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Deilydd Portffolio Cyllid 
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/ Cyfarwyddwr: 
 

Marc Jones 
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A – Argymhelliad / Argymhellion a rheswm / rhesymau  

Cefndir a Rhesymau:  
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynllunio Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) i gyflawni 
prosiectau cyfalaf mawr i fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus yng Nghymru. Bydd 
Llywodraeth Cymru’n ariannu rhai o’r prosiectau’n rhannol drwy’r cynllun MIM, yn 
defnyddio cyllid refeniw, yn rhannol oherwydd diffyg cyllid cyfalaf. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru’n penodi partner o’r sector preifat a fydd wedyn yn ffurfio  
Cwmni Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCo) gydag is-gwmni o Fanc Datblygu Cymru. 
Ar ôl ffurfio’r WEPCo, bydd yn ofynnol iddynt hwy, ynghyd â’r holl gyfranogwyr, arwyddo 
Cytundeb Partneriaeth Strategol (SPA). Mae’r SPA yn darparu ar gyfer sut mae’r partïon 
yn gweithredu â’i gilydd dros y tymor hir mewn partneriaeth gydweithredol, ac mewn 
modd anwrthwynebus ac agored i gefnogi Cynllunio effeithiol, caffael a chyflawni 
gwasanaethau seilwaith, addysg a cyfleusteral cymunedol yng Nghymru.  Bwriedir 
cyflawni’r SPA ym Medi 2020. 
 
Ni ellir ond cyflawni prosiectau MIM gan WEPCo yn unig. Nid yw arwyddo’r SPA yn 
ymrwymo’r Cyngor i gyfranogi mewn unrhyw gynllun MIM, nid yw ond yn rhoi’r cyfle i 
wneud hynnu. 
 
Byddai cymeradwyo’r argymhellion o fewn yr adroddiad hwn yn rhoi’r cyfle i’r Cyngor 
gyfranogi mewn prosiect MIM yn y dyfodol, pe dymunai wneud hynny, ac mae’n rhoi 
mwy o gyfle i ddenu cyllid grant gan Lywodraeth Cymru. Mae’r opsiwn hwn yn rhoi’r 
hyblygrwydd mwyaf i’r Cyngor sicrhau y gall pobl ym Môn ffynnu a gwireddu eu 
hamcanion hirdymor, sy’n un o’r amcanion a nodwyd o fewn Cynllun y Cyngor 2017-
2022. 
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Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith:                  
 

1. Yn nodi cynnydd Cam Cynigydd a Ffefrir y Weithdrefn Deialog Cystadleuol o dan 

Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, fel yr amlinellir yn yr adroddiad hwn;                

2. Yn cymeradwyo cyflawni, cyflenwi a pherfformio’r Cytundeb Partneriaeth 

Strategol gyda Chwmni Partneriaeth Addysg Cymru yn Hydref 2020 i hwyluso 

cyflawni ystod o wasanaethau seilwaith ynghyd â chyflawni cyfleusterau addysg a 

chymunedol; 

3. Yn cymeradwyo’r Cytundeb Partneriaeth Strategol a grynhowyd yn Atodiad 2 o’r 
adroddiad hwn er mwyn gweithredu argymhelliad (2), yn amodol ar yr argymhelliad 
(4) isod; 
 

4. Yn rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / 
Swyddog 151 / Swyddog Monitro: 

 

a. I gymeradwyo telerau terfynol y Cytundeb Partneriaeth Strategol, gan 
gynnwys unrhyw ddiwygiadau i’r Cytundeb Partneriaeth Strategol a 
gymeradwywyd yma a all fod yn angenrheidiol, am resymau sy’n cynnwys, 
ond heb fod yn gyfyngedig i gwblhau unrhyw faterion sydd heb eu penderfynu; 
a 

b. Cymeradwyo unrhyw weithredoedd a dogfennau pellach sy’n ategol i’r 
Cytundeb Partneriaeth Strategol yma; 

5. Yn nodi y caiff y Cytundeb Partneriaeth Strategol ei gyflawni fel gweithred a’i 

ardystio yn unol ag Erthygl 14.5 o’r Cyfansoddiad. 

6. Yn cymeradwyo penodi  Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151 
yn ‘Gynrychiolydd y Cyfranogwr’ i eistedd ar y Bwrdd Partneriaeth Strategol (BPS); 

7. Yn nodi, wrth gytuno i’r Cytundeb Partneriaeth Strategol, nad oes gofyn iddo 
benderfynu bwrw ymlaen ag unrhyw brosiect penodol, ac nad oes unrhyw beth o 
fewn y SPA sy’n ymrwymo’r Cyngor i wneud unrhyw ymrwymiad o’r fath. Bydd 
unrhyw benderfyniad i fwrw ymlaen â phrosiect penodol yn fater i’r Pwyllgor Gwaith 
benderfynnu yn y dyfodol. 
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B – Pa opsiynau eraill bu i chi ystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod 
ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?  

Byddai gwrthod yr argymhellion yn golygu byddai’r Cyngor yn colli’r cyfle i fanteisio ar y 
Gwasanaethau Partneriaeth Cymorth Strategol y gall WEPCo eu cynnig. 
 
Ni fyddai modd i’r Cyngor gyfranogi mewn cynllun MIM heb naill ai arwyddo’r SPA neu 
gael Gweithred Ymlyniad a fydd yn creu sawl cymhlethdod, gan gynnwys risg diangen o 
ran caffael. 
 
Mae’r Cyngor yn deall, pe byddai’n dymuno cael mynediad i gyllid refeniw (yn hytrach na 
cyllid cyfalaf) ar gyfer prosiectau Band B o fewn y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion 21ain 
Ganrif, yna bydd Llywodraeth Cymru angen i’r MIM gael ei ddefnyddio i gael mynediad i’r 
cyllid, ynghyd â gawanaethau’r WEPCo i’w gyflawni. Nid oes unrhyw opsiynau amgen ar 
gyfer darparu cyllid o’r fath. 
 

 

C – Pam fod hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Byddai awdurdodi’r SPA yn bederfyniad i’r Pwyllgor Gwaith yn unol a paragraff 4.8.6.4.1 
o’r Cyfansoddiad. 

 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson a’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Mae’r cynnig yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r Cyngor ymdrin â unrhyw brosiectau 
seilwaith, addysg neu cymunedol sydd wedi ei fabwysiadu gan y Cyngor llawn yn ei 
cynllun cyflawni blynyddol presennol neu ar gyfer y dyfodol. 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn oddi fewn i’r gyllideb a gymeradwywyd gan y 
Cyngor? 

Ydy – ni fydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu hysgwyddo’n uniongyrchol o 
ganlyniad i’r argymhellion hyn.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol sydd yn ymwneud â 
unrhyw brosiect penodol angen ei gymeradwyo ar wahan. 

 
 

 
DD –  Effaith ar Genedlaethau’r Dyfodol (os yn berthnasol)  
 

1 Sut mae’r penderfyniad yma’n 
effeithio ar ein anghenion tymor hir 
fel Ynys  

Mae’r penderfyniad hwn yn rhoi mwy o 
hyblygrwydd i’r Cyngor ddiwallu anghenion 
hirdymor yr Ynys. 

2 A yw hwn yn benderfyniad a 
ragwelir a fydd yn atal costau / 
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r 
dyfodol. Os felly, sut:- 

Mae’n bosibl y gallai’r penderfyniad hwn 
ddarparu dull mwy cost effeithiol i’r Cyngor 
gyflawni prosiectau yn y dyfodol, a gallai 
ddarparu mwy o werth am arian. 
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3 A ydym wedi bod yn cyd-gweithio â 
sefydliadau eraill i ddod i'r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda pwy-  

O ran y mater hwn, mae’r Cyngor wedi 
ymgynghori â Bevan Britton fel 
ymgynghorwyr cyfreithiol. Penodwyd 
Bevan Britton gan Lywodraeth Cymru i roi 
cymorth i Awdurdodau yng Nghymru, 
ynghyd â Sefydliadau Addysg Bellach, 
mewn perthynas â phrosiectau MIM. Telir y 
ffioedd gan Lywodraeth Cymru. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae’i rhan yn drafftio’r ffordd 
hon ymlaen? Esboniwch sut:- 

Ddim ar hyn o bryd. Ni wneir unrhyw 
ymrwymiadau ar hyn o bryd i ymgymryd â 
phrosiect penodol. Pe bai’r Cyngor yn 
ystyried ymgymryd â chynllun MIM, bydd 
cyfle i’r dinasyddion gymryd rhan fel yn 
briodol yn unol a unrhyw ofynion cyfreithiol. 

5 Pa effaith, os o gwbl, y mae'r 
penderfyniad hwn yn ei chael ar yr 
agenda cydraddoldeb a'r iaith 
Gymraeg 

Nid yw’r argymhellion o fewn yr adroddiad 
hwn yn cael unrhyw effaith ar 
gydraddoldeb, gan na wnaed unrhyw 
ymrwymiad ar hyn o bryd i gyfranogi mewn 
cynllun MIM. Nid oes gan y cyngor brosiect 
braenaru ar hyn o bryd. Ymgymerir ag 
asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ar 
wahân pe bai’r cyngor yn canfod prosiect 
braenaru yn y dyfodol. 

 
 

E – Gyda phwy yr ymgynghoroch?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif-weithredwr / Uwch Dim Rheoli 
(UDRh)  
(gorfodol) 

Cymeradwyo argymhellion yr adroddiad 

2 
 

Cyllid / Swyddog 151 
(gorfodol)  

Ddim yn briodol – Adroddiad y Swyddog 
151 yw hon. 

3 Swyddog Cyfreithiol / Mnitro 
(gorfodol)  
 

Cymeradwyo argymhellion yr adroddiad 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth (TG)  

7 Caffael  

8 Sgriwtini  

9 Aelodau Lleol  
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F - Atodiadau: 

Atodiad 1 - Adroddiad ar gyfer Cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith i Wneud Cytundeb 
Partneriaeth Strategol 
 
Atodiad 2: Crynodeb o’r Cytundeb Partneriaeth Strategol  
 

 
 

FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am ragor o wybodaeth): 
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ATODIAD 1 
 

ADRODDIAD AR GYFER CYMERADWYAETH Y PWYLLGOR GWAITH I WNEUD  
Y CYTUNDEB PARTNERIAETH STRATEGOL 

 

 

1 CRYNODEB  

1.1 Mae’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) wedi’i gynllunio gan Lywodraeth Cymru i gyflawni prosiectau 
cyfalaf mawr i fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus yng Nghymru. Gall y MIM fod yn addas ar gyfer 
cyflawni adeiladau newydd a chanddynt wariant cyfalaf o £20m neu ragor. Caiff Cynlluniau MIM eu 
cyflawni a’u cynnal a chadw gan bartneriaid preifat, a fydd yn talu’r costau cyfalaf a ysgwyddir i gyflawni’r 
gwaith adeiladu. Bydd cyfranogwyr cynlluniau Model Buddsoddi Cydfuddiannol fel Awdurdodau Lleol neu 
Sefydliadau Addysg Bellach yn talu ffi flynyddol i’r partner preifat am gyfnod o 25 mlynedd, yn dechrau o’r 
dyddiad y daw’r ased yn weithredol. Bydd y ffi flynyddol yn cynnwys cost adeiladu, cynnal a chadw a 
chyllido’r prosiect. Ar ddiwedd y cyfnod 25 mlynedd, trosglwyddir yr ased i berchnogaeth y cyfranogwr 
mewn cyflwr ardderchog.              

1.2 Bu Llywodraeth Cymru’n caffael partner o’r sector preifat i weithio gyda hi ar gyflawni cyfleusterau addysg 
a chymunedol yng Nghymru. Disgwylir i Lywodraeth Cymru ddethol a phenodi cynigydd a ffefrir erbyn 
Medi 2020.                                    

1.3 Bydd angen i’r partner sector preifat llwyddiannus ac is-gwmni o Fanc Datblygu Cymru (o’r enw WGCo) 
ffurfio Cwmni Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCo), a fydd yn cyflawni gwasanaethau seilwaith i’r 
Cyfranogwyr yng Nghymru.                     

1.4 Y Cyfranogwyr, o dan y trefniadau hyn, fydd nifer o Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach. Bydd 
y Cyfranogwyr a WEPCo yn gwneud Cytundeb Partneriaeth Strategol. O dan y Cytundeb Partneriaeth 
Strategol, bydd gofyn i WEPCo ddarparu gwasanaethau partneriaeth i’r Cyfranogwyr, gan gynnwys (i) 
datblygu a chyflawni prosiect; a (ii) creu a rheoli cadwyn gyflenwi. Gall hyn arwain at gyflawni prosiectau 
Band B a gefnogir gan refeniw yn unol â Chytundeb Prosiect ar wahân neu, maes o law, gellid cyflawni 
prosiectau a ariennir o gyllid cyfalaf drwy’r strwythur contract hwn. 

1.5 Pwrpas yr adroddiad hwn yw egluro’r broses a cheisio cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith i wneud 
Cytundeb Partneriaeth Strategol gyda Chwmni Partneriaeth Addysg Cymru i hwyluso’r gwaith o gyflawni 
cyfleusterau addysg a chymunedol. Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith hefyd roi cymeradwyaeth i’r                         
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151 eistedd ar y Bwrdd Partneriaeth Strategol fel 
‘Cynrychiolydd y Cyfranogwr’. 

1.6 Byddai arwyddo’r Cytundeb Partneriaeth Strategol yn rhoi’r cyfle i’r Cyngor gyfranogi mewn cynllun MIM 
pe canfyddir prosiect addas yn y dyfodol. Ni fyddai ymrwymiad i gyfranogi mewn unrhyw gynllun MIM ar 
hyn o bryd.                      

 

2 ARGYMHELLION      

2.1 Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith:          

(a) Yn nodi cynnydd Cam Cynigydd a Ffefrir y Weithdrefn Deialog Cystadleuol o dan 
Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, fel yr amlinellir yn yr adroddiad hwn;                
 



2 

 

(b) Yn cymeradwyo cyflawni, cyflenwi a pherfformio’r Cytundeb Partneriaeth Strategol 
gyda Chwmni Partneriaeth Addysg Cymru yn Hydref 2020 i hwyluso cyflawni ystod o 
wasanaethau seilwaith ynghyd â chyflawni cyfleusterau addysg a chymunedol;                             

 

(c) Yn cymeradwyo’r Cytundeb Partneriaeth Strategol a grynhowyd yn Atodiad 2 o’r 
adroddiad hwn er mwyn gweithredu argymhelliad (b), yn amodol ar yr argymhelliad (d) 
isod; 

 

(d) Yn rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 

151, ar ôl ymgynghori â’r Swyddog Monitro:  
 

(i) Gymeradwyo telerau terfynol y Cytundeb Partneriaeth Strategol, gan gynnwys 
unrhyw ddiwygiadau i’r Cytundeb Partneriaeth Strategol a gymeradwywyd yma a 
all fod yn angenrheidiol, am resymau sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i 
gwblhau unrhyw feysydd sydd heb eu penderfynu; a 

(ii) Cymeradwyo unrhyw weithredoedd a dogfennau pellach sy’n ategol yma i’r 
Cytundeb Partneriaeth Strategol;       

(e) Yn nodi y caiff y Cytundeb Partneriaeth Strategol ei gyflawni fel gweithred a’i ardystio yn 
unol ag Erthygl 14.5 o’r Cyfansoddiad*;  

(f) Yn cymeradwyo penodi y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151 yn 
‘Gynrychiolydd y Cyfranogwr’ i eistedd ar y Bwrdd Partneriaeth Strategol (BPS); 

(g) Yn nodi, wrth gytuno i’r Cytundeb Partneriaeth Strategol, nad oes gofyn iddo benderfynu 
bwrw ymlaen ag unrhyw brosiect, ac nad oes unrhyw beth o fewn y Cytundeb 
Partneriaeth Strategol sy’n ymrwymo’r Cyngor i wneud unrhyw ymrwymiad o’r fath. Bydd 
unrhyw benderfyniad i fwrw ymlaen â phrosiect penodol yn cael ei adrodd yn ôl i’r 
Pwyllgor Gwaith mewn adroddiad(au) i’w penderfynu yn y dyfodol. 

3 RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION     

3.1 Byddai cymeradwyo’r argymhellion o fewn yr adroddiad hwn yn rhoi’r cyfle i’r Cyngor gyfranogi mewn 
prosiect MIM yn y dyfodol, pe dymunent wneud hynny. Mae’r opsiwn hwn yn rhoi’r hyblygrwydd mwyaf i’r 
cyngor sicrhau y gall pobl ym Môn ffynnu a gwireddu eu hamcanion hirdymor, sy’n un o’r amcanion a 
nodwyd o fewn Cynllun y Cyngor 2017-2022. 

4 OPSIYNAU AMGEN A YSTYRIWYD         

4.1 Dealla’r Cyngor, os dymuna gael mynediad i gyllid refeniw ar gyfer prosiectau Band B gan Lywodraeth 
Cymru, y bydd angen iddo ddefnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol i gael mynediad i’r cyllid,   ynghyd 
â WEPCo i’w gyflawni. Nid oes unrhyw opsiynau cyflawni amgen ar gyfer cyllid o’r fath. 

5 CEFNDIR     

5.1 Cafodd y "Model Buddsoddi Cydfuddiannol", neu MIM, ei lansio’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ar 28 
Chwefror, 2017, ac mae’n blatfform ar gyfer cyflawni agenda "Symud Cymru Ymlaen". Cynlluniwyd MIM i 
gyllido prosiectau cyfalaf mawr o ganlyniad i ddiffyg cyllid cyfalaf. Mae’n seiliedig ar strwythurau PPP 
traddodiadol ond gyda’r egwyddorion craidd a ganlyn ynghlwm wrtho: 
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5.1.1 pwyslais ar fuddion cymunedol ehangach;  

5.1.2 ymrwymo rhanddeiliaid yn well;     

5.1.3 buddsoddiad ecwiti gan y sector cyhoeddus; 

5.1.4 dim gwasanaethau meddal; a  

5.1.5 rheoli contractau mewn modd effeithiol ac effeithlon gan y sector cyhoeddus.                        

5.2 Bwriedir i’r MIM gefnogi buddsoddiad ychwanegol mewn prosiectau seilwaith cymdeithasol ac 
economaidd ynghyd â helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. O dan y MIM, bydd y 
partneriaid sector preifat yn adeiladu a chynnal a chadw asedau cyhoeddus, ac yn gyfnewid am hynny, 
bydd y Cyngor, gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru, yn talu ffi i’r partner preifat, a fydd yn 
cynnwys cost adeiladu, cynnal a chadw a chyllido’r prosiect. Ar ddiwedd y contract, bydd yr ased yn 
dychwelyd i’r Cyngor. 

5.3 Bu Llywodraeth Cymru’n caffael partner sector preifat i weithio gyda hi ar gyflawni cyfleusterau addysg a 
chymunedol yng Nghymru. Dyma’r unig fodd o gyflawni prosiectau Band B a ariennir o gyllid refeniw. 
Disgwylir i Lywodraeth Cymru ddethol a phenodi cynigydd a ffefrir yn ystod haf 2020. Bydd yn ofynnol i 
bartner sector preifat llwyddiannus ac is-gwmni o Fanc Datblygu Cymru (a elwir yn WGCo) ffurfio WEPCo, 
a fydd yn cyflawni gwasanaethau seilwaith i’r Cyfranogwyr yng Nghymru.             

Y Cytundeb Partneriaeth Strategol (SPA) 

5.4 Y Cyfranogwyr yn y trefniadau fydd nifer o Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach. Bydd y 
Cyfranogwyr a WEPCo yn gwneud Cytundeb Partneriaeth Strategol (SPA). Mae’r SPA yn darparu ar gyfer 
sut mae’r partïon yn gweithredu â’i gilydd dros y tymor hir mewn partneriaeth gydweithredol, ac mewn 
modd anwrthwynebus ac agored i gefnogi cynllunio, caffael a chyflawni cyfleusterau addysg a chymunedol 
yn effeithiol yng Nghymru, ynghyd â chyflawni gwasanaethau seilwaith. Cyflawnir y SPA ym Medi 2020. 

5.5 Tymor cychwynnol y SPA yw 10 mlynedd. Gall unrhyw un neu ragor o’r Cyfranogwyr ymestyn hyn am 5 
mlynedd ychwanegol. O dan y SPA, mae’n ofynnol i WEPCo ddarparu gwasanaethau partneriaeth i’r 
Cyfranogwyr. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys (i) datblygu a chyflawni prosiect; (ii) creu a rheoli 
cadwyn gyflenwi a (iii) gwasanaethau proffesiynol eraill sy’n angenrheidiol i ariannu a chyflawni 
cyfleusterau addysg a chymunedol.                                             

5.6 Am 10 mlynedd cyntaf y SPA, mae gan WEPCo yr hawl unigryw i ddarparu gwasanaethau i bob 
Cyfranogwr (fel llofnodwyr i’r SPA) gan gynnwys: 

5.6.1 Gwasanaethau Partneriaeth Datblygu Prosiect i ddatblygu “Prosiectau Cymwys” newydd (yn 
unig) i’w cyflawni (gan gynnwys creu cadwyn gyflenwi, cyllid a gwerth am arian), a nodir yn 
fanylach yn Atodlen 3 (Gwasanaethau Partneriaeth) o’r SPA; a  

5.6.2 Gwasanaethau Prosiect (dylunio, adeiladu, profi, comisiynu a chwblhau’r eiddo, rheoli 
cyfleusterau caled, a gosod offer) mewn perthynas â “Phrosiect Cymwys” yn amodol ar iddo 
ddod yn “Brosiect Cymeradwy” o fewn 10 mlynedd cyntaf y SPA, ac ar gyfer prosiect Band B 
MIM, gyhyd ag y bo wedi cyflawni’r meini prawf a nodir yn Atodlen 5 (Proses Gymeradwyo 
Prosiectau Newydd) y SPA.                                          

5.7 Golyga “Prosiectau Cymwys” y prosiectau hynny a nodwyd ar y cychwyn i’w cyflawni gan WEPCo (fel y 
nodwyd mewn Atodlen i’r SPA) ynghyd â holl brosiectau y Rhaglen MIM (Band B) Ysgolion a Cholegau 
21ain Ganrif, lle nodwyd gan Gyfranogwr bod angen prosiect o’r fath i’w galluogi i ddarparu gwasanaethau 
addysg yn y rhanbarth.  
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5.8 Gall cyfranogwyr ofyn i WEPCo ddarparu, ar sail anunigryw:              

5.8.1 Gwasanaethau Prosiect mewn perthynas â phrosiectau cyfalaf a fynnir ar gyfer darparu 
gwasanaethau yn y sector addysg (lle maent wedi’u dynodi a’u cymeradwyo’n ffurfiol o dan 
Raglen Amlinellol Strategol) a/neu wasanaethau cymunedol; 

5.8.2 Gwasanaethau Partneriaeth Cymorth Strategol (fel cynllunio ystâd, cynllunio gwasanaeth a 
dangos gwerth am arian); 

5.8.3 Gwasanaethau Partneriaeth Datblygu Prosiect o ran prosiectau newydd posibl, nad ydynt yn 
“Brosiectau Cymwys”, ond a geisiwyd gan Gyfranogwr; 

5.8.4 Gwasanaethau Partneriaeth Parhaus a/neu Wasanaethau Partneriaeth Datblygu Prosiect ar 
ôl deng mlynedd, lle mae tymor cychwynnol y SPA wedi’i ymestyn; a 

5.8.5 Gwasanaethau Prosiect o ran Prosiectau Cymwys sy’n dod yn “Brosiectau Cymeradwy” ar ôl 
10 mlynedd, lle mae tymor cychwynnol yr SPA wedi’i ymestyn.      

5.9 Os yw Cyfranogwr yn derbyn cyllid ar gyfer prosiect o dan y Rhaglen MIM Band B, mae gan WEPCo yr 
hawl unigryw i ddatblygu cynigion ar gyfer cyflawni’r prosiect hwnnw (Gwasanaethau Partneriaeth 
Datblygu Prosiect) o fewn 10 mlynedd cyntaf y SPA.           

5.10 Felly, y canlyniad mwyaf tebygol i Gyfranogwr sy’n cymryd rhan yn y SPA yw ei fod yn bwrw ymlaen â 
datblygu prosiect neu brosiectau yn defnyddio’r Broses Gymeradwyo yn y SPA, sy’n arwain at weithredu 
Cytundeb Prosiect a fydd yn llywodraethu dyluniad, adeiladu, cyllido a chynnal a chadw ysgolion neu 
golegau. 

5.11 Mae Atodiad 2 yn darparu crynodeb manylach o’r SPA. 

5.12 Mae’r SPA yn ymrwymo’r Cyfranogwyr a WEPCo i weithio yn ôl y (9) egwyddor allweddol a ganlyn:  

5.12.1 datblygu cysylltiadau gweithio agos rhwng WEPCo a’r Cyfranogwyr, ar bob lefel; 

5.12.2 canolbwyntio ar gyflawni’r perfformiad gweithredol sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian o fewn 
amserlenni a gytunwyd; 

5.12.3 rhoi prosesau busnes a diwylliannol ar waith i alluogi’r Cyfranogwyr a WEPCo i sefydlu a 
chytuno ar amcanion heriol o ran amser a pherfformiad ac i’w cyflawni, neu ragori arnynt; 

5.12.4 cydnabod anghenion y naill a’r llall, ynghyd â’r cyfyngiadau, galluoedd, rolau a chyfrifoldebau, 
i gyflawni canlyniadau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall; 

5.12.5 trwy fonitro rheolaidd, canfod gwendidau a chryfderau yn y berthynas rhwng y Cyfranogwyr a 
WEPCo, ac yn eu plith, a chydweithio i oresgyn y gwendidau ac adeiladu ar y cryfderau;                                

5.12.6 ymrwymo’n fuan i gydnabod a datrys gwahaniaethau, gwrthdaro ac anghydfodau rhwng y 
Cyfranogwyr a WEPCo, ac y neu plith, mewn amgylchedd lle ‘nad oes unrhyw beth annisgwyl’;                         

5.12.7 o fewn y Cyfranogwyr a WEPCo, penodi cydlynwyr ar lefel uwch a fydd yn cefnogi, amddiffyn 
a hyrwyddo’r bartneriaeth strategol hirdymor rhyngddynt a’i egwyddorion gweithredu;            

5.12.8 datblygu didwylledd ac ymddiriedaeth mewn amgylchedd lle rhennir gwybodaeth a data mewn 
modd tryloyw; ac 
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5.12.9 yn unol â’r Gofynion Cydraddoldeb, mynd ati mewn modd cadarnhaol i hyrwyddo cyfleoedd 
cyfartal a’r Cod Cyflogaeth Foesegol drwy fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail hil, ethnigrwydd, 
crefydd, cenedligrwydd, rhywedd, anabledd, oed neu rywioldeb, a hyrwyddo cysylltiadau da 
rhwng bob rhan o’r gymuned ym ‘mhopeth a wnawn’ gan gynnwys:              

a) Cyflawni Gwasanaethau Sector Addysg o ansawdd uchel a (lle’n berthnasol) 
Gwasanaethau Cymunedol i ddefnyddwyr; a 

b) Gweithio gyda’r gymuned leol a phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat neu 
wirfoddol. 

5.13 Y Bwrdd Partneriaeth Strategol (BPS) yw cyfrwng gwarcheidiol yr ymrwymiadau hyn.                   

Y Bwrdd Partneriaeth Strategol (BPS) 

5.14 Bydd y BPS yn gweithredu fel y prif fecanwaith ar gyfer rheol perfformiad WEPCo. Y BPS fydd y fforwm 
canolog lle gall y Cyfranogwyr gydweithio â WEPCo, Llywodraeth Cymru a Chynrychiolwyr Rhanddeiliaid 
i sicrhau bod egwyddorion allweddol y SPA yn cael eu cyflawni. Bydd angen cynrychiolaeth o blith y 
Cyfranogwyr ar y BPS.               

5.15 Rôl y BPS fydd cymeradwyo’r Cynllun Cyflawni Strategol (SDP); sicrhau bod unrhyw gynigion ar gyfer 
prosiectau newydd yn gyson â’r SDP; monitor perfformiad WEPCo yn erbyn Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol cytunedig; cymeradwyo unrhyw estyniad i dymor y SPA; a chymeradwyo unrhyw fuddiant 
arfaethedig mewn cyfalaf cyfrannau a waredir sy’n arwain at golli rheolaeth gan WEPCo (neu is-gwmni). 

5.16 Disgwylir i Gynrychiolydd y Cyngor fod yn uwch gynrychiolydd o’r Cyngor, gyda’r awdurdod priodol i wneud 
penderfyniadau ar ran y Cyngor. Dylai fod â phrofiad o ddal swydd cyfarwyddwr neu debyg, a meddu ar y 
sgiliau angenrheidiol i wneud y penderfyniadau a fynnir gan y BPS. Bydd angen i’r Cyngor ystyried unrhyw 
wrthdrawiad buddiannau a sicrhau nad yw gwrthdrawiad buddiannau yn atal y cynrychiolydd dewisedig 
rhag cyflawni ei rôl fel cynrychiolydd, yn ogystal ag unrhyw rôl arall a ddelir yn uniongyrchol gan y 
cynrychiolydd o fewn y Cyngor. 

5.17 Bydd Cynrychiolydd y Cyngor yn mynychu cyfarfodydd BPS o leiaf bob tri mis, ynghyd â chynrychiolwyr 
o bob Cyfranogwr, WEPCo, Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr rhanddeiliaid eraill, fel y cytunwyd gan 
y Cyfranogwyr. Bydd y cyfarfodydd hyn yn adolygu materion cyllidol a gweithredol ac yn darparu mewnbwn 
strategol i’r trefniadau partneriaeth, gan gynnwys cyfnewid syniadau mewn perthynas â gofynion bob 
Cyfranogwr o ran llety a chyflawni gwasanaethau.  

5.18 Rhaid i’r BPS gael cworwm o bump (5) cynrychiolydd o blith y Cyfranogwyr (y mae’n rhaid i un ohonynt 
fod yn gynrychiolydd o Lywodraeth Cymru) ynghyd â Chynrychiolydd WEPCo. Os nad yw cworwm yn 
bresennol mewn unrhyw gyfarfod o’r BPS o fewn deng munud ar hugain (30) o amser dechrau’r cyfarfod 
hwnnw, mae’r BPS yn mynnu gohirio’r cyfarfod tan yr un amser a lleoliad pump (5) Diwrnod Busnes yn 
ddiweddarach. O ran unrhyw gyfarfod a ohiriwyd, y cworwm fydd un Cynrychiolydd o blith y Cyfranogwyr 
(y mae’n rhaid iddo fod yn gynrychiolydd o Lywodraeth Cymru) ynghyd â chynrychiolydd WEPCo. Mae 
galwadau cynadledda dros y ffôn neu gynadleddau fideo yn fodd dilys i'r BPS gyfarfod.                                                                      

5.19 Mae’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151 wedi ei argymell gan y Prif Weithredwr fel 
cynrychiolydd cyfranogol Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer y BPS. 

Prosiectau Braenaru           

5.20 Os gofynnir iddo wneud hynny gan un neu ragor o’r Cyfranogwyr, bydd WEPCo yn datblygu cynigion ar 
gyfer gweithredu a chyflawni prosiectau newydd, gan gynnwys Prosiectau Braenaru, trwy’r Broses 
Gymeradwyo ar gyfer Prosiectau Newydd a nodir yn Atodlen 5 o’r SPA. Bydd WEPCo yn cynorthwyo 
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Cyfranogwyr i ddatblygu cynigion ar gyfer cyflawni prosiectau newydd, paratoi achos busnes amlinellol a 
chael yr holl ganiatâd a fynnir i fwrw ymlaen ag unrhyw gais am brosiect newydd gan Gyfranogwr.                                        

5.21 Mae Atodlen 5 o’r SPA yn nodi’r weithdrefn sy’n fodd i WEPCo a’r Cyfranogwyr gydweithio i gytuno ar ba 
Brosiectau Newydd y byddir yn bwrw ymlaen â hwy ac yn eu cymeradwyo i’w datblygu gan WEPCo, ac 
ar ba sail y gwneir hynny. Mae Atodlen 5 yn nodi Proses Gymeradwyo dau gam ar gyfer Prosiectau 
Newydd o’r fath. Ni fydd y broses gymeradwyo ond yn berthnasol o ran Prosiectau Cymwys, heb ystyried 
p’un a yw’r cyfnod o ddeng (10) mlynedd o’r Dyddiad Cychwyn wedi dod i ben.         

5.22 Bydd WEPCo yn gweithio gyda Chyfranogwyr i ddatblygu cynlluniau cyflawni lleol (sy’n mynd i’r afael â 
gofynion Cyfranogwyr) a fydd yn ffurfio rhan o’r Cynllun Cyflawni Strategol (SDP) blynyddol. Bydd WEPCo 
wedyn yn adolygu addaster y SDP i ddarparu gwasanaethau addysg yn Rhanbarth y Cyfranogwr i 
benderfynu pa Brosiectau Newydd y dylid bwrw ymlaen â hwy. Bydd y BPS yn sicrhau bod cynigion 
WEPCo ar gyfer Prosiectau Newydd yn gyson â chyflawni’r SDP newydd.  

5.23 Heb hawl i daliad penodol neu ychwanegol, bydd WEPCo yn gweithio gyda’r Cyfranogwyr ac aelodau 
eraill y BPS i ddadansoddi a thrafod yr ystod o opsiynau posibl o ran ariannu Prosiectau Newydd, yn 
ogystal â datblygu gofynion y Cyfranogwyr mewn perthynas â Phrosiectau Newydd.                                

5.24 Bydd WEPCo yn gorfod cwrdd â gofynion y Cyfranogwyr o ran cyflawni unrhyw brosiect newydd, gan 
gynnwys Prosiectau Braenaru. O ran awdurdod i fwrw ymlaen â chyflawni unrhyw brosiect newydd, gan 
gynnwys Prosiect Braenaru, a gwneud Cytundeb Prosiect, byddai angen cymeradwyaeth bellach gan y 
Cyngor a chyflwynir adroddiadau yn ôl i’r Pwyllgor Gwaith eu penderfynu’n unol â hynny. 

Beth fydd yn digwydd os na cheir cymeradwyaeth erbyn Medi 2020? 

5.25 Anogir Awdurdodau Lleol a SAB yn gryf i ymrwymo i’r trefniadau gyda WEPCo drwy’r SPA, p’un a oes 
ganddynt Gynllun MIM ar waith ai peidio, gan fod WEPCo hefyd yn cynnig Gwasanaethau Partneriaeth 
yn ffurf Cymorth Strategol, sy’n gallu cynorthwyo Cyfranogwyr gyda chynllunio ystadau neu weithgareddau 
cysylltiedig. 

5.26 Cydnabyddir y gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gytuno i wneud SPA cyn i Lywodraeth Cymru benodi cynigydd 
a ffefrir. Fel y cyfryw, nid yw dogfen y SPA yn ei ffurf derfynol eto. Tra na ragwelir y bydd y SPA drafft yn 
newid yn sylweddol ar ôl cymeradwyo cynigydd a ffefrir, argymhellir y dylid rhoi awdurdod dirprwyedig i 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151 y Cyngor gytuno ar delerau terfynol y SPA, gan 
ymgynghori â’r Swyddog Monitro, a gwneud unrhyw fân ddiwygiadau angenrheidiol iddo, pe bai eu 
hangen. 

5.27 Pwrpas y SPA yw galluogi Cyfranogwyr i fwrw ymlaen â datblygu prosiect neu brosiectau yn defnyddio’r 
Broses Gymeradwyo ar gyfer Prosiectau Newydd o fewn y SPA, sy’n arwain at weithredu Cytundeb 
Prosiect. I fanteisio ar y broses honno, mae angen i Gyfranogwyr weithredu a chyfrannu at y SPA. 

5.28 Tra bo mecanwaith o fewn y SPA a fydd yn caniatáu i’r Cyfranogwyr hynny (a enwir yn y OJEU) ymrwymo 
eu hunain ar ôl Medi 2020 drwy weithred ymlyniad (DoA), bydd hyn yn creu sawl cymhlethdod:          

5.28.1 Lle bo Cyfranogwr yn arwyddo’r DoA, bydd hyn yn gofyn i bob parti presennol ail-weithredu’r 
SPA. Bydd hyn yn gofyn i bob Cyfranogwr wneud rhagor o benderfyniadau i ail-weithredu’r 
SPA, a fydd yn oedi cyflawni Prosiectau Braenaru. 

5.28.2 Lle nad yw Cyfranogwr wedi ymrwymo i’r SPA erbyn y dyddiad terfynol ym Medi 2020, mae’n 
annhebygol y bydd ganddynt Brosiect Braenaru neu y cânt eu cynnwys yng Nghynllun Busnes 
Blynyddol cyntaf WEPCo. Bydd hyn yn achosi oedi o ran cyflawni unrhyw brosiect addysg. 
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5.28.3 Yn ôl y ddadl o ran yr amser sydd wedi mynd heibio, gall bod risg caffael yng nghyswllt gwneud 
y DoA, os na wneir y DoA o fewn 6 mis. 

Risg Posibl o ran Caffael       

5.29 Pe bai Cyfranogwr yn dewis peidio ag ymrwymo i’r SPA neu’r DoA, a’i fod wedyn eisiau cael mynediad i 
Wasanaethau Partneriaeth neu Wasanaethau Prosiect gan WEPCo yn y dyfodol, ni chaiff wneud hynny 
mewn modd diogel o ran caffael.                   

5.30 Yn yr un modd, o ran cyllid Band B Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif, pe bai Cyfranogwr yn dewis peidio 
ag arwyddo’r SPA neu’r DoA, ond ei fod wedyn eisiau defnyddio WEPCo i gyflawni prosiect a ariennir o 
Fand B (p’un a yw hynny’n gyllid cyfalaf neu refeniw) yn y dyfodol, ni chaiff wneud hynny ychwaith mewn 
modd diogel o ran caffael. 

5.31 Er enghraifft, os yw Cyfranogwr yn diogelu cyllid Band B MIM, ymhellach i lawr o Lywodraeth Cymru,  ar 
gyfer prosiect nad yw wedi'i ddynodi ar hyn o bryd, a bod angen iddo ddefnyddio WEPCo, ni chaiff  wneud 
hynny mewn modd diogel o ran caffael os nad oedd wedi arwyddo’r SPA neu’r DoA. Mae gan WEPCo yr 
hawl unigryw i ddatblygu cynigion ar gyfer cyflawni prosiect o dan y Rhaglen MIM Band B Ysgolion a 
Cholegau 21ain Ganrif (Gwasanaethau Partneriaeth Datblygu Prosiect) o fewn 10 mlynedd cyntaf y SPA. 

5.32 Argymhellir felly bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo gwneud y SPA fel y nodir yn yr adroddiad hwn i 
sicrhau y gellir cwblhau’r SPA yn yr Hydref yn ôl y bwriad, ac y gall y Cyngor ddefnyddio’r SPA o’r dyddiad 
y daw’n weithredol. 

Y Broses Gaffael          

5.33 Mae Llywodraeth Cymru’n wedi ymrwymo i broses dendro o dan weithdrefn deialog cystadleuol sy’n 
gweithio yn ôl yr amserlen gaffael isod yn Nhabl 1. Nod y weithdrefn deialog cystadleuol yw galluogi 
Llywodraeth Cymru, fel yr awdurdod contractio, i "ganfod datrysiad neu ddatrysiadau sy’n gallu diwallu ei 
hanghenion". Cafwyd deialog cynhwysfawr gyda bob un o’r Cynigwyr yn ystod y Broses Ddeialog.                            

5.34 Ar 14eg Chwefror 2020, derbyniwyd tri Chais Drafft. Fe’u hadolygwyd, ac anfonwyd sylwadau yn ôl ar y 
Ceisiadau Drafft a gyflwynwyd i lywio cam nesaf y deialog. Ar 20fed Chwefror, cynhaliwyd digwyddiad 
“Cwrdd â’r Cynigwyr” yng nghyfleusterau Yr Hafod yn CP2, a fynychwyd gan nifer o Gyfranogwyr a 
rhanddeiliaid eraill. 

Effaith Covid-19 

5.35 Roedd cam dwys terfynol y Deialog, o’r enw’r ‘bŵt-camp’, i fod i gychwyn yn Stadiwm Principality ar ddydd 
Llun 16eg Mawrth 2020. Ar 14eg Mawrth, roedd aelod o’r tîm craidd ac un o’r ymgynghorwyr wedi mynd yn 
wael â symptomau coronafeirws. O ganlyniad i ddigwyddiadau dilynol pandemig Covid-19, penderfynwyd 
oedi dechrau’r bŵt-camp i wneud trefniadau i’w gynnal o bell drwy Microsoft Teams neu ddulliau eraill o 
bell, lle bo angen. Yn dilyn pythefnos o weithgaredd ymgysylltu dwys o bell, a hynny gyda thri chynigydd 
ar wahân (a oedd yn cynnwys cyfraniadau gan aelodau timau’r ceisiadau o leoliadau ledled Ewrop), am 
18.30 ar 3ydd Ebrill 2020, llwyddodd Llywodraeth Cymru i Gau’r Deialog, gan wahodd Ceisiadau Terfynol 
yn unol â’r rhaglen gaffael wreiddiol. 

5.36 Cyflwynodd y Cynigwyr eu Ceisiadau erbyn hanner dydd ar 27ain Ebrill 2020, a derbyniwyd Tendrau 
Terfynol oedd yn cydymffurfio â’r gofynion gan y tri chynigydd. Cynhelir cyfarfodydd gwerthuso o bell os 
bydd angen. Disgwylir y bydd y Cynigydd a Ddewiswyd yn cael ei benodi’n unol â’r amserlen a nodir isod. 
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Tabl 1 

Mater Dyddiad(au) 

Cyflwyno ITPDSB i Gynigwyr  21 Hydref 2019 

Cychwyn Deialog â Chynigwyr           28 Hydref 2019 

Seibiant Dros y Nadolig  18 Rhagfyr 2019 - 5 Ionawr 2020 

Parhad Deialog gyda Chynigwyr          6 Ionawr 2020 

Dychwelyd Cais Drafft 17:00 ar 14 Chwefror 2020 

Toriad  17 Chwefror 2020 - 13 Mawrth 2020 

Bŵt-camp            16 Mawrth 2020 - 3 Ebrill  2020 

Cau’r Deialog 3 Ebrill 2020 

Dychwelyd Ceisiadau  12:00 ar 27 Ebrill 2020 

Gwerthuso Ceisiadau a 
chymeradwyaeth 

27 Ebrill 2020 - 3 Gorffennaf  2020 

Penodi Cynigydd a Ddewiswyd          3 Gorffennaf  2020 

Cyfnod Segur             4 Gorffennaf  2020 - 14 Gorffennaf 2020 

Yn dilyn ffurfio WEPCo, arwyddo 
Cytundeb Rhanddeiliaid WEPCo  

Medi 2020 

Arwyddo’r Cytundeb Partneriaeth 
Strategol    

Medi 2020 

 

6 YSTYRIAETHAU CYFREITHIOL 

6.1 Mae cymeradwyaeth i wneud Cytundeb Partneriaeth Strategol (SPA) yn swyddogaeth gweithrediaeth 
sydd angen penderfyniad y Pwyllgor Gwaith. 

6.2 I wneud y SPA y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad hwn, a chyfranogi ynddo, bydd y Cyngor yn dibynnu ar 
nifer o bwerau statudol: 

6.2.1 y pwerau “llesiant” a gynhwysir yn adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000;    

6.2.2 y pwerau a gynhwysir yn Neddfau Addysg 1996 a 2002; 

6.2.3 darpariaethau “cysylltiedig” adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972.  
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6.3 Mae’r pwerau llesiant a gynhwysir yn adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn caniatáu i’r Cyngor wneud 
unrhyw beth a ystyria sy’n debygol o gyflawni un neu ragor o’r amcanion a ganlyn - 

(a)     hyrwyddo neu wella llesiant economaidd ei ardal;                                 

(b)     hyrwyddo neu wella llesiant cymdeithasol ei ardal; a                                 

(c)     hyrwyddo neu wella llesiant amgylcheddol ei ardal.                                       

6.4 Wrth arfer y pŵer hwn, mae’r Cyngor wedi ystyried y strategaeth gymunedol ac mae’n rhoi’r hyblygrwydd 
mwyaf i’r Cyngor sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu hamcanion hirdymor, sy’n un o’r 
amcanion o fewn Cynllun y Cyngor 2017-2022. 

6.5 Mae darpariaethau cysylltiedig adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatáu i’r Cyngor wneud 
unrhyw beth (p’un a yw’n ymwneud â gwariant, benthyca neu gaffael neu waredu unrhyw eiddo neu 
hawliau ai peidio) a gyfrifir i hwyluso neu sy’n ffafriol neu’n gysylltiedig â chyflawni unrhyw rai o’i 
swyddogaethau.          

6.6 Bydd angen i’r rhaglen weithredu’n unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r 
Ddeddf yn gosod fframwaith o saith nod i ddatblygu ac amddiffyn llesiant cymdeithasol, economaidd a 
diwylliannol Cymru, ynghyd â phum dull o weithio i gyflawni datblygu cynaliadwy. 

6.7 Nid yw gwneud SPA yn ymrwymo’r Cyngor mewn unrhyw fodd. Fodd Bynnag, bydd yn ofynnol i’r Cyngor 
benodi cynrychiolydd i weithredu ar ei ran mewn perthynas â’r SPA. O ran pwy yw’r cynrychiolydd, gall 
newid ar unrhyw adeg yn dilyn rhybudd ysgrifenedig i WEPCo a phob Cyfranogwr arall. Hefyd, gall pob 
cynrychiolydd, ar unrhyw adeg, drwy rybudd ysgrifenedig i WEPCo, awdurdodi eraill i arfer 
swyddogaethau a phwerau’r Cyngor.            

6.8 Felly gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151  
i’w benodi’n ‘Gynrychiolydd y Cyfranogwr’ i eistedd ar y Bwrdd Partneriaeth Strategol (BPS).             

6.9 Bydd y SPA yn cael ei gyflawni fel gweithred a’i ardystio yn unol ag Erthygl 14.5 o’r Cyfansoddiad.   

6.10 Nodir, o ran cymeradwyaeth ffurfiol i fwrw ymlaen â chyflawni unrhyw brosiect newydd, ac i wneud 
dogfennaeth gyfreithiol gysylltiedig i hwyluso hynny, gan gynnwys Cytundeb Prosiect, byddai angen 
cymeradwyaeth bellach gan y Pwyllgor Gwaith. 

Sylwadau ar Gydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol     

6.11 Nid yw’r argymhellion o fewn yr adroddiad hwn yn cael unrhyw effaith ar gydraddoldeb, gan nad oes 
unrhyw ymrwymiad wedi’i wneud i gynllun MIM ar hyn o bryd. Ymgymerir ag asesiad o’r effaith ar 
gydraddoldeb ar wahân pe bai’r cyngor yn canfod Prosiect MIM yn y dyfodol. 

6.12 Fesul prosiect, bydd unrhyw gynigion yn cynnwys dogfennaeth briodol yng nghyswllt cydraddoldeb. 

 

7 CYSYLLTIADAU Ȃ BLAENORIAETHAU STRATEGOL CORFFORAETHOL/CYFRANIAD AT 
GANLYNIADAU STRATEGOL 

7.1 Byddai cymeradwyo’r argymhellion o ran yr adroddiad hwn yn rhoi’r cyfle i’r Cyngor gyfranogi mewn 
prosiect MIM yn y dyfodol, pe bai’n dymuno gwneud hynny. Mae’r opsiwn hwn yn rhoi’r hyblygrwydd mwyaf 
i’r Cyngor sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu hamcanion hirdymor, sy’n un o’r amcanion 
o fewn Cynllun y Cyngor 2017-2022. 
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ATODIAD 2 
 

WEP – MODEL CYFLWYNO PARTNERIAETH STRATEGOL 
 

CRYNODEB O’R CYTUNDEB PARTNERIAETH STRATEGOL 
 

Dogfen allanol yw hon – nid oes fersiwn Gymraeg ar gael ar hyn o bryd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


