd-
bwyllgor, sef gwasanaethau a gweithlu. 
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12.4.5 Bydd unrhyw orwariant ar y Gyllideb Flynyddol yn cael eu cyfrif amdanynt 

gan y Partïon ar Sail Gymesur. 
 

12.4.6 Caiff Cyllideb Flynyddol i'r Corff Atebol yn dilyn cadarnhau'r Cynllun Twf ei 
chytuno fel rhan o GA2, ynghyd â'r broses o ddiweddaru cyllideb o'r fath a 
chanlyniadau unrhyw orwariant ar y gyllideb honno. 
 

12.5 Cyfraniadau 
 
12.5.1 Cyfanswm cyfraniadau 

 
Mae'r Partïon yn cydnabod ac yn cytuno yr ariannir cyflawni 
rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf fel a ganlyn yn y 
pendraw: 
 
(a) swm y cytunir arno yn y Cynllun Twf gan TEM ("Cyfraniad TEM") 

a gaiff ei fanylu yn GA2; 
 

(b) swm y cytunir arno yn y Cynllun Twf fel cyfanswm gan y Partïon 
("Cyfraniad y Partïon") a gaiff ei fanylu yn GA2; a 
 

(c) chyfraniad pob Parti tuag at y Gyllideb Flynyddol, ar Sail Gymesur, 
yn unol â Chymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol). 
 

12.5.2 Cyfraniad TEM 
 
Cydnabyddir a chytunir y caiff Cyfraniad TEM ei gynnwys yn y Cynllun Twf.  
Byd GA2 yn nodi manylion amseriad Cyfraniad TEM, unrhyw eithriadau o 
Gyfraniad TEM ac unrhyw amodau sy'n gysylltiedig â Chyfraniad TEM. 
  

12.5.3 Cyfraniad y Partïon 
 
(a) Yn amodol ar Gymal 12.5.3(b), bydd pob Parti yn cyfrannu at 

gyfanswm Cyfraniad y Partïon yn unol â'r cyfrannau isod (a bydd 
unrhyw gyfeiriadau yn y Cytundeb hwn at "Sail Gymesur" yn 
defnyddio'r cyfrannau hyn): 
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Partïon Cyfran y Cyfraniad 

Cyngor Conwy 1/8fed 

Cyngor Sir Ddinbych 1/8fed 

Cyngor Sir y Fflint                1/8fed 

Cyngor Gwynedd               1/8fed 

Cyngor Sir Ynys Môn              1/8fed 

Cyngor Wrecsam              1/8fed 

Prifysgol Bangor                   1/16eg 

Prifysgol Wrecsam              1/16eg 

Coleg Cambria               1/16eg 

Grŵp Llandrillo Menai              1/16eg 

NWMD £0 mewn arian gyda 1/8 i'w 
gyflawni "mewn nwyddau" yn 

unol â chymal 11.4.4 

Cyfanswm  Cyfraniad Llawn  

 

(b) Cydnabyddir a chytunir y caiff amlen fforddiadwyedd ar gyfer pob 
Parti ei chymeradwyo gan y Partïon fel rhan o GA2 ac y bydd 
unrhyw benderfyniad i gynyddu'r amlen fforddiadwyedd yn Fater a 
Gedwir i'r Partïon.   
 

12.5.4 Archwiliad 
 
Bydd pob Parti yn caniatáu i'r holl gofnodion y cyfeirir atynt yn y Cytundeb 
hwn gael eu harchwilio a'u copïo o bryd i'w gilydd gan y Corff Atebol, neu 
unrhyw gynrychiolwyr o'r Corff Atebol neu unrhyw gynrychiolwyr eraill sydd 
angen yn rhesymol fynediad iddynt er mwyn ymgymryd ag unrhyw 
archwiliad o'r arian sydd wedi'i dderbyn a'i wario yn unol â'r Cytundeb hwn. 
 

12.5.5 Cadw Cofnodion 
 
Caiff y cyfrifon y cyfeirir atynt yn y Cymal 12 hwn (Ymrwymiad y Partïon a 
Chyfraniadau) eu cadw am gyfnod o o leiaf deg (10) mlynedd wedi cyflawni'r 
Cynllun Twf yn unol â'r Cytundeb hwn. 
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13. LLINIARU  

Bydd pob Parti bob amser yn cymryd pob cam rhesymol i leihau a lliniaru unrhyw golled 
y mae gan y Cyngor perthnasol hawl i wneud hawliad amdano yn erbyn y Parti/Partïon 
eraill yn unol â'r Cytundeb hwn. 

14. CYFRIFOLDEBAU’R PARTÏON 

14.1 Bydd y Corff Atebol yn indemnio pob un o’r Partïon eraill yn y Cytundeb hwn ac yn 
parhau i’w hindemnio rhag unrhyw golledion, hawliadau, treuliau, gweithredoedd, 
gorchmynion, costau a chyfrifoldebau sy’n wynebu’r Parti hwnnw, os yw hynny’n codi 
o'r ffaith fod y Corff Atebol wedi methu’n fwriadol neu dorri'n fwriadol ei 
rwymedigaethau dan y Cytundeb hwn (ac nid yw bwriadol yn y cyd-destun hwn, er 
osgoi amheuaeth, yn cynnwys materion sydd y tu allan i reolaeth resymol y Corff 
Atebol neu faterion sy'n codi o unrhyw weithred esgeulus neu o beidio â gwneud 
rhywbeth mewn perthynas â rhwymedigaethau o'r fath). 
 

14.2 Ni wneir unrhyw hawliad yn erbyn y Corff Atebol i adfer unrhyw golled neu niwed a 
allai ddigwydd wrth i’r Corff Atebol gyflawni ei rwymedigaethau dan y Cytundeb hwn, 
neu sy’n codi o hynny, oni bai ac i’r graddau fod y fath golled neu niwed yn codi o’r 
ffaith fod y Corff Atebol wedi methu’n fwriadol  neu dorri'n fwriadol ei rwymedigaethau 
dan Gymal 14.1 (Cyfrifoldebau'r Partïon). 

 
14.3 Bydd pob un o’r Partïon eraill (yn gweithredu bob yn un) yn indemnio’r Corff Atebol ac 

yn parhau i’w indemnio rhag yr holl golledion, hawliadau, treuliau, gweithredoedd, 
gorchmynion, costau a chyfrifoldebau a allai ddod i law’r Corff Atebol wrth iddo 
gyflawni ei rwymedigaethau dan y Cytundeb hwn ar gyfer y Parti hwnnw, neu sy’n codi 
o'r ffaith fod Parti wedi methu’n fwriadol  neu dorri'n fwriadol ei rwymedigaethau dan y 
Cytundeb hwn (ac nid yw bwriadol yn y cyd-destun hwn, er osgoi amheuaeth, yn 
cynnwys materion sydd y tu allan i reolaeth resymol y Parti hwnnw neu faterion sy'n 
codi o unrhyw weithred esgeulus neu o beidio â gwneud rhywbeth mewn perthynas â 
rhwymedigaethau o'r fath) oni bai ac i'r graddau y ceid yr un canlyniad o unrhyw dorri 
bwriadol gan y Corff Atebol o unrhyw rwymedigaethau o'r fath. 
 

14.4 Mae’r Cynghorau’n cytuno ac yn cydnabod y bydd y swm sydd i'w dalu i'r Corff Atebol 
gan unrhyw rai o'r Partïon eraill dan Gymal 14.3 (Cyfrifoldebau'r Partïon) yn cael ei 
dalu gan bob un Parti i’r graddau y mae’n gyfrifol amdano, fodd bynnag, os yw’r 
cyfrifoldeb yn un a rennir rhwng y Partïon (fel nad yw’n rhesymol ymarferol pennu’r 
union gyfrifoldeb rhwng y Partïon) fe rennir y swm sydd i'w dalu yn gyfartal rhwng y 
Partïon ar Sail Gymesur.   
 

14.5 Ar achlysur hawliad dan y Cymal 14 hwn (Cyfrifoldebau'r Partïon) lle nad yw’n 
rhesymol ymarferol pennu i ba raddau mae pob Parti yn gyfrifol (gan gynnwys y Corff 
Atebol), caiff y swm ei rannu rhwng y Cynghorau (gan gynnwys y Corff Atebol) ar Sail 
Gymesur.  Er osgoi amheuaeth, caiff unrhyw hawliad sy'n codi ac eithrio yn sgil y Corff 
Atebol neu'r Partïon eraill yn methu’n fwriadol neu'n torri'n fwriadol ei rannu ymhlith y 
Partïon (yn cynnwys y Corff Atebol) ar Sail Gymesur. 
 

14.6 Bydd Parti sy’n derbyn hawliad am golledion, treuliau, gweithredoedd, gorchmynion, 
costau ac ymrwymiadau yn rhoi gwybod i’r Partïon eraill cyn gynted ag sy’n ymarferol 
bosib, ac yn rhoi manylion yr hawliad iddynt. 
 

14.7 Ni fydd yr un Parti wedi'i indemnio yn unol â’r Cymal 14 hwn (Cyfrifoldebau'r Partïon) 
oni bai ei fod wedi rhoi rhybudd yn unol â Chymal 14.6 (Cyfrifoldebau'r Partïon) i’r 
Parti arall y bydd yn gorfodi ei hawl i indemniad dan y Cytundeb hwn yn ei erbyn. 
 

14.8 Ni fydd yr un Parti ("yr Indemniwr") yn gyfrifol nac wedi'i rwymo i indemnio'r Partïon 
eraill (yn cynnwys y Corff Atebol) ("y Buddiolwr”) os yw unrhyw yswiriant a gedwir 
gan y Buddiolwr ar yr adeg berthnasol yn rhoi indemniad rhag y golled sydd wedi 
arwain at hawliad o’r fath, ac os yw’r Buddiolwr yn adfer y golled dan bolisi yswiriant 
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o’r fath (eithr mai’r Indemniwr fydd yn gyfrifol am y swm a ddidynnir dan unrhyw bolisi 
yswiriant o’r fath ac am unrhyw swm dros yr uchafswm sydd wedi’i yswirio dan bolisi 
yswiriant o’r fath). 
 

15. TYNNU’N ÔL 

15.1 Ni chaiff unrhyw Barti dynnu'n ôl o'r Cytundeb hwn heb dderbyn caniatâd y Partïon 
eraill. 
 

15.2 Caiff cyfnod cloi i mewn ei gytuno fel rhan o GA2, ac yn dilyn hynny bydd modd i 
Bartïon dynnu'n ôl.  Fodd bynnag, gall iawndal fod yn daladwy os yw Parti'n tynnu'n ôl 
a bydd y mecanwaith i gyfrifo'r iawndal hwn wedi'i chynnwys yn GA2. 
 

16. CANLYNIADAU TERFYNU 

16.1 Os caiff y Cytundeb ei derfynu yn unol â Chymal 2.3 (Terfynu), eithr y 
rhwymedigaethau sydd wedi'u nodi yng Nghymal 12 (Ymrwymiad y Partïon a 
Chyfraniadau), Cymal 14 (Cyfrifoldebau'r Partïon), y Cymal 16 hwn (Canlyniadau 
Terfynu) a Chymal 18 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau), caiff y Partïon eu rhyddhau 
o'u rhwymedigaethau perthnasol a ddisgrifir yn y Cytundeb hwn. 
 

16.2 Mae'r Partïon yn cydnabod ac yn cytuno:- 
 
16.2.1 bod y Cynllun Twf wedi'i fodelu ar sail cyfranogiad gan yr holl Bartïon a bod 

buddion economaidd sylweddol i'w cyflawni o ganlyniad i'r cydweithio hwn; 
ac 
 

16.2.2 yn unol â hynny, os caiff y Cytundeb hwn ei derfynu yng nghyswllt unrhyw 
Barti yn unol â Chymal 2.3 (Terfynu) bydd y Methianwr hwn yn atebol i'r Parti 
neu'r Partïon Di-feth am eu costau rhesymol a phriodol yng nghyswllt y 
Cynllun Twf.   
 

17. EIDDO DEALLUSOL 

17.1 Bydd pob Parti yn cadw holl Eiddo Deallusol yn ei Ddeunydd. 
 

17.2 Bydd pob Parti yn rhoi i bob Parti arall drwydded anghyfyngedig a pharhaol na ellir ei 
throsglwyddo ac sy’n rhydd rhag unrhyw freindal, i ddefnyddio, addasu, newid a 
datblygu ei Ddeunydd ED er mwyn cyflawni rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt 
y Cynllun Twf ac er unrhyw ddiben arall sy’n deillio o’r Cynllun Twf, waeth a yw’r parti 
sy’n rhoi’r drwydded yn parhau i fod yn barti yn y Cytundeb hwn ai peidio. 
 

17.3 Heb ragfarnu Cymal 17.1 (Eiddo Deallusol), os oes mwy nag un Parti yn berchen ar 
Ddeunydd ED, neu a chanddynt hawl neu fuddiant llesol neu gyfreithiol ar unrhyw 
agwedd o’r Deunydd ED am unrhyw reswm (gan gynnwys, heb gyfyngiad, na all yr un 
Parti unigol ddangos ei fod wedi cyflenwi neu greu’r Deunydd ED perthnasol yn 
annibynnol heb gymorth un neu fwy o’r Partïon eraill), bydd pob un o’r Partïon a 
gyfrannodd at y Deunydd ED perthnasol yn rhoi i bob Parti arall yn y Cytundeb hwn 
drwydded anghyfyngedig a pharhaol na ellir ei throsglwyddo ac sy’n rhydd rhag 
unrhyw freindal, i ddefnyddio a manteisio ar Ddeunydd ED o’r fath fel petai’r holl 
Bartïon eraill yw unig berchennog y Deunydd dan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a 
Phatentau 1988 neu unrhyw statud perthnasol arall neu reol mewn cyfraith. 
 

17.4 Er osgoi amheuaeth, bydd gan unrhyw endid neu berson sy’n barti i’r Cytundeb hwn 
ar ddyddiad y Cytundeb, ac sydd wedi trwyddedu unrhyw Eiddo Deallusol dan y 
Cytundeb hwn, hawl anghyfyngedig a pharhaol i barhau i ddefnyddio’r Eiddo Deallusol 
trwyddedig yng nghyswllt y Cynllun Twf. 
 

17.5 Mae pob Parti yn gwarantu bod ganddo, neu y bydd ganddo’r hawliau angenrheidiol i 
ganiatáu’r trwyddedau sydd wedi’u nodi yng Nghymal 17.2 (Eiddo Deallusol) a 17.3 
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(Eiddo Deallusol) yng nghyswllt y Deunydd ED sydd i’w drwyddedu. 
 

17.6 Mae pob Parti yn cytuno i weithredu unrhyw gamau neu ddogfennau pellach neu’n 
cytuno i wneud unrhyw beth y mae Parti arall yn gwneud cais rhesymol amdano (ar 
gost y Parti/Partïon sy’n gwneud y cais) i roi grym llawn i delerau’r Cytundeb hwn. 
 

18. CYFRINACHEDD A CHYHOEDDIADAU 

18.1 Bydd pob Parti ("Cyfamodwr"), yn ystod oes y Cytundeb hwn a thrwy’r adeg wedi 
iddo derfynu neu ddod i ben, yn cadw unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol am y busnes 
neu Wybodaeth Gyfrinachol sy’n perthyn i unrhyw Barti arall, ac sydd wedi dod i’w 
sylw drwy’r Cytundeb hwn neu mewn cysylltiad ag ef, yn breifat ac yn gyfrinachol, ac 
ni fydd yn ei defnyddio na’i datgelu (boed hynny er ei fudd ei hun neu er budd trydydd 
parti). 
 

18.2 Ni fydd y rhwymedigaeth a nodir yng Nghymal 18.1 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) 
yn berthnasol i wybodaeth:- 
 
18.2.1 sy’n dod i’r byd cyhoeddus neu a gaiff wedyn ei datgelu i’r cyhoedd (oni bai 

fod hynny drwy fethiant ar ran y Cyfamodwr neu unrhyw berson arall y mae 
gan y Cyfamodwr hawl i ddatgelu gwybodaeth iddo dan y Cytundeb hwn); 
neu 
 

18.2.2 y mae’n ofyn cyfreithiol i’w datgelu; neu 
 

18.2.3 oedd eisoes ym meddiant y Cyfamodwr (heb gyfyngiadau o ran ei defnydd) 
ar ddyddiad ei derbyn; neu 
 

18.2.4 lle mae rheolau unrhyw gorff llywodraethol neu reolaethol gan gynnwys 
unrhyw ganllawiau o bryd i’w gilydd yn gofyn neu’n argymell bod  
gwybodaeth yn agored ac yn cael ei datgelu gan gyrff cyhoeddus; neu 
 

18.2.5 sydd rhaid ei datgelu er mwyn darparu gwybodaeth berthnasol i yswiriwr neu 
frocer yswiriant mewn perthynas â chael unrhyw yswiriant sy’n ofynnol dan y 
Cytundeb hwn. 
 

18.3 Pan ganiateir datgelu dan Gymal 18.2.3 (Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) neu 18.2.4 
(Cyfrinachedd a Chyhoeddiadau) bydd y sawl sy’n derbyn y wybodaeth yn destun 
rhwymedigaeth cyfrinachedd tebyg i’r un yn y Cymal 18 hwn (Cyfrinachedd a 
Chyhoeddiadau) a bydd y Parti sy’n datgelu’r wybodaeth yn rhoi gwybod am hyn i’r 
sawl sy’n derbyn y wybodaeth. 
 

18.4 Ni fydd unrhyw Barti yn gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus neu ddatganiad i’r 
wasg nac yn cyhoeddi unrhyw ddogfen gyhoeddus arall sy’n ymwneud â, yn 
gysylltiedig â neu’n codi o’r Cytundeb neu unrhyw gytundeb arall sy'n ymwneud â'r 
Cynllun Twf heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw y Partïon eraill. 
 

19. CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTI) 

Nid yw’n fwriad gan y Partïon fel partïon i’r Cytundeb hwn i unrhyw un o’i delerau allu 
cael eu gorfodi dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 gan unrhyw 
unigolyn nad yw’n barti iddo. 
 

20. DATRYS ANGHYDFOD 

20.1 Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi mewn perthynas ag unrhyw agwedd o’r Cytundeb 
hwn yn cael ei ddatrys yn unol â’r Cymal 20 hwn (Datrys Anghydfod).  Mae’r Partïon 
yn ymrwymo ac yn cytuno i fwrw ymlaen ag ymagwedd bositif tuag at ddatrys 
anghydfod sy'n ceisio (yng nghyd-destun y bartneriaeth hon) canfod ateb, sy'n osgoi 
gweithdrefnau cyfreithiol, a chynnal perthynas weithio gref rhwng y Partïon. 
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20.2 Mewn unrhyw achos o anghydfod neu wahaniaeth rhwng y Partïon sy'n gysylltiedig â’r 
Cytundeb hwn (boed hynny’n fater o ddehongli’r contract neu fel arall), yna, ac eithrio 
mewn perthynas ag anghydfod neu anghytundeb ynghylch Mater a Gedwir i’r Partïon, 
ymdrinnir â’r mater fel a ganlyn, gan ei gyfeirio yn y lle cyntaf i’r Cyd-bwyllgor a fydd 
yn ystyried unrhyw anghydfod neu anghytundeb o'r fath yng nghyfarfod nesaf y Cyd-
bwyllgor sydd wedi'i raglennu, i geisio datrys y mater cynhennus mewn modd didwyll. 
 

20.3 Mewn perthynas ag anghydfod neu anghytundeb sy’n ymwneud â Mater a Gedwir i’r 
Partïon, neu os yw’r Cyd-bwyllgor yn methu â datrys yr anghydfod neu’r anghytundeb 
o fewn pum (5) Diwrnod Busnes o gyfarfod yn unol â Chymal 20.2 (Datrys 
Anghydfod), yna gall y Partïon sydd mewn anghydfod neu'r Cyd-bwyllgor (yn ôl fel y 
bo’n digwydd) gyfeirio’r mater at:- 
 
20.3.1 Brif Weithredwr, Rheolwr Gyfarwyddwr, Arweinydd Cyngor (neu unrhyw 

bennaeth sefydliad perthnasol arall) y Partïon perthnasol; neu 
 

20.3.2 gyflafareddu gan y parti hwnnw fel y gall y Partïon perthnasol gytuno; neu 
 

20.3.3 awdurdodaeth gyfyngedig Llysoedd Cymru a Lloegr. 
 

20.4 Bydd unrhyw anghydfod ac/neu anghytundeb sydd i'w datrys gan y penaethiaid 
sefydliadau perthnasol, cyflafareddu neu Lysoedd Cymru a Lloegr (yn ôl fel y bo’n 
digwydd) dan y Cytundeb hwn yn cael eu cyfeirio atynt ar fyrder er mwyn iddynt 
wneud penderfyniad. 
 

20.5 Bydd y Partïon, ar gais, yn rhoi ar fyrder i'r penaethiaid sefydliadau perthnasol neu'r 
cyflafareddwr neu Lysoedd Cymru a Lloegr (yn ôl fel y bo'n digwydd) unrhyw gymorth, 
dogfennau a gwybodaeth allai fod arnynt eu hangen er mwyn gwneud penderfyniad. 
 

20.6 Os caiff cyflafareddwr ei benodi i benderfynu ar anghydfod yn unol â Chymal 20.3 
(Datrys Anghydfod), yna pennir bod y cyflafareddwr yn gweithredu fel arbenigwr ac nid 
fel canolwr a bydd ei benderfyniad (yn absenoldeb camgymeriad amlwg) yn derfynol 
ac yn rhwymol i'r Partïon. 
 

20.7 Bydd costau datrys unrhyw anghydfod ac/neu anghytundeb rhwng y Partïon dan y 
Cytundeb hwn yn cael eu hysgwyddo gan y Partïon perthnasol ar Sail Gymesur i'r 
anghydfod dan sylw, ac eithrio os yw'r penaethiaid sefydliadau perthnasol, y 
cyflafareddwr neu Lysoedd Cymru a Lloegr (yn ôl fel y bo'n digwydd) yn cyfarwyddo 
fel arall. 
 

21. DIOGELU DATA  

21.1 Mewn perthynas â phob Data Personol, bydd pob Parti yn cydymffurfio â’r GDPR bob 
amser (fel rheolydd data os oes angen) sy’n cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) cadw 
cofrestriad neu hysbysiad dilys a diweddar dan y GDPR sy’n diogelu’r holl 
weithgareddau prosesu data fydd yn cael eu gweithredu yng nghyswllt y Cynllun Twf. 
 

21.2 Bydd pob Parti:- 
 
21.2.1 yn prosesu Data Personol sy'n perthyn i unrhyw Barti arall yn sgil derbyn 

cyfarwyddiadau gan y Parti hwnnw yn unig (yn amodol ar gydymffurfio â 
chyfraith berthnasol); 
 

21.2.2 ddim ond yn ymgymryd â phrosesu Data Personol sydd ei angen yn 
rhesymol yng nghyswllt y Cynllun Twf ac ni fydd yn trosglwyddo unrhyw 
Ddata Personol i unrhyw wlad na thiriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd; ac 
 

21.2.3 yn gwneud pob ymdrech resymol i beri bod yr holl is-gontractwyr a thrydydd 
parti perthnasol yn cydymffurfio â'r Cymal 21.2 hwn (Diogelu Data).  Er osgoi 
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amheuaeth, mae is-gontractwr perthnasol yn un sy'n prosesu Data Personol 
sy'n berchen i un neu unrhyw Barti. 
 

21.3 Ni fydd y Partïon yn datgelu Data Personol i unrhyw drydydd parti oni bai am: 
 
21.3.1 i weithwyr ac is-gontractwr a thrydydd parti y mae datgelu'r wybodaeth 

iddynt yn rhesymol angenrheidiol er mwyn i'r Partïon gyflawni 
rhwymedigaethau'r Partïon yng nghyswllt y Cynllun Twf; neu 
 

21.3.2 i'r graddau sy'n angenrheidiol dan orchymyn llys neu er mwyn cydymffurfio 
ag unrhyw gyfreithiau perthnasol yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) 
unrhyw statud, is-ddeddf, Cyfarwyddeb Ewropeaidd neu reoliad. 
 

ar yr amod bod unrhyw ddatgeliad i unrhyw is-gontractwr neu unrhyw drydydd parti 
dan Gymal 21.3.1 (Diogelu Data) yn cael ei wneud yn amodol ar delerau ysgrifenedig 
sy'n sylweddol yr un fath â'r telerau sydd wedi'u cynnwys yn y Cymal 21 hwn (Diogelu 
Data) a ddim llai llym na hwy, ac y bydd yr holl Bartïon yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i'r 
holl Bartïon eraill am unrhyw ddatgelu Data Personol sy'n berchen iddynt hwy y mae 
gofyn iddynt hwy neu is-gontractwr neu drydydd parti ei wneud dan Gymal 21.3.2 
(Diogelu Data) ar unwaith pan fyddant yn ymwybodol o ofyniad o'r fath. 
 
21.3.3 Bydd y Partïon yn gweithredu ac yn cynnal ac yn gwneud pob ymdrech 

resymol i sicrhau bod yr holl is-gontractwyr perthnasol ac unrhyw drydydd 
parti yn gweithredu ac yn cynnal yr holl fesurau technegol a threfniadaethol 
rhesymol angenrheidiol i atal prosesu Data Personol heb ganiatâd neu’n 
anghyfreithlon, ac yn erbyn unrhyw golled, dinistr neu ddifrod damweiniol i 
Ddata Personol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i gymryd camau 
rhesymol i sicrhau bod unrhyw weithiwr neu asiant i is-gontractwr perthnasol 
neu unrhyw drydydd parti sydd â mynediad i'r Data Personol yn ddibynadwy 
ac yn gywir. 
 

21.3.4 Gall unrhyw Barti ofyn, ar ôl cyfnod rhesymol, am ddisgrifiad ysgrifenedig o'r 
dulliau technegol a threfniadaethol a ddefnyddir gan unrhyw Barti arall a'r is-
gontractwyr perthnasol y cyfeirir atynt yng Nghymal 21.2.3 (Diogelu Data). O 
fewn pum (5) Diwrnod Busnes o gais o'r fath, bydd y Parti y gofynnwyd iddo 
wneud hynny, yn darparu manylion ysgrifenedig o'r holl fesurau hyn y mae'n 
eu cynnal i lefel resymol fel y gall y Parti sy'n gwneud y cais bennu p'un a 
yw'n cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data, yng nghyswllt y Data Personol.  
Bydd pob Parti yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod yr is-
gontractwyr ac unrhyw drydydd parti perthnasol hefyd yn cydymffurfio â 
chais o'r fath gan unrhyw Barti arall.   
 

21.4 Bydd yr holl Bartïon yn sicrhau fod unrhyw Ddata Personol y maent yn ei gael ac yn ei 
ddarparu i unrhyw Barti arall wedi'i gael yn gyfreithlon ac yn cydymffurfio â'r Ddeddf 
Diogelu Data ac na fydd y defnydd ohono yn unol â'r Cytundeb hwn yn torri unrhyw 
ddarpariaethau'r Ddeddf Diogelu Data. 
 

21.5 Os:- 
 
21.5.1 dan y Ddeddf Diogelu Data bod gofyn i unrhyw Barti ddarparu gwybodaeth i 

destun data (fel y'i diffinnir yn y Ddeddf Diogelu Data) yng nghyswllt Data 
Personol pan fo'r data hwn ym meddiant neu dan reolaeth unrhyw Barti arall; 
a 
 

21.5.2 bod y Parti y mae gofyn iddo ddarparu'r wybodaeth yn rhoi gwybod i'r Parti 
sy'n rheoli yn ysgrifenedig mai dyma'r sefyllfa, 
 

yna bydd y Parti sy'n rheoli yn gwarantu cydweithredu'n rhesymol ac yn amserol 
gyda'r Parti y mae gofyn iddo ddarparu'r wybodaeth wrth iddo fodloni ei 
rwymedigaethau dan y Ddeddf Diogelu Data, yn cynnwys gwneud copïau o'r Data 
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Personol perthnasol i'r graddau y mae yn ei feddiant. 
 

21.6 Bydd pob Parti yn darparu'r wybodaeth hon sy'n ymwneud â Data Personol a'i 
brosesu i'r llall cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol fel y gallai'r Parti arall wneud 
cais rhesymol amdano yn ysgrifenedig ac y gall y parti y gofynnir iddo ddarparu'r data 
perthnasol ei ddarparu'n rhesymol er mwyn i'r Parti arall allu:- 
 
21.6.1 cydymffurfio â'i rwymedigaethau dan y Cymal hwn a'r Ddeddf Diogelu Data; 

ac 
 

21.6.2 asesu p'un a yw prosesu'r Data Personol perthnasol yng nghyswllt y 
Cytundeb hwn yn torri neu y gall dorri'r Ddeddf Diogelu Data mewn modd 
sy'n faterol a heb ei ganiatáu mewn gwirionedd gan unrhyw ddatganiad 
canllaw a gyhoeddir gan y Comisiynydd Gwybodaeth. 
 

21.7 Bydd y Partïon oll yn cymryd camau rhesymol (gan roi sylw i natur eu 
rhwymedigaethau bob un dan y Cytundeb hwn) i warchod cywirdeb unrhyw Ddata 
Personol. 
 

21.8 Bydd y Partïon yn gweithio gyda'i gilydd i greu a chytuno ar brotocol rhannu 
gwybodaeth yn benodol yng nghyswllt eu cydweithio ar y Cynllun Twf a byddant yn 
adolygu'n barhaus unrhyw brotocolau rhannu gwybodaeth presennol a ddefnyddir yng 
nghyswllt y Cynllun Twf i sicrhau eu bod yn parhau'n berthnasol i'r Cynllun Twf ac 
adnabod pa Ddata Personol sydd angen ei brosesu ac ar ba sail i sicrhau y 
cydymffurfir â'r Cymal 21 hwn (Diogelu Data). 
 

22. RHYDDID GWYBODAETH A GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL 

22.1 Mae pob Parti yn cydnabod bod y Cynghorau yn ddarostyngedig i ofynion Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000 ("FOIA") a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 
("EIR") a bydd y Cynghorau'n cydymffurfio â pholisi'r Corff Atebol ar FOIA yng 
nghyswllt y rhwymedigaethau datgelu gwybodaeth hyn i'r graddau eu bod yn 
berthnasol i'r Cynllun Twf. 
 

22.2 Pan fo Parti yn derbyn cais am wybodaeth dan naill ai’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol ynghylch gwybodaeth y mae’n ei dal ar 
ran unrhyw un o’r Cynghorau eraill mewn perthynas â’r Cynllun Twf, bydd yn:- 
 
22.2.1 trosglwyddo’r cais am wybodaeth i’r Corff Atebol cyn gynted ag sy’n 

ymarferol bosib ar ôl ei dderbyn, a beth bynnag o fewn dau (2) Ddiwrnod 
Busnes o dderbyn cais am wybodaeth; 
 

22.2.2 rhoi copi i’r Corff Atebol o’r holl wybodaeth sydd yn ei feddiant, neu y mae 
ganddo rym drosti, yn y ffurf y mae’r Corff Atebol yn gofyn yn rhesymol 
amdani, o fewn deg (10) Diwrnod Busnes (neu gyfnod hirach os yw’r Corff 
Atebol yn nodi hynny) o pan fo’r Corff Atebol yn gwneud y cais am y 
wybodaeth; ac 
 

22.2.3 yn rhoi pob cymorth angenrheidiol y mae’r Corff Atebol wedi gofyn yn 
rhesymol amdano i alluogi i’r Corff Atebol ymateb i gais am wybodaeth o 
fewn yr amserlen i gydymffurfio a nodir yn y FOIA neu’r EIR. 
 

22.3 Mae'r Cynghorau'n cydnabod ac yn cytuno y bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am 
gydlynu unrhyw ymateb ar ran y Cynghorau perthnasol i'r graddau y maent yn 
berthnasol i'r Cynllun Twf a chyfrifir am yr holl gostau a geir fel Costau'r Cyd-bwyllgor. 
 

22.4 Bydd y Corff Atebol yn gyfrifol am benderfynu yn ôl eu dewis eu hunain yn llwyr p’un a 
yw unrhyw wybodaeth y ceisiwyd amdani dan y FOIA neu’r EIR:- 
 
22.4.1 yn eithriedig rhag ei rhyddhau dan y FOIA neu’r EIR;  
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22.4.2 i gael ei rhyddhau mewn ymateb i gais am wybodaeth. 

 
22.5 Mae pob Parti yn cydnabod y gall fod rhaid i’r Corff Atebol, dan y FOIA neu’r EIR, 

ryddhau gwybodaeth: 
 
22.5.1 heb ymgynghori â’r Partïon eraill lle nad oedd yn ymarferol i gael 

ymgynghoriad o’r fath; neu 
 

22.5.2 yn dilyn ymgynghori â’r Partïon eraill ac ar ôl rhoi ystyriaeth i’w barn hwy.
  

23. HYSBYSIADAU 

23.1 Bydd unrhyw rybudd neu orchymyn mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn i unrhyw Barti 
yn un ysgrifenedig a gellir ei ddanfon â llaw, drwy bost dosbarth cyntaf a dalwyd yn 
barod, post danfon arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at y derbynnydd yn y cyfeiriad 
fel y nodir yn Atodlen 3 (Manylion y Partïon) neu gyfeiriad derbynnydd arall gaiff ei 
hysbysu'n ysgrifenedig o bryd i’w gilydd gan unrhyw un o'r Partïon i'r holl Bartïon eraill. 
 

23.2 Bydd unrhyw rybudd neu orchymyn mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn i'r Cyd-bwyllgor 
yn un ysgrifenedig a gellir ei ddanfon â llaw, drwy bost dosbarth cyntaf a dalwyd yn 
barod, post danfon arbennig neu e-bost, wedi'i gyfeirio at y [Tîm Gweithredol] yn y 
cyfeiriad fel y nodir yn Atodlen 3 (Manylion y Partïon) neu gyfeiriad derbynnydd arall 
gaiff ei hysbysu'n ysgrifenedig o bryd i’w gilydd gan y [Tîm Gweithredol] i'r holl Bartïon. 
 

23.3 Tybir bod y rhybudd neu’r gorchymyn wedi’i gyflwyno’n briodol os:- 
 
23.3.1 danfonwyd ef â llaw, a’i gadawyd yn y cyfeiriad priodol i’w gyflwyno; 

 
23.3.2 rhoddwyd neu os gwnaed ef drwy bost dosbarth cyntaf a dalwyd yn barod, 

bedwar deg wyth (48) awr ar ôl iddo gael ei bostio (ac eithrio dyddiau nad 
ydynt yn Ddiwrnodau Busnes); 
 

23.3.3 rhoddwyd neu os gwnaed ef drwy e-bost, ar adeg ei drosglwyddo 
 

cyn belled ag yn achos danfon â llaw neu drosglwyddo â llaw neu e-bost, y caiff ei 
ddanfon neu ei drosglwyddo naill ai ar ôl 4.00pm ar Ddiwrnod Busnes, neu ar 
ddiwrnod nad yw’n Ddiwrnod Busnes, tybir bod y rhybudd/gorchymyn wedi’i gyflwyno 
am 9.00am ar y Diwrnod Busnes canlynol. 
 

23.4 Er osgoi amheuaeth, pan gyflwynir achosion lle mae’r Rheolau Gweithdrefn Sifil yn 
berthnasol, rhaid cydymffurfio â darpariaethau’r Rheolau Gweithdrefn Sifil yng 
nghyswllt cyflwyno dogfennau mewn cysylltiad â’r achosion hynny. 
 

24. CYFRAITH LYWODRAETHOL 

Caiff y Cytundeb hwn ac unrhyw rwymedigaethau digytundeb sy'n codi ohono neu yn 
gysylltiedig ag ef, ei lywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr ym mhob cyswllt, ac fe’i 
dehonglir yn unol â hynny.  Yn amodol ar Gymal 20 (Datrys Anghydfod), bydd gan 
Lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth lwyr i setlo unrhyw anghydfod a allai godi o’r 
Cytundeb hwn, neu mewn cysylltiad ag ef. 
 

25. ASEINIO 

Ni chaiff hawliau a rhwymedigaethau’r Partïon dan y Cytundeb hwn eu haseinio, eu 
hamnewid neu eu trosglwyddo fel arall heb ganiatâd y Partïon eraill. 

26. ILDIO HAWL 

26.1 Ni fydd unrhyw fethiant neu ohiriad gan unrhyw Barti i gyflawni unrhyw hawl, pŵer neu 
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gywiriad yn golygu ei fod yn eu hildio, ac ni fydd eu gweithredu’n rhannol yn atal 
unrhyw weithredu pellach ar y rhain neu ryw hawl, pŵer neu gywiriad arall, oni bai fod 
y Parti hwnnw’n eu hildio’n ysgrifenedig. 
 

26.2 Bydd pob Parti yn talu ei gostau ei hun yng nghyswllt paratoi, cyflawni, cwblhau a 
gweithredu’r Cytundeb hwn. 
 

27. Y CYTUNDEB CYFAN 

Mae’r Cytundeb hwn yn cynnwys yr holl delerau y mae’r partïon wedi cytuno iddynt 
yng nghyswllt testun y Cytundeb hwn, ac mae’n disodli unrhyw gytundebau, sylwadau 
neu ddealltwriaethau blaenorol, ysgrifenedig neu lafar, rhwng y Partïon ynghylch y 
testun dan sylw.  Nid yw'r un Parti wedi’i gymell i ymrwymo i’r Cytundeb hwn nac i 
unrhyw un o’r dogfennau hyn drwy ddatganiad neu addewid nad ydynt yn eu cynnwys, 
eithr ni fydd y Cymal hwn yn eithrio unrhyw gyfrifoldeb fyddai gan un Parti fel arall at y 
llall mewn perthynas ag unrhyw ddatganiad a wnaed drwy dwyll gan y Parti hwnnw. 
 

28. GWRTHRANNAU  

Gellir cyflawni’r Cytundeb hwn mewn unrhyw nifer o wrthrannau, a bydd pob un o’r 
rheini’n gopi gwreiddiol os gweithredir hwy felly, ond gyda’i gilydd un ac yr un offeryn 
fyddant. 

29. PERTHYNAS Y PARTÏON 

Mae pob Parti yn gorff annibynnol ac nid oes dim sydd wedi’i gynnwys yn y Cytundeb 
hwn gaiff ei ddehongli i awgrymu bod yna berthynas rhwng Partïon y bartneriaeth neu 
(ac eithrio pan ddarperir yn llwyr am hynny yn y Cytundeb hwn) bennaeth/asiant neu 
gyflogwr/gweithiwr.  Ni fydd gan yr un Parti yr hawl i weithredu ar ran Parti arall nac 
ymrwymo’r llall drwy gontract neu fel arall, ac eithrio i’r graddau y caniateir yn glir iddo 
wneud hynny yn nhelerau’r Cytundeb hwn.  Yn benodol er osgoi amheuaeth, ni 
chymerir bod unrhyw un o'r darpariaethau sy'n ymwneud ag egwyddorion gweithio 
mewn partneriaeth yn sefydlu unrhyw bartneriaeth fel y diffinnir yn Neddf Partneriaeth 
1890. 
 

30. CYFRIFOLDEBAU STATUDOL 

Er gwaethaf unrhyw beth sydd i’w weld i’r gwrthwyneb yn y Cytundeb hwn, wrth 
ymgymryd â’u dyletswyddau statudol, ni chaiff disgresiwn unrhyw Gyngor ei 
lyffetheirio neu ei effeithio fel arall gan delerau’r Cytundeb hwn. 
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FEL Y TYSTIWYD, mae'r Cytundeb hwn wedi'i gyflawni fel Gweithred ar y dyddiad a ysgrifennwyd 
ar ddechrau'r Cytundeb hwn yng ngŵydd y rheini sydd wedi'u nodi. 

 

 

Gosodwyd Sêl Gyffredin CYNGOR  ) 

BWRDEISTREF SIROL CONWY ) 

at hynny yng ngŵydd: -  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

CYNGOR SIR DDINBYCH  ) 

at hynny yng ngŵydd:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

CYNGOR SIR Y FFLINT  ) 

at hynny yng ngŵydd:-  ) 
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Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

CYNGOR GWYNEDD  ) 

at hynny yng ngŵydd:-  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

CYNGOR SIR YNYS MÔN ) 

at hynny yng ngŵydd:-  ) 

 

 

 

 

 

 

Gosodwyd Sêl Gyffredin CYNGOR ) 

BWRDEISTREF SIROL WRECSAM ) 

at hynny yng ngŵydd:-   ) 
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[Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

PRIFYSGOL BANGOR ) 

at hynny yng ngŵydd: - )] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Gosodwyd Sêl Gyffredin   ) 

PRIFYSGOL GLYNDŴR WRECSAM ) 

at hynny yng ngŵydd: -  )] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

COLEG CAMBRIA  ) 

at hynny yng ngŵydd: - )] 
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[Gosodwyd Sêl Gyffredin  ) 

GRŴP LLANDRILLO MENAI  ) 

at hynny yng ngŵydd: - )] 
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Atodlen 1 

POLISI DIRPRWYO 

[NODER:  Caiff hwn ei ddatblygu ymhellach yn GA2] 

 

PENDERFYNIAD  
 

MATER Y 
GRŴP RHEOLI 

PROSIECT 
 

MATER Y 
CYDBWYLLGOR 

MATER A 
GEDWIR I’R 

PARTÏON 

THEMÂU ALLWEDDOL               

1. Cymeradwyo GA2    Ydy 

2. Cymeradwyo a mabwysiadu unrhyw 
Gynlluniau Busnes 

  Ydy 

3. Cymeradwyo a mabwysiadu unrhyw 
Gynlluniau Busnes wedi'u diweddaru 
ac eithrio i'r graddau y mae 
diweddariad o'r fath gyfystyr â newid 
materol i'r Cynllun Busnes pennaf 
(mewn achos o'r fath bydd y 
penderfyniad i gymeradwyo a 
mabwysiadu Cynllun Busnes wedi'i 
ddiweddaru yn Fater a Gedwir i'r 
Partïon) 

 Ydy  

CYLLID A GWARIANT    

4. Cytuno ar unrhyw gynnydd i amlen 
fforddiadwyedd Parti 

  Ydy 

5. Cymeradwyo unrhyw gynnydd i 
Gyfraniad y Partïon 

  Ydy 

6. Cymeradwyo unrhyw Gostau 
Mewnol anghymesur yn unol â 
Chymal 12.2.2 (Ymrwymiad y 
Partïon a Chyfraniadau) 

 Ydy  

7. Cymeradwyo gwariant o fewn 
Cyllideb Flynyddol gymeradwy'r 
Corff Atebol a gedwir ar ran y Partïon 
fel sydd wedi'i nodi yng Nghymal 
12.4 (Cyllideb Flynyddol) 

Ydy   

8. Cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol yn 
unol â Chymal 12.4 (Cyllideb 
Flynyddol) 

  Ydy 

9. Cymeradwyo gwariant ychwanegol y 
tu hwnt i Gyllideb Flynyddol 
gymeradwy'r Corff Atebol a gedwir ar 
ran y Partïon fel sydd wedi'i nodi yng 
Nghymal 12.4 (Cyllideb Flynyddol) 

  Ydy 

10. Cymeradwyo o bryd i’w gilydd 
ddosbarthu'r Gyllideb Flynyddol 
rhwng y gwahanol raglenni a 
phrosiectau y cytunir arnynt fel rhan 

 Ydy  
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PENDERFYNIAD  
 

MATER Y 
GRŴP RHEOLI 

PROSIECT 
 

MATER Y 
CYDBWYLLGOR 

MATER A 
GEDWIR I’R 

PARTÏON 

o unrhyw Gynllun Twf neu'r 
Strategaeth Twf Ranbarthol 

11. Ymrwymo i (neu gytuno i ymrwymo i) 
unrhyw drefniant benthyca ar ran y 
Cyd-bwyllgor a/neu roi unrhyw 
sicrwydd yng nghyswllt y benthyca 
hwn 

 Ydy  

12. Derbyn amodau a thelerau yng 
nghyswllt unrhyw arian trydydd parti 
ar gyfer y Cynllun Twf 

 Ydy  

CYFFREDINOL    

13. Disodli'r Corff Atebol yn unol â 
Chymal 4.2  

 Ydy  

14. Sefydlu is-bwyllgor yn unol â'r 
Cytundeb hwn a phennu ei gylch 
gorchwyl ac ystod y dirprwyo. 

 Ydy  

15. Gwneud unrhyw amrywiadau neu 
ildio unrhyw hawliau neu derfynu 
unrhyw gontractau a lofnodwyd gan 
y Partïon / y Corff Atebol (ac eithrio'r 
Cytundeb hwn) sy'n faterol i'r Cynllun 
Twf. 

 Ydy  

16. Diwygiadau i delerau'r Cytundeb 
hwn  

  Ydy 

17. Cyflogi (a thelerau cyflogaeth) 
unrhyw berson unigol lle nad yw 
gwerth y penodiad yn fwy na £25,000 
ym mhob Cyfnod Cyfrifyddu 

Ydy   

18. Cychwyn unrhyw hawliad, 
gweithrediadau neu ymgyfreithiad 
arall a ddygir gan neu amddiffyn 
unrhyw hawliad, gweithrediadau neu 
ymgyfreithiad arall a ddygir yn erbyn 
y Cyd-bwyllgor neu Barti unigol yng 
nghyswllt y Cynllun Twf, ac eithrio 
yng nghyswllt casglu dyled yng 
nghwrs arferol busnes. 

 Ydy  

19. Gwneud unrhyw gyhoeddiadau neu 
ddatganiadau o ba bynnag natur yng 
nghyswllt y Cyd-bwyllgor a'r Cynllun 
Twf 

 Ydy  

20. Creu cwmni masnachu awdurdod 
lleol dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
2003  

  Ydy 

21. Unrhyw faterion eraill nad ymdrinnir 
â hwy yn yr Atodlen 1 hwn (Polisi 
Dirprwyo) 

 Ydy  
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Atodlen 2 

CYLCH GORCHWYL 

                                                   Rhan 1 

CYLCH GORCHWYL Y CYD-BWYLLGOR 

Nodau/Pwrpas 
 
1.  Y Cyd-bwyllgor fydd y corff allweddol i oruchwylio'r Cynllun Twf a chynrychioli 

buddiannau'r Partïon a'i randdeiliaid.  Yn ogystal, bydd y Cyd-bwyllgor yn gyfrifol am 
fonitro cynnydd y prosiect a rheoli dimensiynau gwleidyddol y Cynllun Twf. 

 
2. Hefyd, bydd y Cyd-bwyllgor yn goruchwylio'r Strategaeth Twf Ranbarthol a bydd yn 

gwneud yr holl benderfyniadau angenrheidiol i hwyluso a gweithredu ei chyflawni. 
 
3. Bydd y Cyd-bwyllgor yn ymgymryd â'r swyddogaethau a ganlyn: 

 Pennu ffurf a nifer y cronfeydd i gyflawni'r Cynllun Twf. 
 Cytuno ar brosiectau allweddol i gyflawni'r Cynllun Twf 
 Darparu cyfeiriad strategol i'r Tîm Gweithredol (i gynnwys cymeradwyo cylch gwaith 

y Tîm Gweithredol a chymeradwyo unrhyw faterion adnoddau) 
 Gweithredu fel cynrychiolydd i bob un o'r Partïon i sicrhau cysondeb gydag 

amcanion a gweledigaethau unigol 
 Monitro trefniadau perfformiad, rheoli a gwaith (i gynnwys y gwiriadau archwilio a 

sicrwydd angenrheidiol) 
 Sicrhau bod adnoddau digonol wedi'u hymrwymo i'r Cynllun Twf  
 Cyflafareddu ar unrhyw anghydfod o fewn y rhaglen a negodi datrysiad i unrhyw 

broblemau rhwng y rhaglen a chyrff allanol 
 Cyfathrebu a darparu cynnydd ar faterion strategol o fewn y Cynllun Twf 
 Hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth rhwng y Partïon 
 Cyhoeddi datganiad llywodraethu blynyddol a Chyfrifon Blynyddol yn unol â'r 

Fframwaith Sicrwydd 
 Cysylltu â phartneriaid Cynlluniau Twf neu Gynlluniau Dinasoedd ledled y Deyrnas 

Unedig i rannu arfer gorau a sicrhau dull strategol wedi'i gydlynu 
 Darparu adroddiadau cynnydd blynyddol i'r Partïon 
 Diweddaru'r Polisi Dirprwyo o bryd i'w gilydd 

               
Telerau  
 
4  Ar ddechrau'r Cynllun Twf:  

 Cwblhau'r GA2 ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig, yn cynnwys (ond heb fod yn 
gyfyngedig i) unrhyw Gynlluniau Busnes Cymal 7 a  

 Chytuno ar fanylion y broses gwneud penderfyniadau ac asesiadau (fel y cyfeiriwyd 
atynt yn y Fframwaith Sicrwydd ac os nad ydynt wedi'u cwblhau eto) cyn i'r Cyd-
bwyllgor ystyried prosiectau unigol  

 
5. Yn ystod y camau cynllunio a datblygu: 
 

 Adolygu statws y prosiect yn erbyn y cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo 
 Monitro rheolaeth cyllideb, risgiau ac ansawdd y prosiect 
 Hyrwyddo a chefnogi'r prosiect ymhlith rhanddeiliaid perthnasol a lle bo hynny'n 

briodol, derbyn eu caniatâd. 
 Ceisio datrys anghydfodau lle nad yw'n bosib datrys y rhain yn foddhaol drwy unrhyw 

ddull arall 
 Sicrhau bod y cynigion yn fforddiadwy ac yn rhoi'r gwerth gorau am arian i'r sector 

cyhoeddus. 
 

Caffael contractau ar gyfer nwyddau, gwaith neu wasanaethau 
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Yn amodol ar gydymffurfio â: deddfwriaeth, rheolau sefydlog y contract a rheolau gweithdrefn 
eraill y Corff Atebol (os yw'r contractau i'w gosod yn enw'r Corff Atebol) ac nad yw'r mater yn 
disgyn o fewn Mater a Gedwir i'r Partïon, mae'r darpariaethau a ganlyn yn berthnasol. 
 
6. Os yw'r Cyd-bwyllgor yn caffael unrhyw nwyddau, gwaith neu wasanaethau, ar ddechrau'r 

caffaeliadau, bydd y Cyd-bwyllgor, neu os yw'n disgyn o fewn awdurdod dirprwyedig y 
Tîm Gweithredol, bydd y Tîm Gweithredol yn cytuno ar: 

 
 fesurau y dylid mesur gwireddu buddion yn eu herbyn; 
 trefniadau ar gyfer sicrwydd ansawdd a rheoli risg; 
 trefniadau ar gyfer cyfathrebiadau; a 
 threfniadau ar gyfer lansio caffael ar gyfer prosiectau penodol (lle bo hynny'n briodol). 

 
7. Wrth i'r caffaeliadau fwrw ymlaen:- 
 

 adolygu statws y prosiect yn erbyn cynllun y prosiect; 
 monitro rheolaeth cyllideb, risgiau ac ansawdd y caffaeliad; 
 cytuno ar gynnydd drwy gamau allweddol (e.e. yn cynnwys ond heb fod yn 

gyfyngedig i fater yr OJEU, cam cyn cymhwyso a cham bidiwr a ffafrir) a derbyn yr 
holl 'ganiatadau' cysylltiedig; 

 cytuno ar ddogfennau caffael drafft; 
 cytuno ar y broses ar gyfer gwerthuso bidiau a'r meini prawf gwerthuso manwl a'r 

sgoriau; 
 ystyried cynnydd y caffaeliad; a 
 gweithredu fel llysgenhadon y caffaeliad a'r prosiect y mae'n ei hwyluso. 
 

8. Ar ddiwedd y caffaeliad:- 
 

 sicrhau bod yr adolygiad risg cyn contract wedi'i gwblhau; 
 cytuno ar unrhyw achosion busnes ariannol; 
 gwneud penderfyniadau ynghylch dyfarnu'r contract a darparu'r holl 'ganiatadau' 

terfynol; a 
 sicrhau bod y contract wedi'i reoli'n briodol a bod y cynnyrch disgwyliedig wedi'u 

cyflawni'n foddhaol.

Tudalen 57



  

35 
  
 

Rhan 2 

CYLCH GORCHWYL Y TÎM GWEITHREDOL 

 

[CYNNWYS Y CYNLLUN DIRPRWYO A GYMERADWYWYD GAN Y CYD-BWYLLGOR YM 
MIS MAI]
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RHAN 3 

CYLCH GORCHWYL YR IS-BWYLLGORAU 

 

[CYNNWYS Y CYNLLUN DIRPRWYO A GYTUNWYD GAN Y CYD-BWYLLGOR YM MIS MAI] 
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Atodlen 3 

MANYLION Y PARTÏON1 

 
ENW’R DERBYNNYDD CYFEIRIAD E-BOST 

Cyngor Conwy: 
[Prif Weithredwr] 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Sir Ddinbych: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Sir y Fflint: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Gwynedd: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Sir Ynys Môn: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Wrecsam:                              
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Prifysgol Bangor: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Prifysgol Glyndŵr 
Wrecsam: 

[Prif Weithredwr] 
 

[                        ] [                        ] 

Coleg Cambria: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Grŵp Llandrillo Menai: 
[Prif Weithredwr] 

 

[                        ] [                        ] 

Cyngor Busnes Gogledd 
Cymru a Merswy Dyfrdwy: 

[Prif Weithredwr] 
 

[                        ] [                        ] 

Tîm Gweithredol  
[I sylw xxxx] 

[                        ] [                        ] 

 
1 Manylion i'w cadarnhau os gwelwch yn dda. 
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Atodlen 4 

PENAWDAU GWARIANT 

1. Mae’r hyn a ganlyn yn rhestr anghyflawn o'r penawdau gwariant y gallai'r Partïon eu cael yn y 
Cynllun Twf:- 

1.1 Golyga "Costau Mewnol" y costau sy'n gysylltiedig gyda phob Parti yn darparu adnoddau 
mewnol yng nghyswllt y Cynllun Twf sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: 
1.1.1 gostau staffio a gorbenion cysylltiedig; 

 
1.1.2 rheoli prosiectau / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol; 

 
1.1.3 cyfathrebu; a 

 
1.1.4 (lle bo hynny'n briodol) costau sydd ynghlwm â rheoli ceisiadau FOIA yn unol â Chymal 

22 (Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol). 
 

1.2 Golyga "Costau'r Cyd-bwyllgor" gostau gweithredol a rheolaeth y Cyd-bwyllgor, (ei is-
bwyllgorau a grwpiau a grëir yn unol â Chymalau 10.18 a 10.19) sy'n cynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i 
 
1.2.1 gostau staffio a gorbenion cysylltiedig; 

 
1.2.2 rheoli prosiectau / cefnogaeth dechnegol a gweinyddol; 

 
1.2.3 cyfathrebu; 

 
1.2.4 Costau Cyfieithu; 

 
1.2.5 y costau a geir gan y Corff Atebol wrth weithredu dyletswyddau’r Corff Atebol (Cymalau 

4 a 5); a 
 

1.2.6 chyngor proffesiynol allanol. 
 

1.3 Er osgoi amheuaeth, nid yw'r Costau Mewnol a Chostau'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys unrhyw gostau 
refeniw na buddsoddiad cyfalaf yng nghyswllt gweithredu unrhyw brosiect sy'n gysylltiedig â'r 
Cynllun Twf.  
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Atodlen 5 

CYFNODAU CYFRIFYDDU 

Y Cyfnod Cyfrifyddu cychwynnol fydd dyddiad y Cytundeb hwn hyd at 31 Mawrth ac wedi hynny: 

[1 Ebrill i 31 Mawrth]2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Partïon i gadarnhau os gwelwch yn dda. 
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Atodlen 6 

Atodlen 6 
 

COD YMDDYGIAD AR GYFER YMGYNGHORWYR BWRDD UCHELGAIS GOGLEDD CYMRU  
(y Bwrdd Uchelgais) 

 
1. Mae'n rhaid i chi ystyried, ym mhob mater, p’un a oes gennych fuddiant personol, a ph’un a yw'r 

cod ymddygiad hwn yn mynnu eich bod yn datgelu'r buddiant hwnnw. 
 

2. Mae'n rhaid i chi ystyried bod gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes Bwrdd Uchelgais 
Gogledd Cymru (“y Bwrdd Uchelgais”): 
 
a      os yw'n debygol o effeithio ar les neu sefyllfa ariannol person o’r fath  isod  i raddau ehangach 

na threthdalwyr eraill Gogledd Cymru: 
   i   chi, 

ii  unrhyw un yr ydych yn byw gydag ef/hi,  
              iii  unrhyw un y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef/hi, 
 

b    os yw'n gysylltiedig â'r isod, neu'n debygol o effeithio arnynt: 
     i unrhyw gyflogaeth neu fusnes a gynhelir gan berson o’r fath; 

ii unrhyw unigolyn sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi person o’r fath, unrhyw gwmni 
mae person o’r fath yn bartner ynddo neu unrhyw gwmni y mae’n  gyfarwyddwr 
taledig ar ei gyfer; 

iii  unrhyw gorff corfforaethol sydd â lle busnes neu dir yng Ngogledd Cymru, ac y 
mae gan berson o’r fath fuddiant llesiannol ynddo mewn dosbarth o warantau’r 
corff hwnnw sy'n fwy na gwerth enwol £25,000 neu ganfed ran o gyfanswm 
cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw; 

iv         unrhyw gontract ar gyfer nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y 
Bwrdd Uchelgais a: 
aa pherson o’r fath 
bb   cwmni y mae person o’r fath yn bartner ynddo,  
cc  cwmni y mae person o’r fath yn gyfarwyddwr taledig ar ei gyfer neu; 
dd         gorff sy'n cyfateb i'r disgrifiad a roddir ym mharagraff iii uchod; 

    v unrhyw dir yng Ngogledd Cymru; 
aa  y mae gan berson o’r fath fuddiant llesiannol ynddo; 
bb trwydded (ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill), i'w feddiannu am 28 

diwrnod neu gyfnod hwy; 
 vi          unrhyw dir y mae’r Bwrdd Uchelgais yn landlord ar ei gyfer ac y mae’r tenant yn: 

aa    gwmni y mae person o’r fath yn bartner ynddo,  
bb    cwmni y mae person o’r fath yn gyfarwyddwr taledig ar ei gyfer, neu  
cc     gorff sy’n cyfateb i’r disgrifiad a roddir ym mharagraff iii uchod; 

vii         unrhyw un o’r cyrff a ganlyn y mae person o’r fath yn aelod ohono/ohoni neu'n dal 
swydd o reolaeth gyffredinol ynddo/ynddi; 
aa    awdurdod neu gorff cyhoeddus sy'n arfer swyddogaethau o natur   

gyhoeddus. 
bb        cwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen, neu gorff sydd 

wedi'i gyfeirio at ddibenion elusennol; 
cc      corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi 

cyhoeddus; 
                dd         undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

ee     glwb, cymdeithas neu fudiad preifat sy'n gweithredu yn ardal eich awdurdod; 
    

Datgelu Buddiannau Personol 
 
3.  Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef 

a'ch bod yn bresennol mewn cyfarfod lle mae'r busnes hwnnw'n cael ei ystyried, mae'n rhaid i chi 
ddatgelu bodolaeth a natur y buddiant hwnnw cyn neu ar ddechrau'r ystyriaeth honno, neu pan 
ddaw'r buddiant yn amlwg. 
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4. Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes eich awdurdod a'ch bod yn cyflwyno 
sylwadau ysgrifenedig neu ar lafar i aelod neu swyddog o’r Bwrdd Uchelgais ynglŷn â'r busnes 
hwnnw yna mae’n rhaid i chi; 
 

              a          gynnwys manylion y buddiant hwnnw yn y cyfathrebiad ysgrifenedig; neu 
b ddatgelu'r buddiant ar ddechrau sylwadau o'r fath, neu pan ddaw'n amlwg i chi bod 

gennych fuddiant. 
   

 5 Mae'n rhaid i chi, o ran buddiant personol na ddatgelwyd yn flaenorol, cyn neu'n union ar ôl diwedd 
cyfarfod lle y gwnaed y datgeliad, roi hysbysiad ysgrifenedig i Swyddog Monitro’r Bwrdd Uchelgais 
ar y ffurflen a ddynodir ganddo ef/hi yn cynnwys; 

   a manylion y buddiant personol; 
  b manylion y busnes y mae'r buddiant personol yn ymwneud ag ef; a 
   c llofnod. 

  
6.  Ac eithrio’r hyn a ddarperir ym mharagraff 7 isod bydd buddiant personol hefyd yn fuddiant sydd 

yn rhagfarnu os yw'r buddiant yn un y byddai'n rhesymol i aelod o'r cyhoedd sy'n ymwybodol o'r 
ffeithiau perthnasol fod o'r farn ei fod mor arwyddocaol fel y bydd yn debygol o ragfarnu eich 
barn ynghylch budd y cyhoedd. 
 

 7. Ni ystyrir bod gennych fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes os nad yw'r busnes hwnnw 
yn ymwneud â phenderfynu ar unrhyw gymeradwyaeth, cydsyniad, trwydded, caniatâd neu 
gofrestriad ac   

    
     a         Mae’n ymwneud â'r isod: 

i     awdurdod cyhoeddus neu gorff cyhoeddus arall sy'n arfer swyddogaethau o natur 
gyhoeddus yr ydych yn dal swydd reolaeth gyffredinol ynddo; 

ii        corff y cawsoch eich ethol, eich penodi neu eich enwebu iddo gan y Bwrdd Uchelgais 
iii eich rôl fel llywodraethwr ysgol (os na chawsoch eich penodi neu eich enwebu gan 

awdurdod sydd yn aelod o’r Bwrdd Uchelgais) oni bai ei fod yn ymwneud yn benodol 
â'r ysgol yr ydych yn llywodraethwr arni; 

 iv eich rôl fel aelod o Fwrdd Iechyd Lleol os na chawsoch eich penodi neu eich enwebu 
gan eich awdurdod sydd yn aelod o’r Bwrdd Uchelgais; 

 v     ac na ystyrir buddiant yn fuddiant personol nac yn rhagfarnu lle mae’n gysylltiedig 
â’r Parti sydd wedi penodi’r Ymgynghorydd i’r Cyd-bwyllgor, neu'n debygol o effeithio 
ar y Parti hwnnw. 

 
  b   Mae’n ymwneud â'r isod: 

i swyddogaethau tai awdurdod sydd yn aelod o’r Bwrdd Uchelgais lle mae gennych  
denantiaeth neu brydles gyda'ch awdurdod, ar yr amod nad oes gennych ôl-
ddyledion rhent o fwy na dau fis gyda'ch awdurdod, ac ar yr amod nad yw'r 
swyddogaethau hynny'n ymwneud yn benodol â'ch tenantiaeth neu'ch prydles; 

 ii swyddogaethau awdurdod sydd yn aelod o’r Bwrdd Uchelgais o ran costau prydau 
ysgol, cludiant a theithio, os ydych chi'n warcheidwad, yn rhiant neu’n rhiant-cu neu'n 
meddu ar gyfrifoldeb rhiant (fel y'i diffinnir yn Adran 3 Deddf Plant 1989) am blentyn 
sydd mewn addysg amser llawn, oni bai ei fod yn ymwneud yn benodol â'r ysgol y 
mae'r plentyn hwnnw/honno'n mynd iddi; 

c   Lle mae’n gysylltiedig â’r Parti sydd wedi penodi’r Ymgynghorydd i’r Cyd-bwyllgor, neu'n 
debygol o effeithio ar y Parti hwnnw.   

 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
 
8.      Hefyd, bydd gennych fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a gyflwynir gerbron un o 

bwyllgorau trosolwg a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) : 
a pan fo'r busnes hwnnw'n ymwneud â phenderfyniad a wnaed (p’un a'i gweithredwyd ai 

peidio) neu gam a gymerwyd gan y Bwrdd Uchelgais neu un arall o’i bwyllgorau, ei is-
bwyllgorau, ei gydbwyllgorau neu ei is-gydbwyllgorau ac 

b ar yr adeg y gwnaed y penderfyniad neu y cymerwyd y cam, yr oeddech chi'n 
Ymgynghorwr i’r Bwrdd Uchelgais, pwyllgor, is-bwyllgor, cydbwyllgor neu is-gydbwyllgor 
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a grybwyllwyd ym mharagraff (a) ac yn bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu 
y cymerwyd y cam hwnnw. 

 
 Cyfranogiad mewn perthynas â Buddiannau a Ddatgelwyd 
 

9     Pan fydd gennych fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y Bwrdd Uchelgais, mae'n rhaid i 
chi,  oni bai eich bod wedi cael goddefeb gan Bwyllgor Safonau’r Awdurdod Arweiniol: 

a   fynd allan o'r ystafell, y siambr neu'r man lle y mae cyfarfod sy'n ystyried y busnes yn cael 
ei gynnal: 
i lle y mae paragraff (ii) yn berthnasol, yn union ar ôl i'r cyfnod ar gyfer gwneud 

sylwadau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth ynglŷn â'r busnes ddod i ben a, sut 
bynnag, cyn i ystyriaeth bellach o'r busnes ddechrau, p’un a ganiateir i'r cyhoedd 
aros yn y cyfarfod ar gyfer ystyriaeth o'r fath ai peidio; neu 

ii mewn unrhyw achos arall, pryd bynnag y daw'n amlwg bod y busnes yn cael ei 
ystyried yn y cyfarfod hwnnw; 

 
         b    peidio ag arfer swyddogaethau’r Bwrdd Uchelgais o ran y busnes hwnnw; 
         c    peidio â cheisio dylanwadu ar benderfyniad ynglŷn â'r busnes hwnnw; 

  d    peidio â gwneud unrhyw sylwadau ysgrifenedig (boed hynny drwy lythyr, ffacs neu ryw 
fath arall o gyfathrebu electroneg) mewn perthynas â'r busnes hwnnw, a 

 e pheidio â gwneud unrhyw sylwadau llafar (boed hynny'n bersonol neu drwy ryw fath o 
gyfathrebu electroneg) mewn perthynas â'r busnes hwnnw neu roi'r gorau ar unwaith i 
wneud sylwadau llafar o'r fath pan ddaw'r buddiant sy'n rhagfarnu i'r amlwg. 

 
 10.    Pan fydd gennych fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag 

ef, cewch fynychu cyfarfod er mwyn cyflwyno sylwadau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth yn 
ymwneud â'r busnes yn unig, cyn belled ag y caniateir i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod hefyd at yr un 
diben, boed hynny o dan hawl statudol neu fel arall. 

 
 11.    Nid yw paragraff 10 yn eich atal rhag mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfod: 
 

a os gofynnir i chi fynychu cyfarfod pwyllgor trosolwg a chraffu, gan bwyllgor o'r fath sy'n 
arfer ei bwerau statudol;  

b     os ydych yn mynychu cyfarfod er mwyn cyflwyno sylwadau, ateb cwestiynau neu roi 
tystiolaeth yn ymwneud â'r busnes yn unig, cyn belled ag y caniateir i'r cyhoedd fynychu'r 
cyfarfod hefyd at yr un diben, boed hynny o dan hawl statudol neu fel arall. 

c        os oes gennych oddefeb cyn belled â'ch bod: 
i      yn datgan yn y cyfarfod eich bod yn dibynnu ar yr oddefeb; a  
ii              cyn neu yn union ar ôl i'r cyfarfod orffen, eich bod yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig 

i'ch awdurdod sy'n cynnwys: 
     aa manylion y buddiant sy'n rhagfarnu; 

 bb manylion y busnes y mae'r buddiant sy'n rhagfarnu yn ymwneud ag ef; 
     cc manylion yr oddefeb a'r dyddiad y'i caniatawyd; a'ch 
     dd llofnod. 
 

12.     Pan fydd gennych fuddiant sy'n rhagfarnu a'ch bod yn gwneud sylwadau ysgrifenedig neu lafar 
i’r Bwrdd Uchelgais gan ddibynnu ar oddefeb, mae'n rhaid i chi gynnwys manylion yr oddefeb 
mewn unrhyw sylwadau ysgrifenedig neu lafar o'r fath ac, yn yr achos olaf, roi hysbysiad 
ysgrifenedig i'r Bwrdd Uchelgais o fewn 14 diwrnod o wneud y sylwadau. 
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Atodlen 7 

MANYLION Y CYNRYCHIOLWYR 

 

[Manylion i'w cadarnhau] 
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Atodlen 8 

FFRAMWAITH SICRWYDD 

[Fframwaith i’w ychwanegu cyn llofnodi3] 

 

 

 

 

 
3 A oes gan y Partïon unrhyw beth addas? 
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Atodlen 9 

CYNLLUN GWEITHREDU 

[Profforma i'w baratoi gan y Cyd-bwyllgor] 
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MAP LLYWODRAETHU  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru 

Arwain ar y Strategaeth Ranbarthol 

a’r Cynllun Twf, gwneud 

penderfyniadau strategol arnynt ac 

bod yn atebol amdanynt 

 

Is-fyrddau Thematig 

Cyfeiriad a gweithrediad Rhaglenni 

a Phrosiectau a gomisiynir gan y 

Bwrdd 

 

 

Sefydliadau Partner 

 

Cyngor Busnes NWMD  

Corff cynrychioladol y sector 

busnes i’r rhanbarth a thros y ffin 

 

Tîm Gweithredol Proffesiynol a’r 

Swyddfa Rhaglen 

Y tîm proffesiynol craidd a’r 

rhwydwaith o bartneriaid 

ymgynghorol sy’n darparu cyngor 

proffesiynol, cefnogaeth 

llywodraethu, gwasanaeth 

proffesiynol a chapasiti rheoli 

rhaglenni a phrosiectau  

(cynhelir gan yr Awdurdod Lletya) 

 

Fforwm Rhanddeiliaid 

Grŵp cyfeirio ymgynghorol yn 

cynnwys unigolion uchel eu parch 

o’r sectorau twf a sylfaen (drwy 

wahoddiad)  i (1) awgrymu 

cysyniadau a chynigion (2) rhoi 

cyngor arbenigol a thystiolaeth i 

hwyluso gwneud penderfyniadau 

gwybodus a (3)  dal y Bwrdd i 

gyfrif i gyflawni  

Aelodau Bwrdd / Ymgynghorwyr 

Addysg Bellach ac Addysg Uwch, 

Awdurdodau Lleol 

 

Allwedd 

Glas – Gwneud Penderfyniadau 

Piws - Ymgynghorol 
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