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PWNC 
 
Eitem 5:ACHOS AMLINELLOL PROSIECT CANOLBWYNT ECONOMI WLEDIG 
GLYNLLIFON 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Canolbwynt Economi Wledig 
Glynllifon ac yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’r 
broses sicrwydd a gynhaliwyd, a bod Grŵp Llandrillo Menai yn mynd i’r afael â’r materion a 
nodir yn yr adroddiad, a gofynnwyd fod Achos Busnes Llawn yn cael ei baratoi i’r Bwrdd ei 
ystyrid yn dilyn cwblhau’r broses gaffael a’r broses gydsynio.  
 
Dirprwywyd cymeradwyaeth derfynol y fanyleb caffael a’r meini prawf gwerth cymdeithasol 
i’r Cyfarwyddwr Portffolio mewn trafodaeth cyn i noddwr y prosiect ddechrau caffael.  
 
Cytunwyd ar y cynlluniau cyllido terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn sail i’r llythyr Cynnig 
Grant ar y cam Achos Busnes Llawn ac yn awdurdodi Cyfarwyddwr Portffolio mewn 
ymgynghoriad â’r Cadeirydd,  Swyddog Monitro a Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya 
i gytuno ar delerau drafft i’w cymeradwyo gan y Bwrdd.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn  unol  â  chytundeb  y  Cynnig  Terfynol,  bydd  achosion  busnes  yn  cael  eu  
datblygu  ar  gyfer  pob prosiect yn y Cynllun Twf yn unol â’r canllawiau ‘Better Business 
Case’ a luniwyd gan Lywodraeth Cymru  a  Thrysorlys  EM. 
 
Mae cael   cymeradwyaeth   y   Bwrdd   Uchelgais   i’r   Achos   Busnes   Amlinellol   yn   
rhoi’r gymeradwyaeth angenrheidiol a fyddai’n galluogi’r prosiect i symud ymlaen i’r rhan 
nesaf a fyddai, yn  amodol  ar  gymeradwyaeth  Llywodraeth  Cymru  a  Llywodraeth  y  
DU  i’r  broses  sicrwydd,  yn golygu bod Achos Busnes Llawn yn cael ei ddatblygu ar 
gyfer penderfyniad buddsoddi terfynol gan y Bwrdd Uchelgais.   
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL  



 

 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Grŵp Cefnogaeth Weithredol 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu gynnwys yn yr 
adroddiad. 
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PWNC 
 
Eitem 6:ACHOS BUSNES AMLINELLOL PROSIECT CANOLFAN PROSESU SIGNAL 
DIGIDOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect y Ganolfan Prosesu Digidol 
ac yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’r broses 
sicrwydd a gynhaliwyd, a Phrifysgol Bangor yn mynd i’r afael â’r materion a nodir yn yr 
adroddiad, a gofynnwyd fod Achos Busnes Llawn yn cael ei baratoi i’r Bwrdd ei ystyried yn 
dilyn cwblhau’r broses gaffael.  
 
Dirprwywyd cymeradwyaeth derfynol y fanyleb caffael a’r meini prawf gwerth cymdeithasol 
i’r Cyfarwyddwr Portffolio cyn i noddwr y prosiect ddechrau caffael.  
 
Cytunwyd ar y cynlluniau cyllido terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn sail li’r lythyr Cynnig 
Grant ar y cam Achos Busnes Llawn ac yn awdurdodi Cyfarwyddwr Portffolio mewn 
ymgynghoriad â’r Cadeirydd, Swyddog Monitro a Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya i 
gytuno ar delerau drafft i’w cymeradwyo gan y Bwrdd.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn  unol  â  chytundeb  y  Cynnig  Terfynol,  bydd  achosion  busnes  yn  cael  eu  
datblygu  ar  gyfer  pob prosiect yn y Cynllun Twf yn unol â’r canllawiau ‘Better Business 
Case’ a luniwyd gan Lywodraeth Cymru  a  Thrysorlys  EM. 
 
Mae cael   cymeradwyaeth   y   Bwrdd   Uchelgais   i’r   Achos   Busnes   Amlinellol   yn   
rhoi’r gymeradwyaeth angenrheidiol a fyddai’n galluogi’r prosiect i symud ymlaen i’r rhan 
nesaf a fyddai, yn  amodol  ar  gymeradwyaeth  Llywodraeth  Cymru  a  Llywodraeth  y  
DU  i’r  broses  sicrwydd,  yn golygu bod Achos Busnes Llawn yn cael ei ddatblygu ar 
gyfer penderfyniad buddsoddi terfynol gan y Bwrdd Uchelgais.   
 

 



 

 

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL  
 
Derbyniwyd datganiad o Fuddiant Personol gan yr Athro Iwan Davies gan fod y cais yn 
ymwneud â Prifysgol Bangor, ac felly bu iddo ymatal o’r Cyfarfod ar gyfer y drafodaeth ar 
yr achos busnes.  
Derbyniwyd datganiad o Fuddiant Personol gan Askar Sheibani ar gyfer eitem 9 gan ei fod 
yn rhan o’r cais ac felly bu iddo ymatal o’r cyfarfod ar y drafodaeth ar achos busnes.   
 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Grŵp Cefnogaeth Weithredol 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu gynnwys yn yr 
adroddiad. 
 
 

 
 
 


