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3. Rhagair  

Mae'r Cynllun Twf wedi'i ddatblygu drwy gydweithio agos ac ymrwymiad gan bartneriaid ar 

draws y llywodraethau a'r sectorau, i gyflawni buddsoddiad a newid cadarnhaol a 

hirhoedlog a fydd yn galluogi twf economaidd a chyflogaeth yn yr hir-dymor.  

Dros y pymtheg mlynedd nesaf, bydd y Cynllun Twf yn ein grymuso i gydweithio a chymryd 

rheolaeth dros sut rydym yn buddsoddi yn ein dyfodol.   

Mae'n gyfle unigryw i ddatganoli buddsoddiadau'r llywodraeth, gwneud y penderfyniadau 

buddsoddi hynny yn lleol ac arddangos y gwerth a ddaw yn sgil hyn. Yn y pendraw, fel rhan 

o raglen fuddsoddi ehangach, bydd y Cynllun Twf yn galluogi i ni adeiladu economi bywiog, 

cynaliadwy a chynhwysol i ni i gyd yng Ngogledd Cymru.  

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £240miliwn i Gynllun Twf 

Gogledd Cymru dros y 15 mlynedd nesaf. Law yn llaw â phartneriaid Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru a'r sector preifat, mae'r Cynllun Twf yn ceisio cyflawni 

cyfanswm o hyd at £1.1bn o fuddsoddiad yn economi'r Gogledd (£240m o'r Cynllun Twf), i 

greu 3,400 - 4,200 o swyddi ychwanegol net a chynhyrchu £2.0 - £2.4 biliwn mewn GVA 

ychwanegol net. 

Gan adeiladu ar Benawdau'r Telerau, a lofnodwyd ym mis Tachwedd 2019, mae'r ddogfen 

hon yn amlinellu gweledigaeth rymus i Ogledd Cymru. Nod y Cynllun Twf yw adeiladu 

economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yn y Gogledd, gan adeiladu ar ein cryfderau i roi 

hwb i gynhyrchedd wrth fynd i'r afael â heriau a rhwystrau economaidd hir-dymor i gyflawni 

twf cynhwysol. Mae ein dulliau gweithredu i gyflawni twf mewn ffordd gynhwysol, 

gynaliadwy, y gellir ei ymestyn yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae llofnodi'r ddogfen hon yn cadarnhau ein hymrwymiad ar y cyd i weithredu Cynllun Twf 

Gogledd Cymru yn llawn dros y pymtheg mlynedd nesaf. 

Edrychwn ymlaen at arwain y buddsoddiad pwysig hwn yn ein cartref a'n rhanbarth, 

Gogledd Cymru. 

 

[Insert signatures – NWEAB/UK/WG] 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876300/Pennawdau_Telerau_Heads_of_Terms_2.pdf
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4. Crynodeb Gweithredol 

[Noder:  I'w gynnwys unwaith y bydd y cynnwys wedi'i gytuno gyda 

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU] 

Mae model rhesymeg yn ffordd o fynegi'r cyd-destun ar gyfer newid a buddsoddi. Mae 
crynodeb o fodel rhesymeg ar gyfer y Cynllun Twf wedi'i nodi yn Ffigwr 1.1 isod ac 
mae'n rhoi trosolwg o'r gyrwyr strategol, yr amcanion, y mewnbynnau ac effaith y 
Cynllun Twf. 
 

Ffigwr 1.1 Model Rhesymeg y Portffolio 

 
Ffynhonnell: Hatch; Y BWRDD UCHELGAIS. Nodyn ar Fethiant y Farchnad: Allanoldebau cadarnhaol: buddion 
economaidd/cymdeithasol/amgylcheddol trydydd parti i'r economi/cymdeithas ehangach. Ni all sefydliadau masnachol ddal y rhain 
i gyd felly mae angen buddsoddiad cyhoeddus. Methiant gwybodaeth: nid oes gan fusnesau'r wybodaeth gyflawn am 
dechnolegau/datblygiadau a allai sicrhau twf. Mae angen buddsoddiad cyhoeddus i bontio'r bylchau gwybodaeth hyn. Methiant 
cydlynu: mae'n bosib nad oes gan un sefydliad yn unig y cymhelliant i fuddsoddi mewn menter sy'n sicrhau buddion i bartneriaid 
ehangach. Mae angen buddsoddiad cyhoeddus i symbylu buddsoddiad partneriaeth. 
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5. Cyflwyniad 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y cyfeirir ato o hyd ymlaen fel y 
Bwrdd Uchelgais neu'r Bwrdd) yn 2012 fel partneriaeth rhwng chwe ardal Awdurdod Lleol 
rhanbarth Gogledd Cymru, sef Cynghorau Gwynedd, Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam 
a Sir y Fflint. Mae'r Bwrdd hefyd yn cynnwys Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Coleg 
Cambria a Grŵp Llandrillo Menai. Ar ddechrau 2019, sefydlwyd Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru yn ffurfiol fel cyd-bwyllgor.  

Ffigwr 5.1 Map o Ogledd Cymru a Phartneriaid y Bwrdd Uchelgais 

 
 

Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru'n bartneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. 
Mae Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy wedi bod yn cynrychioli'r sector 
preifat yn gryf iawn ac, fel un o sylfaenwyr y Bwrdd Uchelgais, maen nhw wedi gweithio'n 
agos iawn gyda phartneriaid a rhanddeiliaid rhanbarthol o'r sector preifat a'r sector 
cyhoeddus i ffurfio a dylanwadu ar gynnig y Cynllun Twf. Ers 3 Awst 2020, yn sgil heriau 
a achoswyd gan Covid-19, mae'r Cyngor Busnes wedi tynnu eu haelodaeth yn ôl ond 
byddant yn bartner hanfodol, er yn fwy o bell, wrth symud ymlaen.  

Mae cynrychiolaeth gref i'r sector preifat o hyd yng Nghynllun Twf Gogledd Cymru drwy'r 
Grŵp Cyflawni Busnes sy'n gweithredu fel corff ymgynghorol annibynnol i Fwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 
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Y Weledigaeth ar gyfer Gogledd Cymru 

Yn 2016, mabwysiadodd partneriaid y Bwrdd Uchelgais Weledigaeth ar gyfer Twf yr 
Economi yng Ngogledd Cymru (y Weledigaeth Twf).    

Y weledigaeth sydd wedi'i mabwysiadu yw datblygu "rhanbarth hyderus, cydlynol sydd â 
thwf economaidd cynaliadwy, sy'n elwa i'r eithaf o lwyddiant sectorau economaidd 
gwerth uchel a'n cysylltiad ag economïau Pwerdy'r Gogledd ac Iwerddon..” 

Seiliwyd y Weledigaeth Twf ar dair egwyddor allweddol i'r Gogledd: 

 Blaengar - gan ganolbwyntio ar arloesedd mewn sectorau economaidd gwerth 
uchel i symud perfformiad economaidd ymlaen. 

 Gwydn - gan ganolbwyntio ar gadw pobl ifanc, codi lefelau cyflogaeth a gwella 
sgiliau er mwyn cyflawni twf cynhwysol. 

 Cysylltiedig - gan ganolbwyntio ar wella isadeiledd trafnidiaeth a digidol er mwyn 
gwella cysylltedd strategol i'r rhanbarth ac o'i fewn. 

Bydd gan Gynllun Twf Gogledd Cymru rôl allweddol wrth gyflawni'r weledigaeth hon. 

Byddwn yn flaengar gyda'n buddsoddiadau - yn adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i 

gynhyrchedd, meithrin arloesedd a bod yn gystadleuol yn y marchnadoedd yr ydym yn 

eu gwasanaethu. Mae gennym ganolbwyntiau ymchwil ac arloesedd sydd wedi'u hen 

sefydlu eisoes, sy'n ein helpu ni i wthio'r ffiniau wrth ddod o hyd i feysydd twf newydd 

ar gyfer ein busnesau gweithgynhyrchu gwerth uchel. Byddwn yn buddsoddi ymhellach i 

greu canolfannau rhagoriaeth i wella ein henw da a galluogi twf yn y diwydiant pwysig 

hwn.  

Byddwn yn mynd i'r afael â methiant marchnad hir-dymor sydd wedi bod yn rhwystr i 

fuddsoddiad masnachol - gan wneud y Gogledd yn lle mwy addas i fuddsoddi ynddo a 

datgloi'r potensial ar gyfer swyddi medrus gwerth uchel, er mwyn i'n pobl ifanc a 

chenedlaethau'r dyfodol ffynnu. Byddwn yn mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar 

gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen er mwyn darparu'r tir cyflogaeth a thai yr 

ydym ei angen ynghyd â buddsoddi yn ein Porthladd yng Nghaergybi.  

Drwy fuddsoddi yn awr, rydym yn adeiladu ein gwytnwch ar gyfer y dyfodol. 

Rydym yn gysylltiedig fel rhanbarth. Mae ein partneriaeth ar draws y chwe awdurdod 

lleol, y prifysgolion, y colegau a'r sector preifat wedi'i hen sefydlu ac yn cryfhau o hyd. 

Yn ogystal, rydym yn gyrru newid cyfeiriad mewn cysylltedd digidol drwy gydbwyso 

buddsoddiad mewn isadeiledd a thechnoleg. Rydym yn cyfarch yr ardaloedd hynny sydd 

angen cysylltiadau band eang cyflymach a mwy dibynadwy fwyaf a gwneud y mwyaf o 

botensial mynediad i 5G ac arloesedd digidol newydd. Mae cyfleoedd hefyd yn bodoli 

yn ein cysylltiadau agos gyda'r economïau cyfagos megis Pwerdy'r Gogledd, Iwerddon a 

Chanolbarth Cymru. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn adeiladu economïau cryfach.  
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Byddwn yn cryfhau ein henw da fel rhanbarth cydlynus; rhoi lifer ar ein partneriaethau i 

hyrwyddo twf yn yr economi sy'n gynaliadwy, yn gynhwysol ac y gellir ei ymestyn. Mae 

ein Buddsoddiad mewn prosiectau ynni carbon isel yn galluogi i ni gyfrannu'n 

uniongyrchol i'r argyfwng newid hinsawdd, gan helpu i wneud y Gogledd yn amgylchedd 

glanach, gwyrddach, ond hefyd gan leoli ein hunain fel un o'r lleoliadau arweiniol yn y 

DU o fewn y sector ynni carbon isel. Heb anghofio ein economïau sylfaen o fewn 

amaeth a thwristiaeth, byddwn yn helpu i alluogi ac annog arallgyfeirio i wella dyfodol 

hir-dymor y diwydiannau allweddol hyn, gan sicrhau bod ganddynt y cyfle i ddatblygu'n 

gynaliadwy a ffynnu.  

Byddwn yn buddsoddi mewn ffordd sy'n hyrwyddo gwerth cymdeithasol ac yn adeiladu 

cyfoeth yn ein cymunedau. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ei rhwymedigaeth 

i gyflawni'r Cynllun Twf mewn ffordd sy'n gwella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, 

amgylcheddol ac economaidd. 

 

Y Rhanbarth  

Adwaenir y Gogledd am ei dirweddau prydferth, ei hanes, ei dreftadaeth, ei ddiwylliant 
ac mae ganddo'r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, ar tua 41.9%1.  

Mae'r Gogledd yn gartref i bron i 700,000 o drigolion ac mae'n cyfrannu £14.2 biliwn i 
economi'r DU bob blwyddyn,2 gan gynrychioli 22% o economi Cymru.3 Yn y Gogledd, 
rhagamcanir y bydd y boblogaeth yn cynyddu 2.1 y cant yn y cyfnod o 2018-2028, a 3.1 y 
cant yn y cyfnod o 2018-2038. Mae poblogaeth sy'n heneiddio yng Ngogledd Cymru. 
Rhwng 1998 a 2018, mae cyfran y boblogaeth sy'n 65 mlwydd oed a throsodd wedi 
cynyddu o 18.5 y cant i 23 y cant, ac mae cyfran y boblogaeth sy'n 15 mlwydd oed ac iau 
wedi cwympo o 19.8 y cant i 17.8 y cant.4. Mae proffil pobl ifanc 14-18 mlwydd yn y 
rhanbarth oed wedi parhau'n wastad ers degawd, ond, o 2020 ymlaen, rhagwelir y bydd 
yn cynyddu, sy'n golygu bod angen i'r rhanbarth ystyried y cyfleoedd sgiliau a chyflogaeth 
i wasanaethau'r demograffig cynyddol hwn. 

Mae'r perfformiad economaidd wedi bod yn wydn yn dilyn yr argyfwng ariannol ac yn 
ystod y cyfnod o lymder, gyda gwir5 GVA yn cynyddu 20% ers 2009. Mae hyn o gymharu â 
14.9% yn Rhanbarth Dinas Bae Abertawe a 12.6% yn ardal Cynllun Twf Canolbarth Cymru.  

                                                                 

1 Welsh Government – Summary Statistics for Welsh economic regions: North Wales, May2020 

2 Mesurwyd gan Werth Ychwanegol Crynswth (GVA). Ffynhonnell: ONS, data 2018. 

3 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-

Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year  

4 Welsh Government – Summary Statistics for Welsh economic regions: North Wales, May2020 

5 h.y. wedi'i addasu o ran chwyddiant. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year
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Yn 2018, y cyfanswm GVA yn y Gogledd oedd £14,239miliwn, 4.1 y cant yn uwch na'r flwyddyn 
flaenorol, a oedd yn cyfrif am 21.9 y cant o gyfanswm GVA Cymru (£65,089 miliwn) a 0.8 y cant o 

gyfanswm GVA y DU (£1,892,681 miliwn) yn y flwyddyn honno.6 Yn y Gogledd, mae 
amrywiaethau eang mewn GVA y pen, gyda chynhyrchedd penodol wan yn Ynys Môn 
(53% o gyfartaledd y DU), ond gyda pherfformiad cryfach yn Sir y Fflint a Wrecsam (y ddau 
yn 81% o gyfartaledd y DU).7 Mae hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu mewn enillion 
cyfartalog, sydd ymhell o gyfartaledd y DU. Yn wir, mae enillion cyfartalog rhai 
awdurdodau lleol yn y Gorllewin ymhlith yr isaf yng Nghymru a'r DU. Ar gyfer y flwyddyn 
a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2018, y Gogledd oedd â'r gyfradd cyflogaeth uchaf a'r 
cyfraddau diweithdra a segurdod economaidd isaf o holl ranbarthau Cymru8. Fodd 
bynnag, mae mwy o angen yn y rhanbarth am gyfleoedd cyflogaeth gwerth uchel. 

Mae gan y Gogledd nifer o ardaloedd sydd o fewn y 10% uchaf o ardaloedd sydd fwyaf difreintiedig 
yng Nghymru.  Mae nifer o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn ein hardaloedd gwledig. 

Mae bwlch cynhyrchedd parhaus a chynyddol yn dal i fodoli rhwng y Gogledd a'r DU 
gydag amrywiadau eang yn y GVA (Gwerth Ychwanegol Crynswth) y pen ledled y 
rhanbarth. Mae mynd i'r afael â'r bwlch cynhyrchedd a'r anghyfartaledd hwn yn 
flaenoriaeth bwysig i'r Cynllun Twf.  

Mae economi’r Gogledd yn amrywiol a’r sectorau allweddol yw gweithgynhyrchu, ynni a 
thwristiaeth yn ogystal â swyddi yn y sector cyhoeddus.  Mae'r sector cyhoeddus yn cyfrif 
am bron i chwarter (24.7%) o GVA y rhanbarth. Mae gweithgynhyrchu yn cyfrif am 1/5 
(20.3%) o'r economi, sy'n llawer pwysicach yng Ngogledd Cymru nag yng Nghymru'n 
gyffredinol (lle mae'n cyfrif am 17% o GVA). Mae cyfanwerthu a manwerthu, trafnidiaeth, 
gwestai a'r sector bwyd yn cyfrif am 17% o economi'r Gogledd. Mae’r siart isod yn dangos 
trawstoriad o gyfraniad y diwydiant at GVA 2018 yn y Gogledd. 9 

                                                                 

6 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-

Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year  

7 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-

Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gvaperhead-by-area-year  

8 Welsh Government – Summary Statistics for Welsh economic regions: North Wales, May2020 

9 Ffynhonnell: ONS. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gva-by-measure-welsheconomicregion-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gvaperhead-by-area-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gvaperhead-by-area-year
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Mae cyfran o'r bwlch cynhyrchedd yn cael ei briodweddu gan strwythur sectorau 
economi'r Gogledd, gyda rhai ardaloedd yn benodol ddibynnol ar sectorau sydd â 
chyflogau cymharol isel, gan gynnwys twristiaeth a manwerthu. Ar yr un pryd, mae rhai 
cryfderau, gyda 64,000 o bobl yn gyflogedig mewn sectorau gwerth uchel, a ddiffinnir fel 
gweithgynhyrchu, gwybodaeth a chyfathrebu; a gweithgareddau proffesiynol, 
gwyddonol a thechnegol. 

Mae cefnogi sectorau gwerth uchel ac ymdrin â'r rhwystrau hir-dymor i dwf wrth galon 
Cynllun Twf Gogledd Cymru.  

Mae poblogaeth sy'n heneiddio ledled y rhanbarth a thraddodiad o ddoniau yn symud 
allan o'r rhanbarth. Er y disgwylir i boblogaeth y Gogledd gynyddu i 7,22,317 erbyn 2039, 
mae disgwyl i gyfran y boblogaeth sy'n 65 oed neu hŷn gynyddu o 23.6% o 29.8%. Mae 
hyn yn golygu cyfran lai o bobl oedran gweithio, a allai roi pwysau ar y cyflenwad sgiliau.  

Roedd y gyfradd cyflogaeth ymysg trigolion oedran gweithio yn y Gogledd yn 75.9% ym 
mis Mawrth 2020, oedd yr un fath â'r DU. Dros 5 mlynedd, rhwng mis Mawrth 2015 a mis 
Mawrth 2020, ychwanegwyd 18,300 o swyddi i'r economi, twf o 6.2 y cant ar gyfer y 
rhanbarth. Amlinellir effeithiau penodol COVID-19 ar economi'r Gogledd a'r Cynllun Twf 
yn yr adran nesaf. 

Mae buddsoddi yn y sgiliau sy'n cyd-fynd ag anghenion cyfleoedd cyflogaeth newydd y 
rhanbarth yn sylfaenol i iechyd economaidd y Gogledd yn y dyfodol.  

 

Yr Achos dros Newid 

Mae'r adran hon yn nodi'r heriau a'r cyfleoedd ar draws y sectorau allweddol yn economi'r 
Gogledd y mae'r Cynllun Twf yn ceisio mynd i'r afael â nhw: 

Gweinyddiaeth gyhoeddus 
a amddiffyn, addysg a 

iechyd, 24.7%

Gweithgynhyrchu, 
20.3%

Cyfanwerthu, manwerthu, 
trafnidiaeth, gwestai a'r sector …

Eiddo Tirol, 11.9%

Amaeth, cloddio, 
trydan, nwy, dwr a 

gwastraff, 6.7%

Adeiladwaith6.6%

Gweithgareddau Proffesiynol, 
gwyddonol a technegol; 

gweithgareddau gweinyddol a 
cefnogol 6.5%

Arall, 6.2%
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Gweithgynhyrchu gwerth uchel 

 Bydd cefnogi arloesedd ac ymchwil a datblygu: mae angen am gyfleusterau a 
chefnogaeth dechnegol â busnesau unigol yn methu â chael mynediad at y sgiliau 
a'r arbenigedd i arloesi a gwella cynhyrchedd drwy arbedion effeithlonrwydd. 

 Cefnogi'r rhaglen carbon isel: mae angen cryf i ddatgarboneiddio'r diwydiant er 
mwyn bodloni targedau cenedlaethol ar gyfer twf glân, ynghyd â gwneud y mwyaf 
o gyfleoedd yn y farchnad, gyda disgwyliad y bydd nifer y swyddi coler werdd yn 
tyfu i 2 filiwn a gwerth allforion y DU o'r economi carbon isel dyfu £170 biliwn bob 
blwyddyn erbyn 2030. 

 Integreiddio'r gadwyn gyflenwi: Mae disbyddiad cynyddol neu 'gafnu' yn y gadwyn 
gyflenwi sydd wedi'i lleoli yng Nghymru ac yn y DU dros ddegawdau diweddar yn 
cyflwyno bygythiad hirdymor i'r galluedd cynhyrchu a gweithgynhyrchu a'i ffyniant 
yn y dyfodol. Mae angen ail-adeiladu a chynnal busnesau bach a chanolig eu maint 
o fewn cadwyni cyflenwi i yrru'r elfen gystadleuol. 

 Gwella cynhyrchedd: Mae sectorau gweithgynhyrchu uwch y Gogledd yn sectorau 
cynhyrchedd uchel cymharo yn yr economi, ond mae potensial mawr i gynyddu 
cynhyrchedd drwy dargedu buddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu a sgiliau.   

Bwyd-amaeth a thwristiaeth 

 Tan-fuddsoddiad mewn Ymchwil a Datblygu ac Arloesedd: Mae data'r Cyngor 
Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yn awgrymu mai dim ond 2% (c. 
£95 miliwn) o'r holl grantiau sy'n cael eu cynnig sydd wedi'u cyfeirio at y sector 
Bwyd a Diod. Roedd y gwariant ar ymchwil a datblygu ar draws y sectorau hyn 
gyfwerth â 1.3% o'r holl wariant ar ymchwil a datblygu ar draws yr holl sectorau yn 
y DU yn 2018, er bod y sectorau hyn yn cyfrif am 10% o gyfanswm cyflogaeth. 

 Cefnogi'r rhaglen carbon isel ar draws Cymru a'r DU: O safbwynt amgylcheddol, 
mae lleihau allyriadau carbon yn hanfodol i gynaladwyedd Cymru yn y dyfodol a 
chafodd hyn ei gydnabod yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 
sy'n gosod targed i leihau allyriadau o leiaf 80% yn erbyn gwaelodlin 1990. Gallai 
cyflwyno ymarferion rheoli tir carbon isel cynaliadwy, ynghyd â gyrru arloesedd a 
thechnolegau carbon isel newydd yn y sector amaethyddiaeth gyfrannu at y 
rhaglen gostwng carbon hir-dymor. 

 Gwella cynhyrchedd: Yn 2017, roedd yr allbwn gros fesul hectar o dir amaethyddol 
yn £858 yng Nghymru, sy'n sylweddol is na rhanbarth mwyaf cynhyrchiol y DU, sef 
De Ddwyrain Lloegr (£3,190 fesul hectar).  Mae'r sector twristiaeth hefyd yn 
dioddef o lefelau cynhyrchedd is na'r rhai a welir yn Lloegr, gyda GVA fesul 
gweithiwr yn y sector twristiaeth gyfystyr â £19,600, 14% yn is na'r metrig cyfatebol 
yn Lloegr. 

 Cwrdd ag anghenion sgiliau: Awgrymodd yr Arolwg Sgiliau Cyflogwr diweddaraf 
bod 25% o fwytai a gwestai yng Nghymru wedi adrodd am ddiffyg sgiliau a 45% o 
fusnesau mewn prif ddiwydiannau (sy'n cynnwys amaethyddiaeth). Bu i'r ddau 
sector hefyd adrodd am gynnydd mewn bwlch sgiliau o'r arolwg blaenorol, gyda 



 

11 
 

gwestai a bwytai yn adrodd am +3% o gynnydd, a phrif ddiwydiannau'n adrodd am 
+28% o gynnydd.  

 Arallgyfeirio a gwytnwch: y sectorau amaeth, bwyd a thwristiaeth yw asgwrn cefn 
nifer o economïau lleol yn y Gogledd. Gyda'r ymadawiad o'r Undeb Ewropeaidd ar 
y gorwel, a cholled y cyllid cysylltiedig, mae'n bwysig bod gan fusnesau gweledig 
gefnogaeth a gwybodaeth i'w helpu i arallgyfeirio. 

 Diffyg eiddo priodol: Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Arad ar gyfer Canolbwynt 
Economi Gwledig Glynllifon yn nodi bod y diffyg eiddo graddfa bwyd, cyfleusterau 
datblygu cynnyrch lleol a chefnogaeth dechnegol yn llesteirio potensial y sector, 
gyda busnesau unigol yn methu â chael mynediad at y sgiliau a'r arbenigedd i 
arloesi a gwella cynhyrchedd drwy arbedion effeithlonrwydd.  

Ynni carbon isel 

 Mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd: Ymateb i'r argyfwng hinsawdd a 
ddatganwyd gan Lywodraeth Cymru a'r nod o gyflawni Sero Net erbyn 2050. Mae 
angen ddatgarboneiddio system ynni'r Gogledd, gan gynnwys pŵer (e.e. cynhyrchu 
ynni carbon isel cynyddol), tai (gan gynnwys heriau cysylltiedig â nifer uchel o 
gartrefi heb fod ar y grid nwy) a thrafnidiaeth. 

 Cefnogi twf economaidd yn y sectorau ynni carbon isel: ecsbloetio cryfderau lleol 
a manteision cystadleuol (e.e. seilwaith ynni presennol, cryfderau ymchwil a 
gweithlu medrus) i yrru twf yn y sector ynni carbon isel lle mae cyfleoedd twf 
sylweddol yn genedlaethol (rhagolygon y bydd y sector yn tyfu 11% y flwyddyn hyd 
2030). Mae angen oddeutu £10.9bn o fuddsoddiad ychwanegol erbyn 2035 er 
mwyn rhoi'r rhanbarth ar y trywydd iawn i gyflawni Sero Net. Mae gan y lefel hon 
o fuddsoddiad y potensial i greu hyd at 24,400 o swyddi newydd. 

Tir ac eiddo 

 Angen am ofod llawr cyflogaeth modern. Mae'r rhwydwaith o safleoedd strategol 
parod, sydd â'r gallu i gefnogi twf busnesau cynhenid a mewnfuddsoddiad yn 
gymharol wan a darniog 

 Mae gwerth tir isel a chyfyngiadau seilwaith wedi arwain at ddiddordeb 
annigonol gan ddatblygwyr, gan arwain at ddiffyg cyflenwad o dai ac eiddo 
masnachol. Hyd yma, mae'r farchnad wedi methu â mynd i'r afael â'r heriau hyn 
ac felly mae angen penodol am gyllid y Cynllun Twf fel bod modd cyflawni gofod 
cyflogaeth, tir preswyl wedi'i wasanaethu a gwelliannau i Borth Caergybi. 

Cysylltedd digidol 

 Ymdrin â'r rhaniad digidol: er mwyn i economi'r Gogledd ffynnu ac er mwyn i 
sectorau allweddol dyfu i'w llawn botensial; rhaid mynd i'r afael â bylchau 
arwyddocaol mewn cysylltedd. Mae angen cynyddu cysylltedd gigabit mewn 
safleoedd twf allweddol yn gyflym, sicrhau bod ardaloedd gwledig lle nad oes 
unrhyw gysylltedd yn cael eu taclo'n llawn, cyflawni cysylltedd symudol ar draws 
coridorau ac asedau economaidd a darparu'r sylfeini ar gyfer mwy o ecwiti a 
chynhwysiad cymdeithasol. 
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 Ymateb i alw clir am well cysylltedd: mae corff eang o dystiolaeth yn dangos yr 
angen rhagweledol am fand llydan sefydlog a symudol ar gyfer y ganrif nesaf a 
chost darpariaeth wael, perthnasol i rannau eraill o'r DU. Mae dyhead eithriadol i 
ddefnyddio technolegau mwy soffistigedig a defnydd arloesol, a fydd yn sicrhau 
cynhyrchedd, effeithiolrwydd a chystadleuaeth ledled y rhanbarth. 

 Creu amodau cystadleuol yn y farchnad: Mae cysylltedd digidol y Gogledd wedi 
cael ei gyfyngu gan ddiffyg cystadleuaeth yn y farchnad ar lefel cyfanwerthu, ac o 
fewn graddfa'r newid a gynigir gan ddarparwyr band eang ar lefel manwerthu. Mae 
cyfle i ymateb i hyn drwy greu amodau sy'n gwella pa mor ddeniadol yw'r farchnad, 
lleihau costau defnyddwyr, cynyddu nifer y defnyddwyr terfynol a darparu'r sail ar 
gyfer buddsoddiad masnachol tymor hwy. 

 Sefydlu coridor digidol gyda'r gorau yn y byd: yr A55 yw'r prif echel economaidd 
ar gyfer y Gogledd, yn cysylltu safleoedd allweddol, hybiau ar gyfer twf ac asedau 
mwyaf amlwg y rhanbarth. Mae cyfle yma i sicrhau bod 5G a band eang ffibr llawn 
yn creu coridor cyflymder uchel di-dor, fel sail ar gyfer defnyddio technoleg clyfar 
ar raddfa fawr, cynlluniau peilot a phrawf ac fel lifer i fewnfuddsoddiad. 

 Ymestyn y capasiti ymchwil digidol: Mae gan y Gogledd broffil sy'n dod i'r amlwg 
fel sylfaen ar gyfer ymchwil arloesol ac sy'n cael ei arwain gan dechnoleg, dan 
arweiniad sefydliadau addysg uwch a'r sector preifat. Mae yma gyfle i fynd â hyn 
ymhellach, gan dynnu ar ffynonellau eraill o gyllid a bwriad busnes, gan greu màs 
critigol o dechnoleg, arbenigedd ac uchelgais i sicrhau bod y Gogledd ar flaen y gad 
o ran darganfod a defnyddio'r technolegau diweddaraf.      

 

Effaith economaidd COVID-19  
 

Mae Covid-19 wedi cael effaith economaidd syfrdanol ar y Gogledd, yn yr un modd â 

rhannau eraill o'r DU ac yn fyd-eang.  Mae'r Bwrdd Uchelgais Economaidd yn gweithio'n 

agos gyda'r chwe awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a 

chynrychiolwyr o'r sector preifat i gydlynu'r ymateb rhanbarthol i adfer yr economi.  Nid 

yw'n hysbys eto beth yw effeithiau tymor hwy Covid-19 ar yr economi rhanbarthol. 

Mae gwaith ar y gweill i ddiffinio cyflwr yr economi yn y Gogledd yn ystod yr hyn sydd 

wedi bod yn gyfnod cyfnewidiol a heriol i fusnesau a gweithwyr ar draws sawl sector. 

Mae'r cyfnod hwn o ansicrwydd a achoswyd gan y pandemig yn parhau a chyda'r cyfnod 

trosiannol ar gyfer gadael yr UE yn dod i ben ar 31 Rhagfyr, mae'r gaeaf yn edrych yn 

llwm. Yn nhermau cryfhau'r economi yn yr hir-dymor, bydd y Cynllun Twf yn ffynhonnell 

dda o obaith a buddsoddiad i ddinasyddion y Gogledd.  

Mae'r ymyraethau sydd eisoes wedi'u cymryd a'u cynllunio i greu ymagwedd ddibynadwy 

ac ar sail tystiolaeth i'r dadansoddiad sefyllfaol yn cynnwys arolwg rhanbarthol o 

fusnesau a wnaeth ddenu dro 1,800 o ymatebion. Adroddiad a gomisiynwyd ar 

dwristiaeth i adnabod y cryfderau, y gwendidau a'r cyfleoedd i warchod ac adfywio a 

datblygu'r economi twristiaeth yn gynaliadwy. Penodi partner economaidd annibynnol i 

gyd-ddatblygu'r dadansoddiad sefyllfaol a'r fframwaith ar gyfer cynllunio adfer ar gyfer y 

Gogledd. Gan edrych i ddechrau ar adfer yr economi yn y tymor agos ar ôl Covid ond gan 
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gydnabod yr angen i fesur a gwerthuso effaith buddsoddiad y Cynllun Twf ar economi'r 

Gogledd yn yr hir-dymor drwy gydol oes y cynllun twf.  

Mae'r Cynllun Twf wedi'i ddylunio i fynd i'r afael â rhwystrau strwythurol, hir-dymor sy'n 

atal twf economaidd. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd yn gwbl ymwybodol yn y byr-dymor y 

bydd angen amrediad o gamau gweithredu er mwyn hwyluso adferiad ac mae sicrhau 

bod y mesurau byr-dymor hynny'n cyd-fynd â'r Cynllun Twf yn allweddol.  

Ni all y Cynllun Twf ar ei ben ei hun fynd i'r afael â'r holl heriau sy'n wynebu economi'r 
Gogledd, yn enwedig yng ngoleuni COVID-19. Fodd bynnag, bydd y chwistrelliad sylweddol 
o fuddsoddiad cyfalaf i economi'r Gogledd o du'r Cynllun Twf yn hwb arwyddocaol i'r 
sectorau adeiladu a chysylltiedig a hynny ar adeg pan mae'n debygol y bydd capasiti dros 
ben yn yr economi.  

 

Y Buddsoddiad  
 

Bydd y buddsoddiad gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru yn gweithredu fel catalydd a sbardun i ddatgloi buddsoddiad 

a chynorthwyo adferiad yr economi yn y rhanbarth. 

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo hyd at £120 miliwn yr un i'r 

buddsoddiad (cyfanswm o £240 miliwn) dros y 15 mlynedd nesaf, gyda Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru hefyd yn ymrwymo i sicrhau hyd at £900miliwn o 

fuddsoddiad, sy'n cynrychioli cynllun buddsoddiad cyffredinol sydd werth dros £1 biliwn. 

Drwy Weledigaeth Twf Gogledd Cymru, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a'u 

partneriaid yn dechrau perthynas strategol newydd sy'n creu gwaddol hirhoedlog a fydd 

yn trawsffurfio'r rhanbarth yn yr hir-dymor gyda chanolfannau cydlynus ar draws 

rhaglenni allweddol fel yr amlinellir yn Nhabl 1. 

Tabl 1:  Crynodeb Ariannol Cynllun Twf Gogledd Cymru 

Maes Rhaglen 
Cyfraniad y 
Llywodraethau 
(£m) 

Cyfraniad 
Cyhoeddus 
(£m) 

Cyfraniad 
Preifat (£m) 

Cyfanswm 
Costau'r 
Rhaglen (£m) 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

13.0 26.5 0.0 39.5 

Cysylltedd 
Digidol 

37.0 3.1 1.6 41.7 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

24.5 12.4 4.4 41.3 

Tir ac Eiddo 79.1 1.9 274.4 355.4 

Ynni Carbon Isel 86.4 140.4 441.7 668.5 

Cyfanswm  240.0 184.3 722.1 1,146.4 
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Effaith y Cynllun Twf 
 

Mae'r cytundeb Penawdau'r Telerau yn nodi y byddai buddsoddiad y Llywodraeth yn 

cael ei ddefnyddio i greu hyd at 4,000 o swyddi newydd, cefnogi cynnydd o 5% mewn 

GVA a sicrhau £500 miliwn mewn buddsoddiad gan y sector preifat dros y cyfnod o 15 

mlynedd. Wrth ddatblygu portffolio a phum rhaglen achos busnes i sicrhau cytundeb y 

Cynllun Terfynol gyda Llywodraethau Cymru a'r DU, mae'r rhain wedi cael eu mireinio i'r 

amcanion gwario a ganlyn ar gyfer Portffolio Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae'r holl 

raglenni a phrosiectau o fewn y Cynllun Twf yn cyfrannu at yr amcanion cyffredinol hyn. 

Amcan Gwariant 1 - 
Swyddi 

Creu rhwng 3,400 a 4,200 o swyddi newydd net yn y Gogledd 
drwy'r Cynllun Twf erbyn 2036. 
 

Amcan Gwariant 2 - 
GVA 

Cefnogi cynnydd ychwanegol net o rhwng £2.0 biliwn a £2.4 
biliwn mewn GVA i Economi'r Gogledd drwy'r Cynllun Twf 
erbyn 2036. 
 

Amcan Gwariant 3 - 
Buddsoddiad 

Cyflawni cyfanswm o hyd at £1.1 biliwn o fuddsoddiad yn 
Economi'r Gogledd drwy'r Cynllun Twf erbyn 2036. 
 

Bydd holl raglenni a phrosiectau'r Cynllun Twf yn cyfrannu at gyflawni'r amcanion 

gwariant uchod. Bydd pob un o'r rhaglenni yn cynhyrchu cyfres o fuddion sydd wedi cael 

eu dosbarthu fel buddion uniongyrchol, anuniongyrchol ac ehangach. Mae union natur y 

rhain yn amrywio rhwng y rhaglenni. Mae'r prif fathau yn cael eu crynhoi isod, yn ôl 

rhaglen. 

 

Ffigwr 1.2 Fframwaith Buddion 

 
Ffynhonnell: Hatch 
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6. Rhaglenni'r Cynllun Twf  

Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yn y Gogledd, 
gan adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd wrth fynd i'r afael â heriau a 
rhwystrau economaidd hir-dymor i gyflawni twf cynhwysol. Mae ein dulliau gweithredu i 
gyflawni twf mewn ffordd gynhwysol, gynaliadwy, y gellir ei ymestyn yn unol â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r Cynllun Twf yn seiliedig ar gyflawni 14 o brosiectau 
trawsffurfiol ar draws pum rhaglen. Mae'r rhaglenni wedi'u diffinio fel naill ai rhaglenni 
twf uchel neu raglenni hwyluso. 

Sectorau Twf Uchel i yrru cynhyrchedd yn y rhanbarth 

Bydd y prosiectau o fewn y Cynllun Twf wedi'u hanelu at gynyddu gwerth ac effaith y 
sectorau twf uchel yn canolbwyntio ar dair prif raglen:  

 Rhaglen Ynni Carbon Isel, mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: 

 Morlais 

 Gorsaf Bŵer Trawsfynydd 

 Canolfan Ragoriaeth Carbon Isel 

 Ynni Lleol Blaengar 

 Datgarboneiddio Trafnidiaeth 

 Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel, mae’r prosiectau hyn yn 
cynnwys: 

 Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 

 Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 

 Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth, mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: 

 Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 

 Canolfan Carbon Niwtral Llysfasi 

 Rhwydwaith TALENT Twristiaeth 

Mynd i'r afael â'r rhwystrau allweddol i hwyluso a chyflawni twf 
economaidd 

Rydym wedi adnabod sectorau hwyluso drwy'r Cynllun Twf i fynd i'r afael â rhwystrau 
economaidd allweddol a rhoi sylw i faterion strwythurol sydd wedi cael effaith ar 
gynhyrchedd a swyddi. Bydd cyflawni yn y sectorau hyn yn creu'r amodau priodol i 
fusnesau fuddsoddi yn y rhanbarth ac i'r farchnad lafur gymryd mantais ar gyfleoedd 
cyflogaeth newydd. Byddwn yn defnyddio dulliau mwy strategol i'n buddsoddiadau, gan 
sicrhau eu bod wedi'u targedu'n dda er mwyn hwyluso twf economaidd a thwf mewn 
cyflogaeth ledled y rhanbarth. Gwneir hyn mewn partneriaeth â phartneriaid allweddol, 
yn enwedig Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.  

Mae'r prosiectau o fewn y Cynllun Twf i fynd i'r afael â rhwystrau allweddol i dwf yn 
canolbwyntio ar ddwy raglen allweddol: 

 Rhaglen Tir ac Eiddo, mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: 
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 Tir ac Eiddo Rhanbarthol  

 Porth Caergybi 

 Rhaglen Digidol, mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: 

 Cysylltedd Digidol 

 Canolfan Prosesu Signal Digidol 

Drwy ganolbwyntio ar gyflawni'r rhaglenni hyn ar y cyd, bydd y Bwrdd yn llwyddo i gael 
effaith well yn nhermau ein huchelgais a'n defnydd o adnoddau yn hytrach na'u cyflawni 
nhw ar wahân.  

Mae dwy raglen hwyluso pellach yn eistedd y tu allan i sgôp Cynllun Twf Gogledd Cymru 
i'w hariannu o ffynonellau eraill: 

 Sgiliau a Chyflogaeth  

 Trafnidiaeth Strategol  

Mae'r rhaglen yn parhau'n allweddol i gyflawni'r weledigaeth ehangach ar gyfer y Gogledd 
ac mae'r Bwrdd Uchelgais yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a thrwy ei 
Is-fwrdd Trafnidiaeth i adnabod a sicrhau ffynonellau cyllid amgen i gyflawni'r rhaglenni 
hyn. 

Ffigwr 6.1 Rhaglenni'r Cynllun Twf  

 

Ffynhonnell:  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

  

Bydd pob un o'r rhaglenni a'r prosiectau o fewn y Cynllun Twf yn cyfrannu at gyflawni'r 
Weledigaeth Twf a chyflawni buddion i'r Gogledd. Bydd y buddion o'r Cynllun Twf yn 
cefnogi twf cynaliadwy a chynhwysol ledled y rhanbarth - yn unol â'r Weledigaeth Twf 
ynghyd â blaenoriaethau Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Gweler isod grynodeb o'r amcanion strategol i roi sylw iddynt ymhob rhaglen, a'r mathau 
o ymyraethau y maent yn bwriadu eu hwyluso.  

 

Ynni carbon isel 
Amcanion strategol: Mynd i'r afael â newid hinsawdd drwy gefnogi cynhyrchu ynni 
carbon isel newydd yng Ngogledd Cymru, a gyrru buddsoddiad cynyddol mewn cadwyni 
cyflenwi a thwf mewn sectorau ynni carbon isel. 
Mathau o ymyrraeth: Hwyluso gwaith ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel newydd yn y 
Gogledd, gan wella cyfleusterau ymchwil ac arloesedd ar gyfer y sectorau economi carbon 
isel, a chefnogaeth ar gyfer y prosiectau ynni lleol. 
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Arloesi mewn gweithgynhyrchu gwerth uchel 
Amcanion strategol: Sicrhau bod y Gogledd yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn cael 
cydnabyddiaeth yn ardaloedd ymchwil ac arloesedd hir-sefydlog y rhanbarth, gan 
gynorthwyo i yrru arloesedd, cystadleuaeth a chynhyrchedd ar draws sectorau 
gweithgynhyrchu'r Gogledd.  
Mathau o ymyrraeth: Cydweithrediadau diwydiant ac ymchwil, ynghyd â sefydlu 
canolfannau rhagoriaeth er mwyn helpu i oresgyn rhwystrau a methiannau yn y farchnad 
yn y broses masnacheiddio ymchwil. 
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Bwyd-amaeth a thwristiaeth 
Amcanion strategol: Arallgyfeirio a gwella cynaladwyedd hir-dymor amaethyddiaeth a 
thwristiaeth, gan sicrhau eu bod yn fwy cynhyrchiol a pharhaus yn yr hirdymor, gan 
gefnogi'r agenda carbon isel ar yr un pryd. 
Mathau o ymyrraeth: Cyflwyno technolegau newydd ac arloesedd, sgiliau ac ymarferion 
yn y sectorau hyn, drwy gefnogaeth busnes ac uwchsgilio. 
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Tir ac eiddo 
Amcanion strategol: Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod 
â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai a chyflawni gwelliannau a fydd yn sbarduno 
buddsoddiad ym Mhorthladd Caergybi a'r rhanbarth ehangach. Bydd gan y prosiectau hyn 
rôl hwyluso ar gyfer y rhaglenni eraill drwy sicrhau bod safleoedd wedi'u gwasanaethu ar 
gael i fuddsoddwyr a datblygwyr.  
Mathau o ymyrraeth: Darparu gwasanaethau sylfaenol a gwaith hwyluso i ddwyn 
safleoedd datblygu masnachol a thai ymlaen, cyflawni gofod llawr cyflogaeth a sicrhau 
gwaith gwella capasiti ac addasu ar gyfer y dyfodol ym mhorthladd Caergybi. 
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Digidol 
Amcanion strategol: Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau 
y gall y Gogledd gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi 
potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi 
ffyniannus. Chwarae rôl hwyluso ar gyfer rhaglenni eraill i gyflawni'r budd mwyaf bosib. 
Mathau o ymyrraeth: Mae'r rhaglen wedi adnabod angen i gydbwyso buddsoddiad 
mewn seilwaith a thechnoleg, drwy ôl-troed band eang sefydlog estynedig mewn 
safleoedd allweddol mewn ardaloedd gwledig, yn datgloi ceisiadau drwy fynediad 5G a 
bwrw ymlaen ymhellach ag arloesedd digidol. 
 

 
 

7. Strwythur Lywodraethol 

Mae trefniadau llywodraethu'r Cynllun Twf yn caniatáu i benderfyniadau gael eu gwneud 
mewn modd agored a thryloyw er budd y rhanbarth cyfan.  Mae’r adran hon yn manylu 
ar y trefniadau hyn a sut maent yn cyfrannu at reoli'r rhaglen a'r risgiau cysylltiedig. 
 
Sefydlwyd y Bwrdd gan bartneriaid awdurdodau lleol fel cyd-bwyllgor yn 2019 a hwn yw'r 
corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. Yn ogystal, mae 
iddo rôl ehangach i arwain cydweithio rhanbarthol yn fwy cyffredinol.  Mae trefniadau 
llywodraethu'r Bwrdd wedi'u tanategu gan y cytundeb partneriaeth 'Cytundeb 
Llywodraethu 2' sydd i'w fabwysiadu wrth gwblhau'r Cynllun Twf Terfynol. 
 
Mae gan Lywodraethau Cymru a'r DU gysylltiadau â'r strwythur llywodraethu yn ffurfiol 
ac yn anffurfiol. 
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Cytundeb Llywodraethu 2 
 
Wedi sicrhau'r Cynllun Twf, mae'r Partneriaid wedi cytuno i ymrwymo i ail Gytundeb 
Llywodraethu ("GA2") a fydd yn cefnogi'r bartneriaeth i wedd nesaf gweithredu'r Cynllun 
Twf a datblygu'r Weledigaeth Twf ymhellach.  
 
Mae'r cytundeb, sy'n ddogfen sydd wedi'i rhwymo mewn cyfraith, yn diffinio rôl a 
swyddogaeth y Bwrdd, a'i bwerau dirprwyedig. Yn ogystal, mae'n darparu ar gyfer ei 
strwythurau gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd democrataidd. Gwneir darpariaeth 
ar gyfer ymrwymiadau'r Partneriaid i'r prosiectau a sut caiff y rhain eu rheoli a'u 
dosrannu. Mae GA2 yn rhoi sicrwydd i'r Awdurdod Lletya ("Cyngor Gwynedd"), wrth 
gymryd y rôl honno. Yn ogystal, rhoddir sylw i'r trefniadau gwaelodol sy'n darparu ar 
gyfer materion cyfreithiol a chydymffurfio o fewn y bartneriaeth a llywodraethu'r 
Swyddfa Rheoli Perfformiad. 
 
Mae'n ddogfen allweddol, sy'n rhoi strwythur a sylfaen glir, er mwyn bwrw ymlaen â 
gweithredu'r Cynllun Twf. 
 

Trefniadau Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau  
 
Mae'r Bwrdd wedi mabwysiadu model cyflawni sy'n seiliedig ar ddull arfer gorau ar gyfer 
rheoli'r portffolio, y rhaglenni a'r prosiectau fel sydd wedi'i nodi yn ‘Government 
Functional Standard GovS 002: Project Delivery’.  Mae rheoli'r portffolio, y rhaglenni a'r 
prosiectau yn ffordd integredig o fodloni uchelgeisiau'r sefydliad, gan annog gwell 
penderfyniadau a chynyddu'r tebygolrwydd o gael deilliannau llwyddiannus. 

Mae'r diagram isod yn amlinellu strwythur cyflawni llywodraethu rheoli rhaglen a phrosiect ar 
gyfer y Cynllun Twf:  

Ffigwr 1.3 Strwythur Cyflawni'r Cynllun Twf 

 
Ffynhonnell: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 
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Lefel Strategol a Phortffolio 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (Grŵp Ariannu) - Mae'r Bwrdd yn 
gweithredu fel Grŵp Ariannu (Sefydliad) a'r Corff Gwneud Penderfyniadau. Mae'r holl 
hawliau dan y lefel hon wedi'u dirprwyo i bartïon perthnasol fel sydd angen drwy 
benderfyniad ffurfiol gan y Bwrdd. Bydd aelod o'r Bwrdd yn cymryd rôl Aelod Arweiniol ar 
gyfer pob un o'r rhaglenni ac yn eistedd ar y Bwrdd Rhaglen perthnasol. Y Bwrdd fydd yn 
gyfrifol am ystyried a chymeradwyo achosion busnes prosiectau o fewn y portffolio a bydd 
y cyfrifoldeb am gyflawni'n cael ei ddirprwyo i'r byrddau rhaglen a phrosiect perthnasol. 

Grŵp Cefnogaeth Weithredol (Bwrdd Portffolio) - Y grŵp hwn yw'r corff ymgynghorol i'r 
Bwrdd Uchelgais ond mae hefyd yn gweithredu fel y Bwrdd Portffolio ar gyfer y Cynllun 
Twf i gefnogi a herio Cyfarwyddwr Portffolio'r Cynllun Twf i sicrhau ei fod yn cael ei 
gyflawni. Mae uwch swyddogion o bob un o bartneriaid y Bwrdd Uchelgais yn 
gwasanaethu ar y grŵp. Bydd aelod o'r Grŵp Cefnogaeth Weithredol yn gweithredu fel 
Uwch Berchennog Cyfrifol (SRO) ar gyfer pob un o'r rhaglenni ac yn arwain y Bwrdd 
Rhaglen perthnasol. 

Cyfarwyddwr Portffolio - - Mae'r Cyfarwyddwr Portffolio yn atebol i'r Bwrdd Uchelgais ar 
gyfer cyflawni portffolio'r Cynllun Twf. 

 

Lefel Rhaglenni a Phrosiectau  

Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) - Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn cefnogi ac yn 
cydlynu gweithgareddau ar draws y rhaglenni gan weithredu fel hwb gwybodaeth a 
sicrhau bod dulliau adrodd, rheoli risg a materion yn gyson. Yn ogystal, mae'n gweithredu 
fel rôl sicrwydd werthfawr, gan roi cyngor a her i raglenni a phrosiectau. Aseinir Rheolwr 
Rhaglen ar gyfer pob rhaglen o blith y PMO.  

Byrddau Rhaglen - Bydd gan bob rhaglen Fwrdd Rhaglen ffurfiol ac Uwch Berchennog 
Cyfrifol wedi'i benodi. Bydd y byrddau hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu (i ddechrau) a 
chyflawni Achos Busnes cytûn y Rhaglenni, gyda ffocws penodol ar y buddion a'r 
deilliannau i'w cyflawni. Mae'r Byrddau Rhaglen yn dyrchafu i'r Bwrdd Portffolio drwy'r 
Cyfarwyddwr Portffolio.  

Byrddau Prosiect - Bydd yr holl brosiectau o fewn y Cynllun Twf yn cael eu rheoli drwy 
Fwrdd Prosiect, gydag Uwch Berchnogion Cyfrifol a rheolwyr prosiect yn eu lle i sicrhau 
cyflawniad. Bydd y byrddau hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyflawni Achos Busnes 
cytûn y Rhaglenni, gyda ffocws penodol ar y buddion a'r deilliannau i'w cyflawni. Y Partner 
Arweiniol fydd yn gyfrifol am y Prosiectau a'r Byrddau Prosiect a bydd trefniadau clir ar 
gyfer cyflawni prosiectau yn unol ag arferion gorau yn cael eu nodi yn achos busnes pob 
prosiect. Bydd prosiectau yn adrodd i'r Bwrdd Rhaglen perthnasol. Cytunir ar y Cylch 
Gorchwyl ar gyfer Byrddau Prosiect rhwng y Partner Arweiniol a'r Swyddfa Rheoli 
Portffolio i sicrhau bod y ddau barti'n deall y cysylltiadau priodol a'r trefniadau adrodd 
rhwng y prosiect a'r Bwrdd Rhaglen.  
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Rheolau Sefydlog, dirprwyo hawliau a chylch gorchwyl 

Mae Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i sefydlu gan y Bwrdd er mwyn cyflawni'r Cynllun 

Twf. Cânt eu cyflogi gan Gyngor Gwynedd fel y Corff Atebol ac maent yn gweithredu i'w 

safonau, eu gweithdrefnau a'u polisïau yn gyffredinol.  

Mae Cytundeb Llywodraethu 2 yn gosod yr hawl a ddirprwyir i'r Bwrdd gan y Sefydliadau 
Partner a pha hawliau sydd wedi'u dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Portffolio. Mae cylch 
gorchwyl y Bwrdd wedi'i gynnwys fel rhan o Gytundeb Llywodraethu 2. 

 

Adnoddau 

Mae Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i sefydlu er mwyn cyflawni Cynllun Twf Gogledd 
Cymru. Sefydlwyd Swyddfa Rheoli Portffolio'r Bwrdd Uchelgais ym mis Ionawr 2020 i 
gymryd trosolwg o gyflawniad Cynllun Twf Gogledd Cymru, ei raglenni a'r brosiectau. Dan 
arweiniad y Cyfarwyddwr Portffolio, mae'r tîm yn cynnwys rheolwyr prosiectau a 
rhaglenni profiadol, ynghyd â staff gweithredol. Cefnogir y tîm yn benodol gan adnoddau 
cyfreithiol ariannol a ddarperir drwy'r Corff Atebol ynghyd ag ystod eang o adnoddau 
ychwanegol a ddaw o'r holl bartneriaeth.   

 

Y Broses Gwneud Penderfyniadau 

Mae’r partneriaid Cynllun Twf Gogledd Cymru wedi ymrwymo i osod prosesau gwneud 

penderfyniadau a rheolaeth ariannol cadarn er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn 

cael ei wario'n gyfrifol a bod atebolrwydd drosto.  Mae'r Bwrdd yn gyd-bwyllgor 

gweithredol Awdurdod Lleol ac, o'r herwydd, mae'n amodol ar ofynion mewn perthynas 

â thryloywder, atebolrwydd, safonau llywodraethu, gwneud penderfyniadau ac 

ymddygiad sy'n berthnasol i gorff o'r fath. 

 

Gellir categoreiddio penderfyniadau o fewn fframwaith llywodraethu'r Bwrdd Uchelgais 

ar dair lefel: 

 Materion i'r Cyfarwyddwr Portffolio - penderfyniadau y gall y Cyfarwyddwr 

Portffolio eu gwneud 

 Materion i'r Cyd-bwyllgor - penderfyniadau y gall y Bwrdd eu gwneud 

 Materion a gedwir yn ôl - penderfyniadau a fyddai angen cytundeb ar wahân gan 

bob partner 

 

Mae'r holl benderfyniadau sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf fel y'u nodir yn y 

ddogfen hon ac o fewn yr amlen ariannu gytûn ar gyfer y bartneriaeth naill ai'n faterion 

i'r Cyfarwyddwr Portffolio neu'n faterion i'r Cyd-bwyllgor. 
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Er bod y Bwrdd, fel Cyd-bwyllgor, yn gweithredu pleidlais drwy fwyafrif, bydd yn ceisio 

sefydlu consensws yr holl Bartneriaid ynghylch yr holl benderfyniadau yn ymwneud â'r 

Cynllun Twf.  

 

Cydnabyddir bod pwerau a dyletswyddau'r Bwrdd yn ymwneud â gweithgareddau sydd 

wedi'u nodi yng Nghynllun Twf Gogledd Cymru.  Ni fydd y penderfyniadau a wneir gan 

bob partner cyfansoddol mewn perthynas â'i ymrwymiadau ariannol ei hun yn amodol 

ar gymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais. Fodd bynnag, mae gan y Bwrdd Uchelgais yn 

gweithio gyda'r Corff Atebol, rôl monitro a sicrwydd mewn perthynas â chyllid y Cynllun 

Twf i sicrhau ei fod yn cael ei wario yn unol ag amcanion y Cynllun Twf. 

Y Broses Cymeradwyo Prosiectau 

Cytunir ar y Cynllun Twf ar sail achos busnes y portffolio a phum achos busnes rhaglen. 
Unwaith y cytunir ar y cynllun terfynol, gellir dwyn achosion busnes prosiectau ymlaen er 
ystyriaeth gan y Bwrdd. 

Datblygir achosion busnes llawn (Model 5 Achos) ar gyfer pob prosiect o fewn Cynllun Twf 
Gogledd Cymru, yn unol â'r canllawiau 'Gwell Achosion Busnes' a ddatblygwyd gan 
Lywodraeth Cymru a Thrysorlys EM. 

Mae'r gwaith o baratoi Achos Busnes Prosiect gan ddefnyddio'r model 5 achos yn rhoi 
fframwaith sydd wedi'i brofi i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a rhan-ddeiliaid, ar gyfer 
'meddwl' strwythuredig a sicrwydd bod y prosiect yn darparu ac yn cyd-fynd yn strategol, 
yn gwneud y mwyaf o werth cyhoeddus, yn fasnachol hyfyw, yn fforddiadwy a bod modd 
ei ariannu dros amser. 

Bydd gofyn i achosion busnes prosiect arddangos sut maent yn cyflawni yn erbyn 
amcanion a dyheadau Cynllun Twf Gogledd Cymru ac yn benodol yn erbyn yr achos busnes 
rhaglen perthnasol. 

Cydnabyddir, drwy ddatblygu a chytuno ar achosion busnes portffolio a rhaglenni rhwng 
y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau'r DU/Cymru, y bydd yr achos strategol ar gyfer 
prosiectau wedi cael ei sefydlu. 

Bydd pob Achos Busnes Prosiect yn destun adolygiad porth allanol ar adegau y cytunir 
arnynt gyda Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru.   

Yn y lle cyntaf, bydd yr achosion busnes prosiect yn cael eu hystyried gan y Bwrdd Rhaglen 
perthnasol. Ni chyflwynir achosion busnesau i'r Bwrdd Uchelgais cyn iddynt gael eu 
cymeradwyo gan y Bwrdd Portffolio a'r Bwrdd Rhaglen ac ar ôl cwblhau'r adolygiadau 
porth gofynnol. Mae Swyddfa'r Rheoli Portffolio yn cadw'r hawl i gomisiynu adolygiadau 
allanol o achosion busnes prosiect lle bo'r angen. 

 

Rheoli Newid 

Bydd gweithgareddau rheoli newid ar gyfer y Cynllun Twf yn cael eu rheoli'n bennaf 

drwy'r Byrddau Rhaglen a'r Bwrdd Prosiect perthnasol o fewn lefelau goddefgarwch a 

ddyrannwyd gan y Bwrdd Uchelgais wrth ystyried yr achos busnes prosiect.  
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Byddai angen dyrchafu unrhyw newidiadau arwyddocaol y tu allan i'r lefelau 

goddefgarwch hyn i'r Bwrdd Portffolio. Yna, cyflwynir argymhellion i'r Bwrdd Uchelgais 

am benderfyniad.  Gallai enghreifftiau o benderfyniadau o'r fath gynnwys newidiadau i 

gost, sgôp, amserlenni a buddion. Byddai unrhyw newidiadau arwyddocaol y tu hwn i'r 

fframwaith llywodraethu cytûn ar gyfer y Cynllun Twf, yn benodol newidiadau a fyddai'n 

arwain at gost gynyddol i bartneriaid y Bwrdd, yn cael eu hystyried fel mater a gedwir yn 

ôl a bydd angen cymeradwyaeth yr holl bartneriaid unigol. 

 

Rhaid i unrhyw brosiectau newydd neu amgen sydd i'w cyflwyno am ystyriaeth y tu allan 

i'r 14 prosiect cychwynnol, ddangos eu bod yn cyflawni yn erbyn yr achos busnes rhaglen 

perthnasol ac amcanion yr achos busnes portffolio. Lle mae'r prosiectau hyn o fewn yr 

amlen ariannol gytûn bresennol ar gyfer y bartneriaeth, byddai angen i'r Bwrdd wneud 

penderfyniad yn eu cylch. 

 

Byddai prosiectau sy'n syrthio y tu allan i gylch gorchwyl achos busnes rhaglen cytûn 

neu'r rhai a fyddai'n fwy na'r amlen ariannol gytûn, yn cael eu hystyried fel 'materion a 

gedwir yn ôl' ar gyfer partneriaid y Bwrdd. 

 

 

Rôl Aelodau/Atebolrwydd 

Mae'n ddyletswydd ar holl aelodau'r Bwrdd i weithredu er budd gorau rhanbarth 

Cynllun Twf Gogledd Cymru.  Hefyd, bydd gofyn i'r holl aelodau sector preifat a thrydydd 

sector weithredu er budd rhanbarth Cynllun Twf Gogledd Cymru, gan hepgor unrhyw 

fuddiannau (os o gwbl) y gallai eu sefydliad eu hunain eu cael yng Nghynllun Twf 

Gogledd Cymru ac unrhyw brosiectau cysylltiedig. 

Disgwylir i'r holl aelodau gydymffurfio gyda chod ymarfer eu sefydliadau eu hunain, 

Polisi Gwrthdaro Buddiannau'r Bwrdd Uchelgais a gwerthoedd a dyheadau Cynllun Twf 

Gogledd Cymru. 

Gall cynrychiolwyr y Llywodraethau fynychu fel sylwedyddion/rôl ymgynghorol ac nid 

ydynt wedi'u rhwym i ofynion aelodau'r Bwrdd. 

8. Rôl y Corff Atebol 

Am oes y Cynllun Twf, bydd y corff atebol yn gyfrifol am dderbyn a chlustnodi cyllid ar 
gyfer ac ar ran y Bwrdd.  Bydd y Corff Atebol: 

 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 
gweithredu'r Cynllun Twf a chyflawni'r Weledigaeth Twf.   
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 yn gweithredu fel y prif ryngwyneb ar gyfer y Bwrdd Uchelgais gyda Llywodraeth 
Cymru, Llywodraeth y DU ac unrhyw gorff arall sy'n angenrheidiol i gyflawni'r Cynllun 
Twf. 

 yn dal unrhyw arian a dderbynnir yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU, partneriaid y Bwrdd Uchelgais ac/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 Cynllun Twf; 

 yn dal tir ac/neu unrhyw asedau eraill a gaffaelir dan unrhyw brosiect ar 
ymddiriedaeth ar gyfer partneriaid y Bwrdd Uchelgais yn unol â thelerau'r Achos 
Busnes Prosiect perthnasol. 

 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 Bwrdd. 

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

 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 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. 

 cyflogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio er mwyn cyflawni'r Cynllun Twf. 

 

9. Monitro a Gwerthuso 

Bydd perfformiad y rhaglen a'r prosiect yn cael ei fonitro'n fisol drwy'r byrddau rhaglen a 
phrosiect perthnasol, gydag adroddiadau ffurfiol yn cael eu cyflwyno bob chwarter i'r 
Bwrdd Portffolio a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 

Mae gan y Bwrdd Fframwaith Risg wedi'i fabwysiadu ar gyfer cyflawni Cynllun Twf 
Gogledd Cymru. Mae'r Fframwaith yn nodi sut i reoli risgiau a materion ar y lefel briodol 
ar draws y portffolio, gyda phrosesau dyrchafu clir yn eu lle. Mae'r Strategaeth yn nodi 
tair lefel o risg sy'n gysylltiedig â chyflawni'r Cynllun Twf - risgiau lefel portffolio, risgiau 
lefel rhaglen a risgiau lefel prosiect.  

Mae Cynllun Monitro a Gwerthuso wedi'i ddatblygu ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
Mae cydrannau allweddol y Cynllun Monitro a Gwerthuso wedi'u nodi isod: 

 Adroddiadau Uchafbwyntiau Misol ar gyfer pob rhaglen a phrosiect; 

 Adroddiadau Chwarterol Ffurfiol i'r Bwrdd Uchelgais, Llywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru; 
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 Adroddiad Blynyddol Ffurfiol i'r Bwrdd Uchelgais, partneriaid y Bwrdd, Llywodraeth y 
DU a Llywodraeth Cymru; 

 Gwerthusiad effaith economaidd annibynnol i'w gynnal bob 3-5 mlynedd yn erbyn 
cyfres o ddangosyddion y cytunwyd arnynt â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

 Bydd y buddion ehangach i'w cyflawni drwy gaffael, yn enwedig gwerth cymdeithasol 
a chymunedol, yn cael eu monitro a'u gwerthuso i sicrhau bod y rhanbarth yn cael y 
budd mwyaf o'r fath weithgarwch. 

 Bydd y Bwrdd Uchelgais yn gweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gwerthuso yn 
erbyn y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn gydran allweddol o'r holl weithgareddau 
monitro a gwerthuso. 

 Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymrwymo i ddatblygu mecanwaith adborth priodol ar 
gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru gyda'r ddwy lywodraeth i sicrhau bod y gwersi a 
ddysgir yn ystod cyflawniad y Cynllun Twf yn cael eu cofnodi a'u rhannu. 

 

 


