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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
29 Ebrill 2022  

 

TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 4  

AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau 

  
 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 4 (Ionawr - Mawrth) y Cynllun Twf a 

Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.  
 

1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU 
a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.  

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 a Chofrestr Risg y 

Portffolio wedi'i diweddaru.  
 
2.2. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 i Lywodraeth Cymru 

a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar 

y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
 
4.2.  Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 

Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.  
 
4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn: 

 Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 
 Cofrestr Risg y Portffolio - Mawrth 2022 
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Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 
 
4.4. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 4 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a 

phrosiectau'r Cynllun Twf. 
 
4.5. Yn dilyn cymeradwyo'r Cynllun Busnes Llawn (FBC) cyntaf ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru 

ym mis Rhagfyr 2021, rydym wedi symud ymlaen yn swyddogol i'r wedd cyflawni. Mae'r 
prosiect Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) bellach wedi gosod archebion ar gyfer gwedd 
un y prosiect ac mae'r eitemau cyntaf o offer wedi'u derbyn.   

 
4.6. Mae dau brosiect pellach wedi cwblhau eu hadolygiadau sicrwydd porth yn llwyddiannus yn 

ystod y chwarter hwn.  Fe wnaeth y prosiect Ychydig % Olaf gwblhau ei adolygiad Porth 2 ym 
mis Chwefror 2022 gyda'r prosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol wedi cwblhau ei 
adolygiad Porth 1 ym mis Ionawr 2022. Mae'r ddau brosiect yn gweithio ar roi sylwi i'r 
argymhellion fel rhan o'r gwaith o ddatblygu eu hachosion busnes. 

 
4.7. Yn sgil mabwysiadu diweddariad 2021 i Achos Busnes y Portffolio ym mis Medi, fe wnaethom 

gyflwyno'r diweddariad i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu 
cyllid flynyddol. Ym mis Mawrth, fe wnaethom dderbyn a llofnodi'r llythyr dyfarnu cyllid ar 
gyfer 2021-22 gan gadarnhau rhandaliad nesaf cyllid y Cynllun Twf o £20.45m. 

 
4.8  Fe wnaethom lansio ein brand newydd 'Uchelgais Gogledd Cymru' a'n gwefan newydd - 

https://uchelgaisgogledd.cymru ym mis Tachwedd 2021. Mae hyn rhoi llwyfan i ni i farchnata 
ac ymgysylltu ac mae'n declyn allweddol i'r Gogledd gynrychioli'r weledigaeth ar gyfer ffyniant 
economaidd yn y dyfodol ac yn sianel i rannu gwybodaeth a symud ymlaen tuag at gyflawni'r 
Cynllun Twf. 

 
4.9  Mae diweddariad Chwarter 4 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni Achos 

Busnes diwygiedig y Portffolio ar gyfer 2021 a gymeradwywyd gan y Bwrdd Uchelgais ym mis 
Medi 2021. Mae pum prosiect yn adrodd yn Goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau i sgôp y 
prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau: 
 Prosiect Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel - prosiect yn cael ei adolygu yn sgil cais i 

newid y rhagamcanion cyfalaf a refeniw. 
 Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan (Y Rhaglen Tir ac Eiddo) - mae caniatâd cynllunio 

amlinellol ar y safle wedi llithro a bydd angen adolygu'r prosiect pan fydd y polisi cynllunio 
newydd ar gyfer y safle wedi'i sefydlu. 

 Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon (Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth) - caniatâd 
cynllunio i'w sicrhau a bwlch ariannu posib yn sgil costau cyfalaf adeiladu yn cynyddu. 

 Fferm Sero Net Llysfasi (Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth) - oedi gyda'r prosiect yn 
ymgorffori adborth adolygiad Porth 2. 

 Rhwydwaith Talent Twristiaeth (Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth) - strwythur 
cyfreithiol y model prif ganolfan a lloerennau i'w gytuno ac mae'r gwaith ar ddatblygu'r 
achos busnes ar ei hôl hi.  

 
4.10  Yn dilyn cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn cyntaf ym mis Rhagfyr 2021, roedd y gwariant 

mewn perthynas â phrosiect Canolfan Prosesu Signal Digidol yn £123k yn Chwarter 4. Mae'r 
prosiect DSP wedi gosod yr archebion ar gyfer gwedd gyntaf y prosiect; fodd bynnag, ni 
fyddwn yn derbyn rhan fwya'r offer tan ar ôl mis Ebrill 2022.  
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 Cofrestr Risg y Portffolio - Mawrth 2022 
 
4.11  Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddaru'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i 

hadolygu gan y Bwrdd Portffolio (y Grŵp Swyddogion Gweithredol) a Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru yn chwarterol. 

 
4.12  Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddaru'n llawn gyda nifer o newidiadau wedi'u cofnodi yn y 

dogfennau, yn cynnwys disgrifiadau risg wedi'u diwygio, sgorio diwygiedig a chamau lliniaru 
ac mae'r sylwadau wedi'u diweddaru ar gyfer yr holl risgiau. 

 
4.13  Mae'r proffil risg wedi cynyddu dros y chwarter diwethaf. Bellach, fforddiadwyedd yw'r risg 

fwyaf sy'n wynebu'r portffolio, a chwyddiant, materion cadwyn gyflenwi a chynnydd 
sylweddol mewn costau adeiladu yw'r prif ffactorau sy'n gyrru'r cynnydd hwn. Mae gan y risg 
gynyddol ynghylch fforddiadwyedd effaith uniongyrchol ar draws y portffolio gan gynyddu'r 
risgiau o amgylch oedi o fewn prosiectau, bodloni targedau amcanion gwario a chyflawni ar 
ddyheadau newid hinsawdd. 

 
4.14  Mae pum gradd risg gweddilliol wedi cynyddu y chwarter hwn - fforddiadwyedd, oedi, newid 

hinsawdd a bioamrywiaeth, amcanion gwario a newid gwleidyddol. Mae'r risg adfer yr 
economi wedi gostwng yn sgil cyhoeddi'r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol a'r symud o 
bandemig i endemig.   

 
  
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir 

yn yr adroddiad hwn. 
 
5.2. Mae'r adroddiad perfformiad chwarterol yn darparu trosolwg o broffil gwariant cyfalaf 

disgwyliedig cyllid y Cynllun Twf ac mae'n cynnwys y gwariant ariannol gwirioneddol yn dilyn 
cymeradwyo achosion busnes y prosiectau. 

 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
 
6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y 

cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. 
 
 

 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 

Atodiad 2  

Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 

Cofrestr Risg y Portffolio - Mawrth 2022 
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YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
Un o brif dasgau'r Bwrdd Uchelgais yw monitro cynnydd a risgiau. Mae angen i'r 
Bwrdd ystyried y gofrestr a bodloni ei hun ei bod yn adlewyrchu'r statws risg yn gywir 
a bod camau lliniaru yn derbyn sylw. 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
Mae'r adroddiad hwn yn ofyniad er mwyn gallu parhau i hawlio rhandaliadau grant y 
Llywodraeth, ac rwyf yn fodlon fod y cynnwys yn adlewyrchiad teg o berfformiad y 
Bwrdd Uchelgais dros y chwater diwethaf.  Byddaf yn parhau i gynorthwyo’r Swyddfa 
Rheoli Portffolio wrth reoli'r risgiau perthnasol. 
 

  
 


