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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw gosod y broses a'r meini prawf ar gyfer y broses newid prosiect. 
 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Cytuno ar y sgôp a'r lleiafswm gofynnol fel y nodir yn yr adroddiad hwn. 
 
2.2. Cytuno i'r amserlen a nodir yn yr adroddiad hwn gan gynnwys lansio'n ffurfiol ym mis Ionawr 2023. 
 
2.3. Dirprwyo’r awdurdod i'r Cyfarwyddwr Portffolio i weithredu'r Broses Newid Prosiectau fel y nodir 

yn yr adroddiad hwn ac i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i gwblhau'r dogfennau sydd ei 
hangen i gychwyn y broses. 

 
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." 

 
  



 

4.4. Ym mis Medi 2022, fe wnaeth y Bwrdd gytuno ar gyfres o egwyddorion er mwyn adnabod 
prosiectau newydd a phroses tri cham: 

 
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; 
 Y Cyfarwyddwr Portffolio i ymgymryd ag asesiad porth caled cychwynnol yn unol â'r meini 

prawf cytûn 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. 

 
4.5. Mae'r papur hwn yn gosod y sgôp a'r lleiafswm gofynnol ar gyfer y cam sganio'r gorwel. 
 

Sgôp Sganio'r Gorwel 
 
4.6. Prif sgôp yr ymarferiad sganio'r gorwel fydd i wahodd cynigion am brosiectau sy'n disgyn o fewn y 

rhaglen Tir ac Eiddo a'r rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth yn sgil tynnu dau brosiect yn ôl o'r 
ddwy raglen hon. 

 
4.7. Yn ogystal, gwahoddir prosiectau sy'n disgyn i un o'r tair rhaglen arall o fewn y Cynllun Twf i fynegi 

diddordeb, oherwydd y gellir eu hystyried os nad yw'r cynigion a dderbynnir ar gyfer y rhaglen Tir 
ac Eiddo a'r rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth yn cyflawni'n ddigonol yn erbyn targedau'r 
Cynllun Twf. Hefyd, gellid rhoi unrhyw fynegiant o ddiddordeb a dderbynnir ar restr wrth gefn i'w 
hystyried pe byddai cyllid pellach o fewn y Cynllun Twf ar gael yn y dyfodol. 

 
4.8. Yn amodol ar y penderfyniad gan y Bwrdd ar y Gronfa Cyflawni'r Portffolio 2023-24, bydd £13m ar 

gael ar gyfer y broses sganio'r gorwel. 
 
 Y Lleiafswm Gofynnol  
 
4.9. Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn cynnig bod y Bwrdd yn cytuno ar y meini prawf lleiafswm 

gofynnol a nodir yn Atodiad A. Pwrpas y lleiafswm gofynnol yw i alluogi i gynigion gwerth 
isel/effaith isel gael eu tynnu o'r broses ar y cyfle cyntaf. Nid yw'r trothwyon a osodir yn 
adlewyrchu dyheadau'r rhanbarth na'r Cynllun Twf a bydd y broses yn ceisio adnabod y pecyn 
gorau o brosiectau sy'n cyflawni'r buddion mwyaf i'r rhanbarth. 

 
 Meini Prawf yr Asesu 
 
4.10. Bydd angen i brosiectau posib gwblhau ffurflen gais ynghyd â darparu gwybodaeth atodol. Mae 

Atodiad B yn ddrafft o'r ffurflen gais ac mae'n nodi'r pwysoliad i'w roi i bob elfen o'r cais. 
  



 

4.11. Caiff cynigion eu hasesu yn erbyn tri phrif maen prawf: 
 

 Yn addas yn strategol (pwysoliad o 25%) 

 Effaith (pwysoliad o 40%) 

 Y gallu i gyflawni (pwysoliad o 35%) 

Cynigir pwysoliad uwch ar gyfer effaith a'r gallu i gyflawni i sicrhau bod y prosiect(au) a ddewisir 
yn cyflawni'r buddion angenrheidiol i Ogledd Cymru ac yn gallu symud ymlaen yn gyflym i'r cam 
cyflawni.  
 
Egwyddorion Hyblygrwydd 
 

4.12. Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn argymell bod y Bwrdd yn mabwysiadu'r egwyddorion a ganlyn 
er mwyn cadw'r hyblygrwydd i ddewis y pecyn gorau o gynigion ar gyfer Cynllun Twf Gogledd 
Cymru: 

 
 Mae'r Bwrdd yn cadw'r opsiwn i symud prosiectau a/neu cyllid rhwng y ddwy raglen sganio'r 

gorwel; 

 Mae'r Bwrdd yn cadw'r opsiwn i ystyried mynegiannau o ddiddordeb a dderbynnir gan 
brosiectau sy'n disgyn y tu allan i'r rhaglen Tir ac Eiddo a'r rhaglen Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth ond o fewn sgôp y tair rhaglen arall o fewn y Cynllun Twf; 

 Gellid rhoi prosiectau sy'n aflwyddiannus wrth sicrhau cyllid drwy'r broses hon ond sy'n 

sgorio'n uchel yn erbyn y meini prawf sydd wedi'u gosod (yn cynnwys y rhai sy'n sgorio'n uchel 

ar Addas yn Strategol ac Effaith ond nad ydynt yn bodloni'r trothwyon gallu i gyflawni) ar restr 

wrth gefn i'w hystyried yn y dyfodol pe byddai cyllid pellach ar gael. 

Amserlenni 
 

4.13. Mae amserlen dros dro wedi'i chynnwys isod, yn amodol ar benderfyniad y Bwrdd ar 9 Rhagfyr. 
Bydd faint o amser sydd ei angen i gwblhau gweithgareddau asesu yn dibynnu ar nifer y cynigion 
a dderbynnir. 

 

Gweithgaredd Amserlenni 

Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd 9 Rhagfyr 2022 

Cyfathrebu/Cysylltiadau Cyhoeddus anffurfiol i 
ddenu sylw bidwyr posib 

Rhagfyr 2022 (ar ôl cyfarfod y Bwrdd 
Uchelgais) 

Lansio Sganio'r Gorwel Canol Ionawr 2023 

Gorffen Sganio'r Gorwel Diwedd Chwefror 2023 (tua 6 wythnos)  

Porth Caled, Creu Rhestr Hir a Rhestr Fer  Mawrth 2023  

Gofyn am ragor o wybodaeth gan y prosiectau sydd 
ar y rhestr fer 

Ebrill 2023 

Asesiad o'r Rhestr Fer a Phenderfyniad y Bwrdd 
Uchelgais  

Mai 2023 

 
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 ail-glustnodi cyllid o 

fewn y Cynllun Twf yn fater i'r Bwrdd Uchelgais benderfynu arno 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. 

 
 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad A 

Atodiad B 

Blaenoriaethau Sganio’r Gorwelion 

Ffurflen Gais ddrafft 

 

 

 
 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Sefydlwyd y Bwrdd Uchelgais Economaidd gan y chwech  Cyngor i weithredu fel corff 
rheoli a chyflawni ar eu rhan ar gyfer y Cynllun Twf. Un o’r swyddogaethau oedd ail gyfeirio 
adnoddau Cynllun Twf ar gyfer projectau amgen pe cyfyd yr angen. Fel y nodir mae’r 
Cynllun Busnes Goruwch a gytunwyd rhwng y partïon yn mynnu fod y prosiectau y gall y 
Bwrdd Uchelgais eu cymeradwyo ddisgyn o fewn amlen fforddiadwyedd  y bartneriaeth ac 
a’r gallu I gyflawni yn erbyn amcanion y Cynllun Twf a’i raglenni. Mae’n hanfodol bwysig 
felly fod prosiectau newydd yn cael eu hasesu yn wrthrychol gan gyfeirio at feini praw sydd 
yn cefnogi y disgwyliad craidd ar y Bwrdd Uchelgais. Mae’r meini prawf yn darparu 
fframwaith ar gyfer cefnogi y broses yma.” 

 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Mae'n allweddol fod meini prawf clir yn cael eu sefydlu ar gyfer y broses hwn.  Rwyf yn 
croesawu'r adroddiad fel rhan bwysig o'r drefn llywodraethu ar gyfer ail ddyrannu 
adnoddau.” 
 


