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3 1. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 
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Yn ystod y chwarter hwn gwelsom rai datblygiadau sylweddol wrth gyflawni'r Cynllun 

Twf.  

Yn dilyn tynnu prosiectau Bodelwyddan a Llysfasi yn ôl o'r Cynllun Twf, fe wnaeth y 

Bwrdd Uchelgais rai penderfyniadau allweddol ynghylch ailglustnodi cyllid o fewn y 

cynllun. Yn gyntaf, mae'r Bwrdd wedi sefydlu Cronfa Cyflawni'r Portffolio ar gyfer 

2023-24 i gefnogi prosiectau aeddfed o fewn y portffolio sy'n ymdopi â chwyddiant cost 

neu faterion hyfywedd i symud i gyflawni.  

Yn ail, cytunodd y Bwrdd ar y meini prawf ar gyfer clustnodiad o £13m ar gyfer y broses 

newid prosiectau a gaiff ei lansio ddechrau 2023. Mae hwn yn gyfle cyffrous i adnabod 

prosiectau uchelgeisiol, arloesol a thrawsffurfiol ar gyfer y Cynllun Twf a chyflawni 

swyddi a buddsoddiad yn y rhanbarth. 

Mae Achos Busnes y Portffolio sydd wedi'i ddiweddaru bellach wedi'i gymeradwyo 

gan y Bwrdd a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses 

dyfarnu cyllid flynyddol.  

Mae'r prosiect Ychydig % Olaf wedi lansio ymarferiad ymgysylltu â'r farchnad yn 

gynnar y chwarter hwn er mwyn ceisio barn y gweithredwyr rhwydwaith 

telegyfathrebu ar sgôp a dyluniad y prosiect cyn i'r fanyleb caffael gael ei diffinio. Mae'r 

cyfnod rhybudd ffurfiol yn cau ar 20 Ionawr gydag ymgynghoriadau dilynol i'w trefnu 

gyda gweithredwyr.  Mae hwn yn weithgaredd allweddol i sicrhau ein bod yn medru 

cyflwyno cynnig deniadol i'r farchnad yng ngham nesaf y prosiect.  

Mae peth oedi pellach wedi bod yn y rhaglen Tir ac Eiddo, yn benodol y cyhoeddiad 

gan Lywodraeth Cymru y bydd penderfyniad y panel adolygu ar brosiectau Warren 

Hall, Brychdyn a Phorth y Gorllewin, Wrecsam wedi'i gynnwys yn y Cynllun Cyflawni 

Trafnidiaeth Cenedlaethol arfaethedig sydd i'w gyhoeddi yn 2023.  Fodd bynnag, mae 

peth cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud ar brosiect Parc Bryn Cegin gyda'r egwyddor 

o'r Cytundeb Menter ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru wedi'i chymeradwyo gan y 

Bwrdd ym mis Hydref.  

Gan edrych ymlaen, mae 2023 yn addo i fod yn flwyddyn gyffrous i Uchelgais Gogledd 

Cymru a'r Cynllun Twf, a disgwylir cynnydd sylweddol eleni ar ein prosiectau presennol 

ynghyd â'r cyfle i ddewis prosiectau newydd i ymuno â'r Cynllun Twf. Mae wir yn adeg 

gyffrous iawn.  

 

 

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 

 

 



 

 

5 2. Perfformiad y Portffolio 
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Themâu Statws RAG Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

 Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol. 

Piblinell Cyflawni  Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2022 ac fe'i cymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis Medi. 

Mae'r prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr amserlen ddiwygiedig.  Mae Cronfa Cyflawni Portffolio ar gyfer 2023-24 wedi'i sefydlu i gefnogi prosiectau aeddfed i 

symud i gyflawni y flwyddyn nesaf. 

Llywodraethu  Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n 

effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.  

Sicrwydd  Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 

'Ambr' ar gyfer y portffolio. 

Adnoddau a Chapasiti  Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i staffio'n llawn ar hyn o bryd, ond mae cyfran fawr o'r staff ar gontractau tymor penodol ac mae'r gyllideb 

refeniw ar ôl mis Mawrth 2024 yn heriol.  

Cyllid  Mae hawliadau ar gyfer prosiect y Ganolfan Prosesu Signalau Digidol wedi'u talu, roedd hyn yn cynnwys gwariant yn 21/22 yn ogystal â 22/23 sef 

cyfanswm o £1,762,612. Mae'r gwariant sy'n weddill yn y flwyddyn ariannol hon hyd yma yn ymwneud â thynnu arian i lawr yn erbyn y dyraniad 

1.5% ar gyfer costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio. 

Buddsoddiad  Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac 

mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi. 

Risg  Mae'r proffil risg wedi parhau'n sefydlog dros y chwarter diwethaf, er bod rhai risgiau sylweddol i gyflawni'r Cynllun Twf a gwireddu'r buddion. Mae 

fforddiadwyedd yn parhau i fod y 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'r risg ynghylch capasiti wedi cynyddu yn sgil faint o amser sydd ar ôl ar gontractau tymor 

penodol. 

Monitro a Gwerthuso 
Buddion 

 Cafodd y Strategaeth Gwireddu Buddion a Chynlluniau Monitro a Gwerthuso Portffolio eu hadolygu fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 

2022, gyda newidiadau yn cynnwys modelau rhesymeg wedi'u diweddaru (sy'n adlewyrchu terminoleg fframwaith buddion y cytunwyd arnynt), 

drafftio cynlluniau buddion rhaglenni a chysylltiadau cliriach â chynlluniau buddion prosiect. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

 Yn y chwarter hwn, gwelwyd nifer o erthyglau yn cael eu rhyddhau ar ein methodoleg newid hinsawdd, fe wnaethom ymuno â'r sgwrs am COP27 a 

COP Cymru, fe wnaethom rannu canfyddiadau ynghylch sut y byddwn yn rhoi sylw i heriau cysylltedd symudol ac fe wnaethom ddathlu Cymru yng 

Nghwpan y Byd. Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi cydweithio â Bargeinion Twf a Dinesig eraill ledled Cymru i gynhyrchu adroddiad uchelgeisiau 

ar gyfer 2022.  

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

https://ambitionnorth.wales/news/ambition-north-wales-makes-strides-to-tackle-climate-change/
https://ambitionnorth.wales/news/takeaways-from-cop27-for-north-wales/
https://ambitionnorth.wales/news/takeaways-from-cop27-for-north-wales/
https://ambitionnorth.wales/news/addressing-mobile-connectivity-challenges-in-north-wales/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=550236920443737&set=ecnf.100063723005138
https://www.facebook.com/photo/?fbid=550236920443737&set=ecnf.100063723005138
https://ambitionnorth.wales/media/gaijuejo/regional-rewind-2022.pdf


 

 

7 3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol  
 

 

 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru 

gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a 

safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

 Mae'r cyntaf o ddau Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect DSP (ar gyfer gwariant blwyddyn 2) wedi'i gyflwyno i'w gymeradwyo. Yn ddarostyngedig ar 

gymeradwyaeth ym mis Ionawr, bydd gwaith caffael yn mynd rhagddo ar gyfer cam nesaf y prynu offer. 

 Mae'r prosiect Ychydig % Olaf wedi lansio ymarferiad Ymgysylltu â'r Farchnad yn Gynnar y chwarter hwn. Rydym yn ceisio barn y gweithredwyr rhwydwaith 

telegyfathrebu ar sgôp a dyluniad y prosiect cyn i'r fanyleb caffael gael ei diffinio. Mae'r cyfnod rhybudd ffurfiol yn cau ar 20 Ionawr gydag ymgynghoriadau dilynol i'w 

trefnu gyda gweithredwyr. 

 Penodwyd rheolaeth prosiect a chefnogaeth ymgynghori ar gyfer y prosiectau Campws Cysylltiedig a Safleoedd Allweddol a Choridorau Cysylltiedig yn Chwarter 3, gyda 

Spirit Public Sector Ltd bellach yn ymestyn capasiti a gallu'r PMO i ddatblygu'r achosion busnes hyn. 

 

 

 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol 

 

 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

  



 

 

8 3.  Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 

 

 
Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Prosesu 
Signal Digidol Prifysgol 
Bangor 

Cyflwyno  Cyflwyno'r Achos Cyfiawnhad Busnes cyntaf 
ar gyfer gwariant Blwyddyn 2. 
 

 Cymeradwyo'r Cynllun Cyfiawnhad Busnes a 
chaffael. 

  Achos Economaidd gyda'r 
Achos Cyfiawnhau Busnes 
i'w ddiwygio cyn 
cymeradwyo. 

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar wedi 
dechrau. 

 Dewisiadau dogfennau contract wedi'u 
hadnabod drwy ymgynghori â Llywodraeth y 
DU. 
 
 
 

 Cyfnod rhybudd Ymgysylltu â'r Farchnad yn 
Gynnar yn cau, adolygu ymatebion ac 
ymgynghoriadau dilynol gyda diwydiant. 

 Penodi cefnogaeth gyfreithiol a dogfennau 
contract terfynol drafft a manylebau caffael. 
 
 
 

  Oedi yn yr amserlen 
gaffael wrth i gyfnod 
ymgysylltu â'r farchnad 
ymestyn i wella 
ymatebion. Amcanion 
gwariant yn cael eu 
hadolygu ar hyn o bryd. 

Safleoedd a 
Choridorau Cysylltiedig  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Recriwtio Spirit Public Sector Ltd i ddarparu 
ymgynghoriaeth a chymorth rheoli 
prosiectau. 

 Adolygiad o achos dros newid y prosiect ac 
opsiynau ar gyfer strwythur yr Achos 
Amlinellol Strategol. 
 

 Drafftio Achos Amlinellol Strategol. 
 

  Cymorth allanol bellach 
yn ei le yn dilyn yr oedi 
gyda chaffael. Cytunwyd 
ar gynllun i gyflwyno'r 
achos busnes gyda'r 
bwrdd prosiect. 

Campysau Cysylltiedig 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Recriwtio Spirit Public Sector Ltd i ddarparu 
ymgynghoriaeth a chymorth rheoli 
prosiectau. 

 Adolygiad o achos dros newid y prosiect ac 
opsiynau ar gyfer strwythur yr Achos 
Amlinellol Strategol. 

 Drafftio Achos Amlinellol Strategol. 
 

  Cymorth allanol bellach 
yn ei le yn dilyn yr oedi 
gyda chaffael. Cytunwyd 
ar gynllun i gyflwyno'r 
achos busnes gyda'r 
bwrdd prosiect. 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 

 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd 

Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a 

buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

 Ynni Lleol Blaengar: Achos Busnes Amlinellol wedi'i ddatblygu ac ar drac i gael ei ystyried gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Mawrth 2023.   

 Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth: Y ffordd ymlaen y cytunwyd arni ar gyfer y prosiect yw dod ag ariannwr prosiect ymlaen drwy broses ddethol 

gystadleuol. Mae'r PMO yn datblygu'r broses, y meini prawf a'r cwestiynau manwl ar gyfer y broses gyda chymorth gan arbenigwr ar y diwydiant hydrogen. Y nod yw 

cael cymeradwyaeth gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd i lansio'r broses yn Chwarter 4. 

 Egni: Mae Prifysgol Bangor yn parhau i ddatblygu eu cynnig ar gyfer cyflawni'r prosiect mewn dau gam. Mae'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Cam 1 wedi'i ddatblygu 

a'i gyflwyno i'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'w adolygu. Mae Cam 2 y prosiect yn dal i gael ei adolygu a disgwylir penderfyniad yn Chwarter 4 ynghylch a fydd yr elfen hon 

o'r prosiect yn parhau o fewn y Cynllun Twf. 

 Cydnerth (Morlais): Gwaith cyfalaf a ariennir gan WEFO ar brosiect seilwaith Morlais yn parhau ar gyllideb ac ar amserlen. Bydd Achos Busnes Amlinellol ar gyfer gwaith 

a ariennir drwy'r Cynllun Twf yn dechrau ym mis Ionawr 2023. 

 Trawsfynydd: Mae opsiynau ar gyfer yr Achos Busnes Amlinellol a'r defnydd o gyllid y Cynllun Twf yn cael eu hystyried. Nod Cwmni Egino yw cwblhau'r cynnig busnes ar 

gyfer cam cyntaf y cynllun datblygu tri cham ehangach, gan gynnwys amserlenni, amcangyfrif o gostau a strategaeth fuddsoddi erbyn mis Mawrth 2023. 

 Caffael contractwr a recriwtio i swyddi newydd ar gyfer y Cynlluniau Ynni Ardal Leol wedi'u cwblhau. 

 

 

Y Cynghorydd Llinos Medi 
Aelod Arweiniol 

 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Henry Aron  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 

 

 

 
Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Cydnerth (Morlais) 

Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Gwaith cyfalaf a ariennir gan WEFO ar 
brosiect seilwaith Morlais yn parhau ar 
gyllideb ac ar amserlen. 

 Fe wnaeth Megallanes Renovables 
ymweld â'r Gogledd ym mis Tachwedd. 
Fel y defnyddwyr cyntaf disgwyliedig o 
barth Morlais, maent bellach wedi sefydlu 
llwybrau cyfathrebu gyda rhanddeiliaid 
allweddol.  

 Datblygu Achos Busnes Amlinellol 
newydd a chyflwyno gweithdai. 

 Gweithio gyda datblygwyr llanw i baratoi 
cyflwyniadau ar gyfer y Contractau ar 
gyfer Gwahaniaeth Arwerthiant Rownd 5 
 
 
 

  Prosiect ar y trywydd iawn 
heb unrhyw risgiau neu 
broblemau sylweddol.  

Hwb Hydrogen a 
Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Y ffordd ymlaen y cytunwyd arni ar gyfer 
y prosiect yw dod ag ariannwr prosiect 
ymlaen drwy broses ddethol gystadleuol.  

 Daeth ein gwaith gydag arbenigwyr 
caffael i'r casgliad nad caffael ffurfiol 
fyddai'r dull optimaidd er mwyn cael 
ariannwr prosiect ymlaen. O ganlyniad, 
mae opsiwn o ddefnyddio proses sy'n 
debyg i 'Broses Newid Prosiectau' y 
Cynllun Twf yn cael ei ddatblygu.  

 Fe wnaeth y gwaith hefyd arwain at 
gynnig i ganolbwyntio cyfalaf y Cynllun 
Twf ar alluogi galw am hydrogen. 

 Rydym yn datblygu'r broses, y meini 
prawf a'r cwestiynau manwl ar gyfer y 
broses gystadleuol gyda chymorth gan 
arbenigwr ar y diwydiant hydrogen. 

 Derbyn cymeradwyaeth y Bwrdd 
Uchelgais Economaidd ar gyfer y broses 
ddethol er mwyn cael ariannwr ymlaen 
a lansio'r broses. 

  Mae'r sgôr ambr yn 
adlewyrchu'r risg y gallai'r 
broses gaffael er mwyn cael 
ariannwr ymlaen fod yn hirach 
na'r disgwyl. 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 

 

 
Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Ragoriaeth 
Ynni Carbon Isel (Egni)  

Prifysgol Bangor   

Prosiect yn cael ei 
adolygu 
 
 

 Mae Prifysgol Bangor yn parhau i 
ddatblygu eu cynnig ar gyfer cyflawni'r 
prosiect mewn dau gam. 

 Mae'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
Cam 1 wedi'i ddatblygu ac yn disgwyl 
cymeradwyaeth gan Fwrdd Gweithredol 
Prifysgol Bangor. 

 Mae Cam 2 y prosiect yn dal i gael ei 
adolygu a disgwylir penderfyniad am 
elfen hon y prosiect yn Chwarter 4. 

 Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais 
Economaidd i'r cais i newid i symud i Gam 
1. 

 Penderfyniad ar gadw Cam 2'r prosiect o 
fewn y Cynllun Twf. 

 Cwblhau Adolygiad Porth a phroses 
gymeradwyaeth ar gyfer Achos Busnes 
Amlinellol Cam 1.  

 

 

  Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi dro ar ôl 
tro mewn prosiectau ac effaith 
cais newid cyllid cyfalaf ar 
Amcanion Gwariant y Rhaglen. 
 
 
 
 
  

Ynni Lleol Blaengar 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Caffael ymgynghorwyr arbenigol newydd 
(31ten Consulting). 

 Achos Busnes Amlinellol Drafft wedi'i 
gwblhau yn dilyn cyfres o weithdai.  

 Cyflwyno Astudiaethau Dichonolrwydd 
Cronfa Adfywio Cymunedol (CRF) wedi'i 
gwblhau ar gyllideb ac ar amserlen. 

 Cwblhau Adolygiad Porth a phroses 
gymeradwyaeth ar gyfer Achos Busnes 
Amlinellol.  

 Dosbarthu'r adroddiadau Cronfa 
Adnewyddu Cymunedol yn ehangach ac 
adnabod y camau nesaf. 
 
 
 

  Sgôr ambr oherwydd yr oedi 
posibl a achosir gan angen 
annisgwyl i benodi 
ymgynghorydd arbenigol 
cronfa newydd. 
 
 

Trawsfynydd  

Cwmni Egino 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth 
rhwng NDA a Chwmni Egino wedi'i 
lofnodi'n ffurfiol - gwaith bellach yn 
mynd yn ei flaen ar sefydlu trefniadau 
prosiect i gefnogi'r chwe maes 
cydweithio. 

 Mae opsiynau ar gyfer datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol a'r defnydd posib o 
gyllid y Cynllun Twf yn cael eu hystyried. 

 Darparodd Cwmni Egino ddiweddariad i'r 
Bwrdd Portffolio ym mis Tachwedd. 
 

 Datblygu Achos Busnes Amlinellol Drafft. 

 Dechrau datblygu'r strategaeth gwerth 
cymdeithasol. 
 

 Cwblhau cynnig busnes ar gyfer cam 
cyntaf y cynllun datblygu tri cham 
ehangach a'r cynllun prosiect, gan 
gynnwys amserlenni, amcangyfrif o gostau 
a strategaeth fuddsoddi. 

  Ansicrwydd ynghylch amserlen 
cyflawni prosiectau a'r 
posibilrwydd o oedi pellach. 
 
 

1.  

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

2.  
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5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 

 

 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar 

gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac 

eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y 

seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael. 

2280 £1.29bn £355.4m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

 Mae'r Gweinidog wedi gwneud Datganiad Ysgrifenedig yn cadarnhau y bydd cyhoeddiadau Warren Hall, Brychdyn a Phorth y Gorllewin, Wrecsam yn cael eu cynnwys yn 

y Cynllun Cyflawni Trafnidiaeth Cenedlaethol arfaethedig sydd i'w gyhoeddi yn 2023. 

 Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych – mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros wedi modelu llwybr caffael sy'n cydymffurfio i ddefnyddio cyllid 

Cam 1.  

 Porth Caergybi - mae Stena Line wedi darparu Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer y prosiect ymestyn y porthladd ac mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi ymateb gyda 

sylwadau. Mae Stena Line a Chyngor Môn wedi cyflwyno cais porthladd rhydd ar gyfer cyn Safle Alwminiwm Môn yng Nghaergybi.  

 Parc Bryn Cegin, Bangor - Cymeradwywyd yr egwyddor o'r Cytundeb Menter ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru yn Chwarter 3 2022. Mae Adroddiad Galw'r Farchnad 

wedi'i dderbyn ac mae'r Achos Busnes Amlinellol bellach ar ffurf drafft datblygedig.  

 

 

Y Cynghorydd Jason McLellan 
Aelod Arweiniol 

 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 

 

Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam / Wrexham 
County Borough Council 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae Datganiad Ysgrifenedig gan y 
Gweinidog wedi cadarnhau y bydd y 
penderfyniad ar Gyffyrdd yr A483 wedi'i 
gynnwys gyda'r Cynllun Cyflawni 
Trafnidiaeth Cenedlaethol yn 2023.  

 Mae Cyngor Wrecsam wedi comisiynu 
Astudiaeth Ddichonoldeb i asesu sut y 
bydd y Strategaeth Lleihau Ffosffad yn 
cael ei chyflenwi gan ddefnyddio Porth y 
Gorllewin fel enghraifft o safle datblygu 
tir glas. 

 Mae Mott Macdonald wedi dechrau 
arolygon safle (ymchwiliad safle a 
bioamrywiaeth). 

 Cwblhau'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth gyda Chyngor Wrecsam.  

 Astudiaeth Dichonoldeb Ffosffad i adrodd 
i'r Cyngor ar gyflawni mesurau lleihau a 
lliniaru ar gyfer safleoedd datblygu 
newydd.  

 Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol 
Wrecsam. 
 

 

  Mae penderfyniad y Panel 
Adolygu Ffyrdd ar uwchraddio 
cyffordd yr A483 yn hanfodol i'r 
prosiect hwn. Bydd y 
penderfyniad yn cael ei 
gyhoeddi yn y Cynllun Cyflawni 
Trafnidiaeth Cenedlaethol yn 
2023.  

 Strategaeth Lleihau a Lliniaru 
Ffosffad i amlinellu'r mesurau y 
gellid eu defnyddio ar safle'r 
prosiect.   

 

Warren Hall, Brychdyn  

Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae Datganiad Ysgrifenedig gan y 
Gweinidog wedi cadarnhau y bydd y 
penderfyniad ar Warren Hall wedi'i 
gynnwys gyda'r Cynllun Cyflawni 
Trafnidiaeth Cenedlaethol yn 2023.  

 Disgwylir i Gynllun Datblygu Lleol Sir y 
Fflint gael ei fabwysiadu yn gynnar yn 
2023.  

 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y 
Gweinidogion ar briffyrdd safle Warren 
Hall, yna disgwyliwn ffurfioli'r 
trafodaethau gyda LlC ar gyflawni'r 
prosiect. 
 

  Rhagwelir Mabwysiadu'r 
Cynllun Datblygu Lleol yn 
Chwarter 1 2023 bellach.  

 Disgwylir cyhoeddi'r Cynllun 
Cyflawni Trafnidiaeth 
Cenedlaethol i Gymru a fydd yn 
cyhoeddi'r penderfyniad ar 
Warren Hall yn 2023. 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n 
ôl (Safle Strategol 
Allweddol, 
Bodelwyddan) 

Mae prosiect safle Strategol Allweddol Bodelwyddan wedi'i dynnu'n ôl. Nid oes prosiect newydd yn ei le wedi'i adnabod eto. 

Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, Sir Ddinbych 

Jones Bros (Ruthin) 
Limited / Cyngor Sir 
Ddinbych   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais 
Economaidd gymeradwyo sefydlu Cronfa 
Cyflawni'r Portffolio ac mae'r prosiect 
hwn yn gymwys i ymgeisio am gyllid 
ychwanegol.  

 Mae llwybr caffael i gyflawni gwaith Cam 
1 yn cael ei drafod gyda'r holl bartïon. 

 Cadarnhau llwybr caffael sy'n 
cydymffurfio i gyflawni gwaith Cam 1.  

 Cwblhau diwygio'r achos busnes 
amlinellol drafft sy'n ymgorffori'r Senario 
Datblygu Graddol a'r llwybr caffael.  

 Cadarnhad cymeradwyaeth y Cais i'r 
Gronfa Ffyniant Bro, neu'r Gronfa 
Cyflawni'r Portffolio fel sy'n briodol.  

  Mae risg y prosiect yn 
adlewyrchu dibyniaeth ar gyllid 
newydd o'r Gronfa Ffyniant Bro 
/ Cronfa Cyflawni'r Portffolio. 

 Mae llwybr caffael ar gyfer 
gwaith Cam 1 yn defnyddio 
arian cyhoeddus i'w gadarnhau. 
  

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

 

 

 
Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws RAG Rhesymeg RAG 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  

Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru    

 

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Mae'r Bwrdd Portffolio a'r Bwrdd 
Uchelgais Economaidd yn argymell 
cymeradwyo'r Cytundeb Menter ar y Cyd 

 Mae'r Adroddiad Dadansoddi'r Galw a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru 
wedi'i dderbyn a bydd yr argymhellion 
wedi'u cynnwys yn yr Achos Busnes 
Amlinellol drafft. 

 Mae drafft cychwynnol o Achos Busnes 
Amlinellol a baratowyd gan y PMO wedi'i 
gwblhau i bob pwrpas.  

 Bydd LlC yn penodi tîm o'u fframwaith 
gwasanaethau proffesiynol a 
thechnegol Gogledd a Chanolbarth 
Cymru. 

 Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol. 

 Adolygiad Porth 2 ar gyfer yr Achos 
Busnes Amlinellol. 

  Galw posibl gan feddianwyr. 
 

 Tirfeddiannwr parod a 
phartner datblygu. 

 Defnydd arfaethedig sy'n 
cydymffurfio â Pholisi 
Cynllunio.  

 Dull menter ar y cyd i gyflawni'r 
prosiect bellach yn symud 
ymlaen yn ymarferol.  

 

Porth Caergybi 

Stena Line Ports 
Limited  

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Mae pryniant Stena o'r hen ffatri Orthios 
i'w ddefnyddio ar y cyd â'r porthladd.   

 Mae Stena Line a Chyngor Môn wedi 
cyflwyno cais porthladd rhydd i Lywodraeth 
y DU a Llywodraeth Cymru i ddatgelu eu 
cynlluniau ar gyfer safle Orthios.  

 Mae Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer 
cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r 
porthladd wedi derbyn sylwadau a'i 
ddychwelyd i Stena.  

 Cynnydd sylweddol ar Achos Busnes 
Amlinellol ar gyfer cyflawni'r gwaith o 
wella capasiti'r porthladd. 

 Gorchymyn Adolygu Harbwr wedi'i 
gymeradwyo.  

 Adolygiad Porth 2 ar gyfer yr Achos 
Busnes Amlinellol. 

 

  Gorchymyn Adolygu Harbwr yn 
disgwyl caniatâd.  

 Peth ansicrwydd gyda chost y 
gwaith ar gyfer ehangu'r 
porthladd ac adnewyddu'r 
morglawdd. 

 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 

 

 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 

Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y 

gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd. 
380 £281m £41.3m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

 Rhwydwaith Talent Twristiaeth - Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cwblhau ei Achos Amlinellol Strategol (SOC) a'i rannu i'w adolygu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) 

a thîm Sicrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Adolygiad Porth 1 ym mis Tachwedd 2022. Daeth yr Adolygiad Porth i gasgliad gyda sgôr Ambr-Gwyrdd, ac mae'r Bwrdd 

Rhaglen wedi cadarnhau y dylai'r prosiect symud ymlaen i Achos Busnes Amlinellol gan roi sylw i'r argymhellion o'r ddau adolygiad.  

 Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon - Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi croesawu cynrychiolwyr o dîm cynllunio Cyngor Gwynedd i Goleg Glynllifon fel rhan o'u proses o 

ystyried cynllunio ar gyfer prosiect Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon. 

 

 

 

Cyng Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

 

Jane Richardson  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

                       

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
6 

6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 

 

 

Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 

Grŵp Llandrillo Menai  

 

Datblygu'r Achos Busnes 
Llawn   

 Gwaith parhaus gydag ymgynghorwyr ar 
ddylunio'n datblygu costau ar sail buddion i 
gyd-fynd ag amlen ariannu. 

 Cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru a'r 
Swyddfa Rheoli Portffolio yn edrych ar 
opsiynau i lenwi'r bwlch ariannu sydd wedi'i 
achos gan chwyddiant  

 Cais am gyngor cynllunio wedi'i gyflwyno. 

 

 Mynd ymlaen drwy brosesau cyn-gynllunio a 
cheisiadau cynllunio llawn. 

 Cyflwyno cais am £2m o Gronfa Cyflawni 
Prosiectau'r Cynllun Twf i fynd i'r afael â'r 
bwlch ariannu. 

 Drafftio'r Achos Busnes Llawn. 

  Bwlch ariannu yn erbyn 
Achos Busnes Amlinellol 
sydd wedi'i gymeradwyo. 

 Costau adeiladu cyfalaf 
cynyddol. 

 Caniatâd cynllunio i'w 
sicrhau. 

Fferm Sero Net Llysfasi 

Coleg Cambria 
Mae prosiect Fferm Sero Net Llysfasi wedi'i dynnu'n ôl. Mae prosiect newydd yn cael ei adnabod drwy alwad cyhoeddus am Fynegiannau o Ddiddordeb ym mis Ionawr 2023. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Grŵp Llandrillo Menai   

 

 

Datblygu'r Achos Busnes 
Amlinellol 

 Pob un o'r pum gweithdy achos busnes gyda 
rhanddeiliaid wedi'u cwblhau. 

 Achos Amlinellol Strategol wedi'i ddrafftio a'i 
gyflwyno i'w adolygu gan y PMO ac Uned 
Sicrwydd Llywodraeth Cymru. 

 Canlyniad Ambr-Gwyrdd o'r Adolygiad Porth 
1 ym mis Tachwedd 2022. 

 Bwrdd Rhaglen wedi cymeradwyo'r Achos 
Amlinellol Strategol ym mis Rhagfyr 2022. 

 Cyfarfodydd partneriaeth â 'chanolfannau' 
sector preifat.  

 Cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Grŵp 
Llandrillo Menai. 

 Achos Busnes Amlinellol (OBC) drafft a 
dogfennaeth cefnogol perthnasol ar gyfer 
Adolygiad Porth 2 ym mis Mawrth 2023. 

 Gweithio gyda’r PMO er mwyn datblygu 
cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect. 

  Adolygiad Porth 2 wedi 
symud i fis Mawrth 2023 i 
roi amser i ddatblygu OBC 
cadarn 

 

 

 

 
 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
7 

7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 
 

 

 

 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac 

arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail 

economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel. 

180 £114m £39.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 
 Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter - Prifysgol Glyndŵr yn paratoi'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect i'w ystyried ym mis Medi 2023.   

 Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol - Prifysgol Bangor wedi bod yn gweithio gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio i ddatrys newidiadau i elfen arian cyfatebol y prosiect. 

 

 

Cyng. Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

 

Paul Bevan 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 
 

 

 

 

Prosiect  
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Prifysgol Glyndŵr 
Wrecsam  

Datblygu'r Achos Busnes 
Llawn 

 Gwaith parhaus gydag ymgynghorwyr ar 
ddylunio'n datblygu costau ar sail buddion i 
gyd-fynd ag amlen ariannu. 

 Cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru a'r 
Swyddfa Rheoli Portffolio yn edrych ar 
opsiynau i lenwi'r bwlch ariannu sydd wedi'i 
achos gan chwyddiant  

 Digwyddiad wedi'i ganolbwyntio ar fusnesau 
wedi'i gynnal gan dîm Cyfansawdd y 
Brifysgol i adeiladu ymgysylltu. 
 
 
 

 Drafftio dogfennau caffael. 

 Cyflwyno cais am £1.7m o Gronfa Cyflawni 
Prosiectau'r Cynllun Twf i fynd i'r afael â'r 
bwlch ariannu a fydd yn cael ei gyfateb gan 
gyllid o £1.7m gan Brifysgol Glyndŵr. 

 Datblygu Achos Busnes Llawn ar gyfer 
ystyriaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym 
mis Medi 2023. 
 

  Eglurhad o'r sefyllfa 
cyllid cyfatebol. 

 Pwysau costau parhaus. 

 Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn yn cael ei 
reoli'n gadarn 

Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol 

Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos Busnes 
Amlinellol 

 Cyfyngiadau lleoli'r Ganolfan yn Safle 
Diwydiannol Mona wedi'u hadnabod, gan 
arwain at benderfyniad i archwilio lleoliadau 
amgen a chyllid cyfatebol cysylltiedig. 

 Datrys y materion lleoliad a chyllid cyfatebol 
a chyflwyno cais i newid priodol. 

 Aildrefnu Adolygiad Porth 2 unwaith y bydd 
yr amserlen ddiweddaraf wedi'i chwblhau. 

  Gwaith o ddatblygu'r 
prosiect wedi'i atal hyd 
nes bydd y mater cyllid 
cyfatebol wedi'i 
ddatrys. 

 

 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar 
frys) 

 

 

 

 

 

8.  Diweddariad ar Gynnydd y Prosiectau  
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8. Tabl Olrhain Cynnydd Prosiectau 
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9.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 
 

 
 

 
 
 

*Proffil cyflawni yn unol ag Achos Busnes y Portffolio 2022. Os yw Achos Busnes Amlinellol neu Achos Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo mae'r ffigyrau wedi'u diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 
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10. Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Rhagfyr 2022)  
 
 

  Targedau Achos Busnes y Portffolio 2020 Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u 

Cymeradwyo 

Gwahaniaeth 

  GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
OBC/FBC** GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
GVA (£M) Swyddi 

a grëwyd 

(net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 FBC 12 33 3.0 -38 - 47 - 4.3 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  35 150 4.0 OBC 15 130 4.0 -20 -20 0 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  45 120 9.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 35 0 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) 50 100 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth 60 90 28.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel (Egni) 20 20 97.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Lleol Blaengar 120 180 106.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Trawsfynydd  230 510 400 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 220 360 43.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn  235 440 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n ôl*** (Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan) 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 20 50 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Parc Bryn Cegin, Bangor 30 50 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 545 930 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 25 40 13 OBC 45 96 13 +20 +56 0 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n ôl*** (Fferm Sero Net Llysfasi) 

 20 0 12.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 45 70 29.9 OBC 33 61 14.7 -12 -9 -15.2 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 60 90 9.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf 2,185 3,830 1,146 
OBC  

1 FBC 
90 190 30.7 -50 -20 -19.5 

 
* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio      ** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 
*** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 
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11.  Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 
            
     

Rhaglen Prosiect 
Ariannwr y 
Prosiect 

2021/22  

£m * 

2022/23   

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2025/26 

£m 

2026/27 

£m 

2027/28 

£m 

2028/29 

£m 

2029/30 

£m 

2030/31 

£m 

2031/32 

£m 

2032/33 

£m 

Cyfanswm 

£m 

Digidol 

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.12 1.66 0.39 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Bwrdd Uchelgais  0.00 0.00 1.46 1.47 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais  0.00 0.00 1.00 3.83 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais  0.00 0.00 0.00 0.29 3.88 5.83 5.83 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 3.33 4.44 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth 

Bwrdd Uchelgais 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 5.91 9.85 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais  0.00 0.00 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.47 2.47 2.47 24.63 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 1.97 2.96 4.92 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais 0.00 0.00 0.00 7.19 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n ôl** (Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan) 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais 0.00 0.00 1.48 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 9.85 17.24 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.47 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 7.20 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n ôl**  (Fferm Sero Net Llysfasi) 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 0.00 2.12 3.91 3.65 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.25 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96  

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 3.60 

Heb ei glustnodi - Cyllid y Cynllun Twf 12.70 

Heb ei glustnodi - Cronfa Cyflawni'r Portffolio 7.00 

Cyfanswm  240.00 

          * proffil 2021/22 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yn Achos Busnes Portffolio 2022. 
                  *** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 
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12.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf  
 
 

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
22/23 
(£m) 

YTD 
Gwirioned

dol 
(£m) 

Amrywiad 
(£m)* 

Sail Resymegol  

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 1.7 1.64 0.06 Gwariant 2022-23 yn unol â'r proffil. 
Dau hawliad wedi'u proses, ym mis 
Gorffennaf a mis Hydref 2022. Un 
hawliad yn weddill ddechrau 2023.  

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Prosiect Wedi'i Dynnu'n ôl*** (Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan) 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 0.00 

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Prosiect wedi'i dynnu'n ôl (Fferm Sero Net Llysfasi) 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 0.56 0.00 -0.56 
Rydym yn rhagweld defnyddio £434k yn 
ystod 2022/23.   

Cyfanswm  2.26 1.64 -0.62 Gweler uchod 

 

* Amrywiaeth yw’r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2022) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD). Ffigyrau YTD hyd at ddiwedd Rhagfyr 2022. 
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ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf 
 
 

Rhaglen Prosiect Ariannwr Crynodeb 

Digidol Canolfan Prosesu Signal 

Digidol (DSP) 
Prifysgol Bangor 

Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect 
Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd 
flaenaf.  

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau 

Olaf  

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan 
ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Safleoedd a Choridorau 

Cysylltiedig  

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi 
gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibroptic sy'n 
hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit. 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd 
rhanbarthol allweddol. 

Ynni Carbon 

Isel 
Cydnerth (Morlais) Menter Môn 

Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd 
yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

Hwb Hydrogen a 

Datgarboneiddio 

Trafnidiaeth  

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Cefnogi cyflawni prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd o fewn 
rhwydweithiau trafnidiaeth rhanbarthol. 

Canolfan Ragoriaeth Ynni 

Carbon Isel (Egni) 
Prifysgol Bangor 

Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer 
arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y 
gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar 
Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau 
hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn 
datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Trawsfynydd  Cwmni Egino 
Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd 
Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y 
datblygiad hwn. 

Tir ac Eiddo 
Porth y Gorllewin, Wrecsam 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 

Warren Hall, Brychdyn  
Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y 
sector preifat. 

Mae prosiect safle Strategol Allweddol Bodelwyddan wedi'i dynnu'n ôl. Nid oes prosiect newydd yn ei le wedi'i adnabod eto. 

Parc Bryn Cegin, Bangor 
Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, 

Dinbych 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 
Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen 
datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line 
Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu 
dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi 

Gwledig Glynllifon 
Grŵp Llandrillo Menai 

Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a 
gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Mae prosiect Fferm Sero Net Llysfasi wedi'i dynnu'n ôl. Nid oes prosiect newydd yn ei le wedi'i adnabod eto. 

Rhwydwaith Talent 

Twristiaeth 
Grŵp Llandrillo Menai 

Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y 
rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a 
sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth. 
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Arloesi mewn 

Gweithgynhyrc

hu Gwerth 

Uchel 

Canolfan Biotechnoleg 

Amgylcheddol (CEB) 
Prifysgol Bangor 

Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys 
diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, 
cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a 

Pheirianneg Menter 
Prifysgol Glyndŵr 

Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r 
rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam 
ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 

 


