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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw gosod egwyddorion a phroses arfaethedig er mwyn adnabod ffordd 

ymlaen a ffefrir pan gaiff prosiectau eu tynnu allan o Gynllun Twf Gogledd Cymru. 
 

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn nodi, yn dilyn tynnu unrhyw brosiect yn ôl o’r Cynllun Twf, y bydd adroddiad 

pellach yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod yn y dyfodol i argymell y paramedrau a’r meini prawf 
sgorio ar gyfer yr ymarfer sganio’r gorwel fesul achos. 

 
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 gan Gynllun Twf Gogledd Cymru broses rheoli newid yn ei lle i sicrhau bod newidiadau posib 

i sgôp y Cynllun Twf a'r prosiectau yn cael eu dal, eu hasesu a lle bo hynny'n berthnasol, eu 
hystyried gan y Bwrdd. 

 
4.3. Mae’r Cytundeb Twf Terfynol yn nodi sefyllfa'r bwrdd mewn perthynas â phrosiectau amgen posib: 
 
  "Rhaid i unrhyw brosiectau newydd neu amgen sydd i'w cyflwyno am ystyriaeth, 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 Uchelgais Economaidd wneud penderfyniad yn eu cylch." 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

Egwyddorion 
 
4.5.  Bydd yr egwyddorion a ganlyn yn tanategu'r broses i adnabod ffordd ymlaen a ffefrir pan gaiff 

prosiectau eu tynnu allan o Gynllun Twf Gogledd Cymru: 
 

 Egwyddor 1: Cyn ystyried prosiectau newydd, i ddechrau, bydd y Bwrdd yn ystyried ceisiadau 
gan brosiectau presennol ar gyfer cyllid ychwanego, ar sail achos wrth achos, lle: 
 mae gan brosiectau OBC neu FBC wedi'i gymeradwyo yn ei le 
 gall prosiectau arddangos rhesymeg glir am unrhyw gynnydd mewn costau 
 gall prosiectau arddangos bod opsiynau er mwyn lleihau cost/sgôp wedi'u gwerthuso 
 gall prosiectau dystiolaethu fod y busnes yn dal i ddarparu gwerth am arian a chymhareb 

cost a budd gadarnhaol 
 mae prosiectau yn gwneud cais am gyfran o'r gost ychwanegol ac yn gallu arddangos pam 

na all ariannwr y prosiect ysgwyddo'r costau ychwanegol yn llawn neu wneud hynny drwy 
ffynonellau cyllid eraill 

 
 Egwyddor 2:  Fel rhan o’r ymarfer sganio’r gorwelion, dylai'r holl opsiynau gael eu hystyried 

fel rhan o'r broses i adnabod ffordd ymlaen a ffefrir, gan gynnwys: 
 Adnabod prosiect neu brosiectau newydd 
 Ehangu prosiectau presennol 
 Cadw cyfran o'r cyllid fel arian wrth gefn i'r portffolio 
 Cyfuniad o’r uchod 

 
 Egwyddor 3: Rhaid i'r ffordd ymlaen a ffefrir gyflawni yn erbyn targedau achos busnes y 

portffolio a cheisio cyflawni lefel gymharol o fuddion i'r prosiect a dynnir yn ôl o'r Cynllun Twf 
 

 Egwyddor 4: Rhaid i'r ffordd ymlaen a ffefrir gyflawni yn erbyn achos busnes perthnasol y 
rhaglen a'i dargedau a, gymaint â phosib, mynd i'r afael â'r bwlch a adewir wrth i'r prosiect 
gael ei dynnu'n ôl o'r Cynllun Twf. 

 
 Egwyddor 5: Rhaid i unrhyw brosiectau newydd yn y ffordd ymlaen a ffefrir allu arddangos 

effaith ranbarthol yn yr un ffordd â phrosiectau presennol. 
 
  

Y Broses Arfaethedig 
 
4.6. Mae'r isod yn amlinellu sut allai'r broses er mwyn adnabod ffordd ymlaen a ffefrir ddigwydd gan 

gynnwys rolau allweddol o fewn y broses: 
 
 Cam 1: Sganio'r Gorwel  

 Y Bwrdd Uchelgais Economaidd i gytuno ar feini prawf, sgorio a phwysoliad ar gyfer y 
gweithgaredd sganio'r gorwel gan gynnwys targedau ar gyfer swyddi, buddsoddi a meini prawf 
cyflawni 

 Ymgymryd â sganio'r gorwel yn cynnwys galwad cyhoeddus am brosiectau 
 Asesiad porth caled cychwynnol gan y Cyfarwyddwr Portffolio yn unol a’r meini prawf i ddileu 

cynigion nad ydynt yn bodloni lefel ofynnol gytûn o ddeilliannau (swyddi ac ati) ac adnabod y 
rhestr hir 

 
 
 Cam 2: Creu Rhestr Hir a Rhestr Fer 

 Asesiad manwl o'r rhestr hir yn erbyn y meini prawf cytûn i adnabod rhestr fer 
 Cais am wybodaeth ychwanegol gan y prosiectau sydd ar y rhestr fer 
 Asesiad rhestr fer yn cynnwys cyflwyniadau i'r Bwrdd Uchelgais i adnabod ffordd ymlaen a 

ffefrir 



 

 
 
 Cam 3: Cymeradwyo a Datblygu'r Achosion Busnes 

 Argymhelliad ffurfiol i'r Bwrdd Uchelgais i gytuno ar ffordd ymlaen a ffefrir; 
 Dechrau datblygu'r achos(ion) busnes 

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1.  Cedwir cyllid sydd wedi'i glustnodi dros dro i brosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl o Gynllun Twf Gogledd 

Cymru o fewn y portffolio ehangach ac mae'r penderfyniad ar brosiect neu brosiectau amgen yn 
fater i'r Bwrdd Uchelgais ei benderfynu. 

 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1.  Mae'r Cytundeb Twf Terfynol y cytunwyd arno rhwng partneriaid y Bwrdd Uchelgais, Llywodraeth 

Cymru a Llywodraeth y DU yn amlinellu'r paramedrau eang y mae'n rhaid i broses i adnabod 
prosiectau newydd neu amgen lynu wrthynt.  

 
6.2.  Yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 a'r Cynllun Busnes Cyffredinol, bydd dewis unrhyw brosiectau 

newydd neu amgen yn fater i'r Bwrdd Uchelgais benderfynu arnynt o fewn yr amlen 
fforddiadwyedd gytûn ar gyfer y bartneriaeth a lle mae'r prosiectau'n cyflawni yn erbyn amcanion 
y Cynllun Twf a'i raglenni. 

 
 
 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
“Rwyf wedi cael cyfle i gynghori ar gynnwys yr adroddiad dim sylwadau pellach i’w 
hychwanegu o safbwynt priodoldeb.” 

 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 “Rwyf yn cefnogi’r penderfyniad a geisir. Mae’r ffordd ymlaen a gynhigir yn ymarferol a 

rhesymol.” 


