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Ymateb y rheolwyr 
Teitl yr adroddiad: Adolygiad o Gynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) 
Dyddiad cwblhau: Mawrth 2021 
Cyfeirnod y ddogfen: 2317A2021-22 

Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

P1 Rheoli risg 
• Dylai cynghorau’r 

Gogledd, drwy 
NWEAB, ddatblygu 
strategaeth rheoli 
risg a datblygu 
cofrestr risg sy'n 
cynnwys ystyried 
risgiau newydd i 
brosiectau a 
gyflwynir gan 
amgylchiadau 
allanol fel Brexit, 
COVID-19 a 

Caiff risgiau eu 
hasesu, eu 
cofnodi a'u 
lliniaru. 

Ydy  Mae Cofrestr Risg Portffolio 
wedi'i llunio a'i gweithredu 
bellach. Mae hyn yn dangos y 
risgiau cyffredinol i gyflawni 
portffolio'r Fargen Dwf. 
Adroddir ar y Gofrestr Risg 
Portffolio i NWEAB bob 
chwarter. 
Yn ogystal, caiff cofrestrau 
risg rhaglenni eu datblygu a'u 
gweithredu ar gyfer y pum 
rhaglen ac wrth i fyrddau 
prosiect gael eu sefydlu bydd 

Mae Cofrestr 
Risg 
Portffolio ar 
waith ers mis 
Hydref 2020. 

Hedd Vaughan-
Evans 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

phwysau eraill ar yr 
economi leol 

yr un fformat ar gyfer rheoli 
risg yn cael ei weithredu.  

P2 Ymgysylltu â'r 
gymuned fusnes 
• Dylai cynghorau’r 

Gogledd, drwy 
NWEAB, ehangu eu 
cysylltiadau â'r 
gymuned fusnes er 
mwyn cynyddu 
cyfleoedd i gefnogi'r 
gwaith o gyflawni eu 
hamcanion. 

Manteisir i’r 
eithaf ar 
gyfleoedd drwy 
ymgysylltu â 
mwy o fusnesau 

Ydy Ar hyn o bryd mae'r Swyddfa 
Rheoli Prosiect yn gweithredu 
strategaeth gyfathrebu 
ehangach, wedi'i hategu gan 
ddylunio a lansio porth ar-lein 
newydd, gan weithio ar y cyd 
ag asiantaeth greadigol 
ddigidol Tinint. 
Mae perthynas strategol 
hefyd ar waith â phartneriaid 
cyfathrebu h.y. Wythnos 
Cymru yn Llundain, 

Parhaus Alwen Williams 
Nia Medi Williams 
Erin Gwenlli 
Thomas 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

Newyddion Busnes Cymru, 
ymgynghoriaeth Ateb Cymru. 
Derbynnir y dylid ehangu 
cyfleoedd i ymgysylltu'n 
uniongyrchol â busnesau a 
bydd y strategaeth newydd 
yn cefnogi'r Swyddfa Rheoli 
Prosiect a'i phartneriaid i 
rannu negeseuon priodol a 
pherthnasol â 
chynulleidfaoedd allweddol 
mewn ffordd strategol wedi'i 
thargedu. 
Yn ogystal, mae gan y 
Swyddfa Rheoli Prosiect 
swyddog caffael mewn swydd 
bellach. Mae'r Swyddfa 
Rheoli Prosiect yn bwriadu 
cynnal cyfleoedd amserol a 
rheolaidd i'r prynwr cyn yr 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

ymarferion caffael ar raddfa 
fawr er mwyn ymgysylltu â'r 
gadwyn gyflenwi leol a'i 
hysbysu. 

P3 Tryloywder  
• Sicrhau bod 

polisïau a 
gweithdrefnau yn 
adlewyrchu'r angen 
i gynnal tryloywder 
a gwerthoedd y 
sector cyhoeddus 
wrth wneud 
penderfyniadau 
wrth weithredu yn yr 
amgylchedd busnes 

Bydd 
penderfyniadau 
yn parhau i fod 
yn dryloyw wrth 
weithredu mewn 
amgylchedd 
busnes 

Ydy Cynhelir holl gyfarfodydd 
NWEAB yn unol â rheoliadau 
llywodraeth leol. Caiff yr holl 
benderfyniadau a wneir gan y 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd eu cofnodi ac 
maent ar gael ar wefan yr 
awdurdod lletyol - 
hiips://democratiaeth.gwyned
d.llyw.cymru//ielistmeetings.a
spx?cid=418&year=0  
Mae polisi a phroses ar gyfer 
rheoli unrhyw wrthdaro 

Parhaus Iwan Evans 
(Swyddog Monitro) 
 
a 
 
Hedd Vaughan-
Evans 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

cystadleuol a 
masnachol iawn. 

buddiannau sy'n codi wedi'u 
rhoi ar waith bellach, sy’n 
cael eu cyflwyno ar draws y 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd, y Bwrdd 
Cyflawni Busnes, Byrddau 
Rhaglenni a Byrddau 
Prosiect. 
Tryloywder yw un o'r 
Egwyddorion Caffael a 
fabwysiadwyd gan NWEAB 
ac mae'n nodwedd allweddol 
o'r holl weithgareddau 
caffael. 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

P4 Craffu  
• Sefydlu gwaith craffu 

ffurfiol ac amserol ar 
NWEAB sy'n darparu 
tryloywder 
cyhoeddus ac sy'n 
rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i 
gynghorau sy'n 
noddi. 

Mae'r rhai sy'n 
gwneud 
penderfyniadau 
yn cael eu dwyn 
i gyfrif o fewn y 
bartneriaeth a 
gan eu sefydliad 
sy'n noddi 

Ydy Cyflwynwyd adroddiad 
Cynnydd chwarterol Ch4 yn 
ogystal ag Adroddiad 
Blynyddol i'r Bwrdd Uchelgais 
Economaidd ac maent yn 
cael eu trafod gan bwyllgorau 
craffu ym mhob un o'r 
Awdurdodau Lleol ar hyn o 
bryd. Bydd adroddiadau 
cynnydd chwarterol yn cael 
eu cyflwyno wrth symud 
ymlaen, gydag ymrwymiad 
gan y Swyddfa Rheoli 
Prosiect i fynd i un pwyllgor 
craffu y flwyddyn pe bai'n 
ofynnol iddynt fynd gyda 
swyddogion awdurdodau 
lleol. Cyflwynir yr 
adroddiadau Chwarterol a 
Blynyddol i holl bartneriaid y 
Bwrdd Uchelgais 

Cytunwyd yn 
rhan o 
Gytundeb 
Llywodraethu 
2 ym mis 
Rhagfyr 
2020. 

Iwan Evans 
(Swyddog Monitro) 
 
a 
 
Hedd Vaughan-
Evans 



tudalen 7 o 9 - Ymateb y rheolwyr 

Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

Economaidd ac maent ar 
gael i'r cyhoedd. 

P5 Trefniadau cymorth 
• Datblygu cytundebau 

sy'n nodi'n glir y 
cymorth a roddwyd i'r 
Swyddfa Rheoli 
Prosiect gan Gyngor 
Gwynedd megis 
llywodraethu, 
adnoddau dynol a 
chyllid. 

Eglurder 
ynghylch pa 
gymorth sydd i'w 
ddarparu i osgoi 
anghytundeb 
posibl 

Ydy Mae trafodaethau'n mynd 
rhagddynt gyda'r Swyddog 
Monitro a’r Swyddog Adran 
151. 

Parhaus Hedd Vaughan-
Evans 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

P6 Adolygiad o brosiectau 
• Wrth adolygu 

dichonoldeb 
prosiectau unigol, 
diffinio sut y mae pob 
un yn cyfrannu at 
gyflawni saith Nod 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015. 

Hyder bod 
prosiectau'n 
cadw at y 
rhaglen a'u bod 
yn bodloni 
gofynion 
deddfwriaethol 

Ydy Mae'r Swyddfa Rheoli 
Prosiect wedi sefydlu proses 
gadarn o sicrhau a 
chymeradwyo prosiectau gan 
gynnwys ystyriaeth drwy 
adolygiadau porth, byrddau 
prosiect, byrddau rhaglenni, 
bwrdd portffolio a NWEAB. 
Mae Asesiad Effaith yn cyd-
fynd â phob achos busnes 
sy'n ystyried yr effaith ar 
Ddeddf Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru), 
Cydraddoldeb a'r Gymraeg. 
 
Mae ein dull gweithredu 
wedi’i seilio ar nodau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol i ysgogi twf 

Ebrill 2021 Hedd Vaughan-
Evans 
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Cyf Argymhelliad Canlyniad/budd 
a fwriedir 

Blaenoriaeth 
uchel 
(ydy/nac 
ydy) 

Ymateb y rheolwyr Dyddiad 
cwblhau 

Swyddog cyfrifol 

economaidd cynhwysol i'r 
rhanbarth yn y ffordd iawn.  
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