
Asesiad Cenedlaethau'r Dyfodol a Themâu Trawsbynciol 
 

Enw a rôl y prif berson cyswllt:  

  

Cyfeiriad e-bost y prif berson cyswllt:  

 

SUT MAE’R CYNNIG YN CYD-FYND Â'R NODAU LLESIANT? 

Nod Llesiant 
Sut mae'r cynnig yn cyd-fynd â'r nodau llesiant? 

(Nodwch unrhyw effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol) 

Pa gamau sydd wedi / sydd angen eu cymryd i 
liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu i wella'r 

effaith cadarnhaol? 

Cymru ffyniannus 
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel 
sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr 
amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn 
defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a 
chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid 
yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n 
cynhyrchu cyfoeth ac yn 
cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i 
bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy 
gael gafael ar waith addas.  

 Bydd y portffolio yn creu rhai miloedd o 
swyddi newydd i Ogledd Cymru  

 Bydd hefyd yn hyfforddi busnesau ac 
unigolion, ac yn ehangu'r gofod ar gyfer 
hyfforddi, deori, ymchwil a datblygu 

 Mae'r portffolio yn cryfhau arweinyddiaeth 
Gogledd Cymru ym maes technolegau carbon 
isel ar draws y sector gweithgynhyrchu 
gwerth uchel (biotechnoleg, technoleg cell 
hydrogen), bwyd-amaeth (amaeth carbon 
niwtral), trafnidiaeth a chynhyrchu ynni 

 
- Bydd datblygu safleoedd yn creu allyriadau 

carbon; fydd yn cael eu lliniaru a'u rheoli 
drwy bolisïau a phrosesau cenedlaethol ac ar 
lefel awdurdod lleol.  

 Bydd y broses o gymeradwyo achosion 
prosiectau yn rhoi ystyriaeth i'r allyriadau 
carbon arfaethedig ynghyd â'r arbedion sy'n 
deillio o bob prosiect.  

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 

 Bydd ystyriaethau amgylcheddol yn rhan 
greiddiol o'r cyfleoedd am gontractau, gan 
leihau'r effaith ar yr amgylchedd a chefnogi 
technolegau, ymagweddau ac arloesi newydd 
gyda chontractwyr a'r gadwyn gyflenwi, gyda 
ffocws ar yr economi cylchol. 



Cymru gydnerth 
Cenedl sy'n cynnal ac yn gwella amgylchedd 
naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach 
gweithredol sy'n cefnogi cydnerthedd 
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd 
â'r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid 
yn yr hinsawdd). 

 Bydd y portffolio yn adeiladu ar sgiliau 
busnesau ac unigolion gan gefnogi gallu'r 
busnesau ac unigolion hynny i addasu i newid 
a'u paratoi ar gyfer cyfleoedd sy'n 
canolbwyntio ar y dyfodol  

 Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
yn adeiladu ar sgiliau mewn rheolaeth tir 
carbon niwtral a thechnolegau ynni 
adnewyddadwy drwy addysgu pobl ifanc a 
busnesau bach a chanolig 

 Bydd y prosiect datgarboneiddio trafnidiaeth 
rhanbarthol a'r rhaglenni digidol yn 
cynorthwyo i wella ansawdd yr aer drwy'r 
newid o deithio mewn cerbydau petrol/disel i 
weithio o bell neu ddewisiadau teithio di-
garbon / carbon isel  

 
- Mae'n bosib y bydd datblygu safleoedd yn 

effeithio ar safleoedd sy'n sensitif yn 
ecolegol, gan greu allyriadau carbon a disodli 
ecosystemau naturiol; caiff yr effaith ei 
liniaru a'i reoli drwy bolisïau a phrosesau 
cenedlaethol ac ar lefel awdurdod lleol. 

 Bydd y broses o gymeradwyo achosion 
prosiectau yn rhoi ystyriaeth i'r gwelliannau i 
fioamrywiaeth ac effaith pob prosiect. 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 

 Bydd ystyriaethau amgylcheddol yn rhan 
greiddiol o'r cyfleoedd am gontractau, gan 
leihau'r effaith ar yr amgylchedd, gyda ffocws 
ar ddatblygu safleoedd tir llwyd yn hytrach 
na thir glas, a chynnwys yr economi cylchol 
ac integreiddio isadeiledd gwyrdd 

 Ceisio lleihau i'r eithaf ôl-troed carbon 
prosiectau a chefnogi'r economi carbon isel, 
gan ganolbwyntio ar yr ymrwymiad gan 
Lywodraeth Cymru i gyflawni sector 
cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030, gan 
leihau nwyon tŷ gwydr, gwella ein 
hamgylchedd naturiol a gwarchod ein 
bioamrywiaeth.  

 Cefnogi ac ymgysylltu â'r trydydd sector 
mewn ymagwedd ar sail gwerth sy'n cefnogi 
gwytnwch yn y trydydd sector i weithio gyda 
chontractwyr a'r gadwyn gyflenwi a'u 
cefnogi. 

Cymru iachach 
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a 
meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir 
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i 
iechyd yn y dyfodol. 

 Bydd y Cynllun Twf yn cynorthwyo i wella lles 
meddyliol drwy (1) creu swyddi o ansawdd 
gwell ar gyfer y farchnad lafur leol drwy 
ymyraethau wedi'u targedu mewn sectorau 
gwerth uchel a (2) adeiladu gweithlu mwy 
medrus o fewn y rhanbarth drwy gefnogi 
mentrau sgiliau a hyfforddiant 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 

 Bydd y Bwrdd Uchelgais yn gweithio'n 
uniongyrchol gyda'r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus i gynnwys gwytnwch cymunedol 



 Bydd y cyfleoedd hyn yn cefnogi gwelliannau 
mewn safonau byw ar draws y rhanbarth gan 
leihau tlodi, anghyfartaledd ac amddifadedd.  

 Drwy ei bartneriaeth gyda'r Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol, mae'r Bwrdd Uchelgais 
wedi ymgysylltu â'r Byrddau Sector 
Cyhoeddus i ystyried sut y gall y 
rhaglenni/prosiectau gynnig buddiannau 
cyfartal i drigolion y rhanbarth drwy 
ddatblygu sgiliau a chyflogaeth 

 Bydd y prosiect datgarboneiddio trafnidiaeth 
rhanbarthol yn gwella ansawdd yr aer ar 
draws Gogledd Cymru, gan arwain at leihau 
afiechydon cardiofasgwlaidd ac anadlol gan 
wella disgwyliad oes yn gyffredinol 

ac adeiladu cyfoeth gan ddatblygu asedau yn 
ein cymunedau i gynnwys cefnogi iechyd 
meddwl cadarnhaol mewn gweithleoedd, 
cadwyni cyflenwi ac mewn cymunedau  

 Bydd y Bwrdd Uchelgais yn gweithio gyda 
phrosesau cynllunio cenedlaethol a lleol i 
hyrwyddo a hybu deilliannau llesiant drwy'r 
gweithgareddau caffael, ac yn profi polisïau 
allweddol mewn meysydd megis dyluniadau 
adeiladau sy'n hyrwyddo iechyd; mynediad i 
safleoedd prosiectau i gerddwyr/beicwyr, gan 
gynnwys pobl anabl; ynghyd ag ystyried 
cyfleoedd i gynnwys isadeiledd gwyrdd. 

Cymru sy'n fwy cyfartal 
Cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu 
potensial ni waeth beth fo'u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u 
hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd) 

 Mae'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi 
bod yn bartner allweddol wrth ddatblygu'r 
portffolio gan ystyried sut mae'r 
rhaglenni/prosiectau yn gallu cynnig 
buddiannau cyfartal i drigolion y rhanbarth 
drwy ddatblygu sgiliau a chyflogaeth 

 Mae rhaglenni'r Cynllun Twf wedi'u 
dosbarthu ar draws rhanbarth y Gogledd, 
gydag arweinyddiaeth ac ymgysylltiad gyda'r 
holl Gynghorau Sir gyda'r bwriad o ledaenu'r 
buddion yn deg. 

 Bydd y systemau caffael yn cefnogi'r cadwyni 
cyflenwi lleol i ymgysylltu gyda chontractau 
mwy drwy sesiynau briffio cadwyni cyflenwi 
a chyfleoedd bidio ar y cyd a rhestr aros o 
brosiectau 

 Mae pob rhaglen/prosiect hefyd wedi 
ystyried y bydd rhywfaint o'r buddiannau 

 Bydd y Bwrdd Uchelgais yn hyrwyddo ac yn 
hybu cyflawni buddion gwerth cymdeithasol 
a chymunedol drwy weithgarwch caffael ac 
yn profi polisïau allweddol megis y 
ddyletswydd gymdeithasol economaidd a'r 
bil partneriaethau cymdeithasol.  

 Gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau ein bod 
yn cefnogi pobl o bob cefndir ac 
amgylchiadau i ailhyfforddi, datblygu sgiliau 
newydd drwy wirfoddoli neu gyfrannu at 
addysg/prentisiaethau drwy gyfrwng 
strategaethau recriwtio ac ymgysylltu 
arloesol 

 Targedu cyfleoedd ac ymgysylltu â 
mecanweithiau presennol i gefnogi grwpiau 
penodol megis pobl ifanc neu'r rheiny sydd 
mewn ardaloedd o amddifadedd i ymgysylltu 
mewn addysg a dysgu/datblygu.  



economaidd yn cael eu colli gan y bydd rhai 
swyddi'n cael eu llenwi gan drigolion o tu 
hwnt i ffin rhanbarth y Gogledd  

 Bydd manylion y swyddi sy'n cael eu creu ar 
draws y portffolio yn cael eu didoli yn ôl 
rhywedd, oedran, amrywiaeth a boddhad 
swydd. 

 
- Ymysg rhai o drigolion Gogledd Cymru, bydd 

cenedlaethau sydd wedi'u hamddifadu o 
brofiadau addysgiadol da, ac efallai y 
byddant yn cael anhawster i gael mynediad 
at y cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth a 
gynigir gan y Cynllun Twf. Bydd hyn yn 
parhau â'r bwlch tlodi sydd wedi bodoli ers 
cyhyd yn y rhanbarth 

 Cefnogi ymgysylltu a chysylltiadau gydag 
ysgolion ac ymgysylltu â'r cwricwlwm 2022 
newydd yng Nghymru, gyda ffocws ar 
gynhwysiad digidol.   

 

Cymru o gymunedau cydlynol  
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â 
chysylltiadau da. 

 Mae'r Cynllun Twf yn canolbwyntio ar dwf y 
gellir ei ymestyn a’i wasgaru ledled y 
rhanbarth i gyflawni twf economaidd 
cynaliadwy, cytbwys a chynhwysol, gyda'r 
buddion wedi'u rhannu ar draws y rhanbarth. 

 Bydd y rhaglen ddigidol yn gwella'r 
cyfathrebu ar draws gogledd Cymru, gan 
gysylltu cymunedau yn rhithiol  

 Bydd manylion y swyddi sy'n cael eu creu ar 
draws y portffolio yn cael eu didoli (bob 
blwyddyn?) yn ôl rhywedd, oedran ac 
amrywiaeth 

 Mae'r rhaglenni a'r prosiectau yn cael eu cyd-
gynhyrchu drwy bartneriaethau sy'n cynnwys 
y sector cyhoeddus a'r sector preifat, cyrff 
ymchwil a'r bartneriaeth sgiliau rhanbarthol, 
ac yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 

 Gweithio â phartneriaid caffael a sefydliadau 
trydydd sector i wneud y mwyaf o'r 
cyfleoedd i adeiladu cyfoeth cymunedol. 

 Mae gwaith ar y gweill i adeiladu 
dealltwriaeth a pherchnogaeth o'r Cynllun 
Twf ar lefel gymunedol ar draws y rhanbarth, 
gan sicrhau ymagwedd gynhwysol sy'n 
canolbwyntio ar ymgysylltu â grwpiau sy'n 
anodd cysylltu â hwy, a phobl sydd o dan 
anfantais oherwydd eu rhywedd, anabledd, 
ethnigrwydd neu oedran 

 Bydd gofyn i'r holl achosion busnes prosiect 
gynnwys cynllun yn amlinellu camau'r 



sydd o dan anfantais oherwydd eu rhywedd, 
anabledd, ethnigrwydd neu oedran. 

 

prosiect fydd yn sicrhau bod mynediad teg a 
chynhwysol i gyfleoedd sy'n deillio o 
fuddsoddiad y Cynllun Twf fel rhan o’r broses 
datblygu a chymeradwyo 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg 
yn ffynnu 
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod 
diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n 
annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

 Bydd y Cynllun Twf yn creu swyddi a 

chyfleoedd hyfforddi er mwyn i bobl ifanc 

aros a gweithio yng Ngogledd Cymru a 

pharhau i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 

bywydau personol a phroffesiynol. 

 Mae'r Cynllun Twf yn cynnwys prosiectau o 

fewn diwydiannau twf ynni carbon isel a 

gweithgynhyrchu gwerth uchel fydd yn 

darparu cyfleoedd swyddi gwerth uchel 

ledled Gogledd Cymru, yn enwedig yng 

Ngwynedd a Môn sydd â chanran uwch o 

siaradwyr Cymraeg ar draws y rhanbarth 

 Hefyd, mae prosiectau sy'n canolbwyntio ar 

sectorau sylfaenol mwy traddodiadol - bwyd-

amaeth a thwristiaeth. Mae hyn yn arbennig 

o berthnasol i'r sector amaethyddiaeth lle 

mae canran uwch o weithwyr yn siarad 

Cymraeg o gymharu â'r boblogaeth 

gyffredinol.  

 Bydd y rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

yn gwella'r cyfleoedd i drigolion ac ymwelwyr 

ymgysylltu'n gadarnhaol gyda'n 

hetifeddiaeth ddiwylliannol ac amgylcheddol 

drwy wella'r cyfleoedd gwasanaeth i 

gwsmeriaid, a chyfleoedd pellach i ddatblygu 

cynnyrch bwyd o Gymru  

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol  i Gymru 

 Ymgysylltu â phartneriaethau newydd megis 
amgueddfeydd, theatrau a'r celfyddydau i 
gefnogi'r gwaith o ddatblygu ein 
hystyriaethau diwylliannol ac iaith Gymraeg 
yn ein cyfleoedd contract 

 Bydd gofyn i'r holl achosion busnes prosiect 
gwblhau asesiad effaith ar yr iaith Gymraeg 
fel rhan o’u proses datblygu a chymeradwyo, 
ac ystyried cyfleoedd i ddathlu ac ymgysylltu 
â diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg drwy 
gomisiynu pob prosiect isadeiledd 



 Mae’r Bwrdd Uchelgais yn endid dwyieithog 

yn ei holl weithrediadau; mae'r holl 

ddeunyddiau cyhoeddus yn cael eu 

cynhyrchu'n ddwyieithog 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i 
wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried 
a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n 
gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

 Bydd y portffolio yn cefnogi’r trawsnewidiad i 
economi carbon isel drwy gynhyrchu ynni, 
arbed carbon ac arloesi drwy gyflwyno 
technolegau carbon isel o fewn y diwydiant 
ac ar lefel busnes/fferm. Bydd y prosiectau 
yn cyfrannu at weithrediadau Cymru ar 
newid hinsawdd a'r ymdrechion tuag at 
ddatgarboneiddio byd-eang. 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol i Gymru perthnasol 

 Ystyried mesurau gwrthbwyso carbon byd-
eang ar gyfer unrhyw allyriadau carbon  

 Chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches â chanddynt 
sgiliau gwerthfawr sy'n berthnasol i'r 
rhaglenni / prosiectau 

 Sicrhau nad yw'r cadwyni cyflenwi ar gyfer 
prosiectau yn cefnogi caethwasiaeth fodern, 
camdriniaeth amgylcheddol nac yn groes i 
hawliau dynol   

 

  



Thema trawsbynciol 
Sut mae'r cynnig yn cyflawni yn erbyn y thema 

trawsbynciol? 

Pa gamau sydd wedi / sydd angen eu cymryd i 
liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu i wella'r 

effaith cadarnhaol? 

Cyfle Cyfartal  

 Mae'r Cynllun Twf yn ceisio darparu mwy o 
gyfleoedd i bawb ledled Gogledd Cymru drwy 
amrediad o brosiectau trawsffurfio fydd yn 
cyflwyno cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a 
hyfforddiant. Un o agweddau allweddol 
Cynllun Twf Gogledd Cymru yw ei fod yn cael 
ei dargedu'n ofodol i greu cyfleoedd ledled y 
rhanbarth 

 Mae'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi 
bod yn bartner allweddol wrth ddatblygu’r 
portffolio gan ystyried sut mae'r 
rhaglenni/prosiectau yn gallu cynnig 
buddiannau cyfartal i drigolion y rhanbarth 
drwy ddatblygu sgiliau a chyflogaeth 

 Bydd y systemau caffael yn cefnogi'r cadwyni 
cyflenwi lleol i ymgysylltu gyda chontractau 
mwy drwy sesiynau briffio cadwyni cyflenwi 
a chyfleoedd bidio ar y cyd a rhestr aros o 
brosiectau 

 Bydd y rhaglenni trafnidiaeth strategol a 
digidol yn gwella'r cysylltiadau ffisegol a 
rhithiol rhwng cymunedau ledled y Gogledd 

 Mae'r rhaglenni a'r prosiectau yn cael eu cyd-
gynhyrchu drwy bartneriaethau sy'n cynnwys 
y sector cyhoeddus a'r sector preifat, cyrff 
ymchwil a'r bartneriaeth sgiliau rhanbarthol, 
ac yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl 
sydd o dan anfantais oherwydd eu rhywedd, 
anabledd, ethnigrwydd neu oedran 

 Bydd y Bwrdd Uchelgais yn hyrwyddo ac yn 
hybu cyflawni buddion gwerth cymdeithasol 
a chymunedol drwy weithgarwch caffael ac 
yn profi polisïau allweddol megis y 
ddyletswydd gymdeithasol economaidd a'r 
bil partneriaethau cymdeithasol.  

 Gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau ein bod 
yn cefnogi pobl o bob cefndir ac 
amgylchiadau i ailhyfforddi, datblygu sgiliau 
newydd drwy wirfoddoli neu gyfrannu at 
addysg/prentisiaethau drwy gyfrwng 
strategaethau recriwtio ac ymgysylltu 
arloesol 

 Targedu cyfleoedd ac ymgysylltu â 
mecanweithiau presennol i gefnogi grwpiau 
penodol megis pobl ifanc neu'r rheiny sydd 
mewn ardaloedd o amddifadedd i ymgysylltu 
mewn addysg a dysgu/datblygu.  

 Cefnogi ymgysylltu a chysylltiadau gydag 
ysgolion ac ymgysylltu â'r cwricwlwm 2022 
newydd yng Nghymru, gyda ffocws ar 
gynhwysiad digidol. 

 Bydd manylion y swyddi sy'n cael eu creu ar 
draws y portffolio yn cael eu didoli yn ôl 
rhywedd, oedran ac amrywiaeth 
 

 



Datblygu Cynaliadwy 

 Mae datblygu cynaliadwy yn greiddiol i'r 
Cynllun Twf ac mae ganddo ffocws clir ar 
ynni carbon isel, gwella'r seilwaith digidol, 
hyrwyddo arloesedd a sicrhau cynaladwyedd 
mwy hirdymor ar gyfer y rhanbarth a 
chymunedau 

 Cryfhau arweinyddiaeth Gogledd Cymru ym 
maes technolegau carbon isel ar draws y 
sector gweithgynhyrchu gwerth uchel 
(biotechnoleg, technoleg cell hydrogen), 
bwyd-amaeth (amaeth carbon niwtral), 
trafnidiaeth a chynhyrchu ynni 

 Adeiladu ar sgiliau busnesau ac unigolion sy'n 
cefnogi'r busnesau i addasu i newid a'u 
paratoi ar gyfer cyfleoedd sy'n canolbwyntio 
ar y dyfodol  

 Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
yn adeiladu ar sgiliau mewn rheolaeth tir 
carbon niwtral a thechnolegau ynni 
adnewyddadwy drwy addysgu pobl ifanc a 
busnesau bach a chanolig 

 Bydd y rhaglenni trafnidiaeth a digidol yn 
cynorthwyo i wella ansawdd yr aer drwy'r 
newid o deithio mewn cerbydau petrol/disel i 
weithio o bell neu ddewisiadau teithio di-
garbon / carbon isel   

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 

 Bydd ystyriaethau amgylcheddol yn rhan 
greiddiol o'r cyfleoedd am gontractau, gan 
leihau'r effaith ar yr amgylchedd, gyda ffocws 
ar ddatblygu safleoedd tir llwyd yn hytrach 
na thir glas, a chynnwys yr economi cylchol 
ac integreiddio isadeiledd gwyrdd 

 Ceisio lleihau i'r eithaf ôl-troed carbon 
prosiectau a chefnogi'r economi carbon isel, 
gan ganolbwyntio ar yr ymrwymiad gan 
Lywodraeth Cymru i gyflawni sector 
cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030, gan 
leihau nwyon tŷ gwydr, gwella ein 
hamgylchedd naturiol a gwarchod ein 
bioamrywiaeth.  

 Cefnogi ac ymgysylltu â'r trydydd sector 
mewn ymagwedd ar sail gwerth sy'n cefnogi 
gwytnwch yn y trydydd sector i weithio gyda 
chontractwyr a'r gadwyn gyflenwi a'u 
cefnogi. 



Mynd i'r Afael â Thlodi 

 Mae'r Cynllun Twf yn cyflawni yn erbyn 
Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru a'i 
hamcanion, yn benodol o ran gwella llesiant 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 
Gogledd Cymru. Elfen allweddol o hyn yw 
cefnogi a chadw pobl ifanc yn y rhanbarth ac 
ymdrin â mudandod ac anweithgarwch. 

 Bydd y portffolio yn creu rhai miloedd o 
swyddi newydd i Ogledd Cymru  

 Bydd hefyd yn hyfforddi busnesau ac 
unigolion, ac yn ehangu'r gofod ar gyfer 
hyfforddi, deori, ymchwil a datblygu  

 Cryfhau economi Gogledd Cymru drwy 
arwain ym maes technolegau carbon isel ar 
draws y sector gweithgynhyrchu gwerth 
uchel (biotechnoleg, technoleg cell 
hydrogen), bwyd-amaeth (amaeth carbon 
niwtral), trafnidiaeth a chynhyrchu ynni  

 Mae'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi 
bod yn bartner allweddol wrth ddatblygu'r 
portffolio gan ystyried sut mae'r 
rhaglenni/prosiectau yn gallu cynnig 
buddiannau cyfartal i drigolion y rhanbarth 
drwy ddatblygu sgiliau a chyflogaeth 

 Mae rhaglenni'r Cynllun Twf wedi'u 
dosbarthu ar draws rhanbarth y Gogledd, 
gydag arweinyddiaeth ac ymgysylltiad gyda'r 
holl Gynghorau Sir gyda'r bwriad o ledaenu'r 
buddion yn deg. 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 
llesiant cenedlaethol perthnasol  i Gymru 

 Gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau ein bod 
yn cefnogi pobl o bob cefndir ac 
amgylchiadau i ailhyfforddi, datblygu sgiliau 
newydd drwy wirfoddoli neu gyfrannu at 
addysg/prentisiaethau drwy gyfrwng 
strategaethau recriwtio ac ymgysylltu 
arloesol 

 Targedu cyfleoedd ac ymgysylltu â 
mecanweithiau presennol i gefnogi grwpiau 
penodol megis pobl ifanc neu'r rheiny sydd 
mewn ardaloedd o amddifadedd i ymgysylltu 
ag addysg a dysgu/datblygu.  

 Gweithio â phartneriaid caffael a sefydliadau 
trydydd sector i wneud y mwyaf o'r 
cyfleoedd i adeiladu cyfoeth cymunedol. 

 Cefnogi ymgysylltu a chysylltiadau gydag 
ysgolion ac ymgysylltu â'r cwricwlwm 2022 
newydd yng Nghymru, gyda ffocws ar 
gynhwysiad digidol. 

Yr iaith Gymraeg a Diwylliant  

 Bydd y Cynllun Twf yn creu swyddi a 

chyfleoedd hyfforddi er mwyn i bobl ifanc 

aros a gweithio yng Ngogledd Cymru a 

 Bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i 
hymgorffori i'r holl weithgarwch caffael, gan 
asesu'r cyfraniad tuag at y dangosyddion 



pharhau i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 

bywydau personol a phroffesiynol 

 Mae'r Cynllun Twf yn cynnwys prosiectau o 

fewn diwydiannau twf ynni carbon isel a 

gweithgynhyrchu gwerth uchel fydd yn 

darparu cyfleoedd swyddi gwerth uchel 

ledled Gogledd Cymru, yn enwedig yng 

Ngwynedd a Môn sydd â chanran uwch o 

siaradwyr Cymraeg ar draws y rhanbarth 

 Hefyd, mae prosiectau sy'n canolbwyntio ar 

sectorau sylfaenol mwy traddodiadol - bwyd-

amaeth a thwristiaeth. Mae hyn yn arbennig 

o berthnasol i'r sector amaethyddiaeth lle 

mae canran uwch o weithwyr yn siarad 

Cymraeg o gymharu â'r boblogaeth 

gyffredinol.  

 Bydd y rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

yn gwella'r cyfleoedd i drigolion ac ymwelwyr 

ymgysylltu'n gadarnhaol gyda'n 

hetifeddiaeth ddiwylliannol ac amgylcheddol 

drwy wella'r cyfleoedd gwasanaeth i 

gwsmeriaid a chyfleoedd pellach i ddatblygu 

cynnyrch bwyd o Gymru  

 Mae’r Bwrdd Uchelgais yn endid dwyieithog 

yn ei holl weithrediadau; mae'r holl 

ddeunyddiau cyhoeddus yn cael eu 

cynhyrchu'n ddwyieithog 

llesiant cenedlaethol perthnasol i Gymru 
perthnasol  

 Ymgysylltu â phartneriaethau newydd megis 
amgueddfeydd, theatrau a'r celfyddydau i 
gefnogi'r gwaith o ddatblygu ein 
hystyriaethau diwylliannol ac iaith Gymraeg 
yn ein cyfleoedd contract 

 Bydd gofyn i'r holl achosion busnes prosiect 
gwblhau asesiad effaith ar yr iaith Gymraeg 
fel rhan o’u proses datblygu a chymeradwyo, 
ac ystyried cyfleoedd i ddathlu ac ymgysylltu 
â diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg drwy 
gomisiynu pob prosiect isadeiledd 

 


