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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
24 Mawrth 2023   

 

TEITL: Ynni Lleol Blaengar - Achos Busnes Amlinellol 

AWDUR: Elgan Roberts, Rheolwr Prosiect Ynni 

  
 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) ar gyfer Ynni Lleol Blaengar 

i'w ystyried gan y Bwrdd. 
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Ynni Lleol Blaengar 

ac, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraethau Cymru a'r DU o'r broses sicrwydd yr 
ymgymerwyd â hi a bod y Swyddfa Rheoli Portffolio yn rhoi sylw i'r materion sydd wedi'u nodi 
yn yr adroddiad, bod cais Adran 7 yn cael ei wneud i baratoi Achos Busnes Llawn i'r Bwrdd ei 
ystyried yn dilyn cwblhau'r broses gaffael a'r broses ganiatâd.  

 
2.2. Bod y Bwrdd yn dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd a'r Is-

gadeirydd, gymeradwyaeth derfynol o'r fanyleb gaffael a'r meini prawf gwerth cymdeithasol 
cyn i ariannwr y prosiect ddechrau caffael. 

 
2.3. Bod y Bwrdd yn nodi y bydd y trefniadau ariannol terfynol ar gyfer y prosiect yn cael eu cytuno 

ar y cam Achos Busnes Llawn ac yn awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad 
â Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro'r Awdurdod Lletya i gytuno ar y telerau drafft i'w 
cymeradwyo gan y Bwrdd. 

 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd i Achos Busnes Amlinellol (OBC) y prosiect Ynni Lleol Blaengar. 
 
4. CEFNDIR A PHROSES 
 
4.1. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gyflawni buddsoddiad trawsffurfiol o £1 biliwn 
yn economi'r Gogledd. Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a 
gwydn yn y Gogledd, gan adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd wrth fynd i'r afael 
â heriau a rhwystrau economaidd hir-dymor i gyflawni twf cynhwysol. 

 
4.2. Yn unol â chytundeb terfynol y Cynllun Twf, caiff achosion busnes eu datblygu ar gyfer pob 

prosiect o fewn y Cynllun Twf, yn unol â'r canllawiau 'Better Business Case' a ddatblygwyd gan 
Lywodraeth Cymru a Thrysorlys EM. Bydd pob achos busnes yn cynnwys pum achos a fydd yn 
rhoi sylw i gwestiynau allweddol a dylid eu cefnogi gan weithdai. Mae'r diagram isod yn rhoi 
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trosolwg o'r pum achos, y cwestiynau allweddol a'r hyn y mae'n rhaid i'r achos busnes ei 
arddangos. 

 

 
 

4.3. Mae'r Bwrdd Uchelgais yn gweithredu fel y corff gwneud penderfyniadau ar gyfer y Cynllun 
Twf gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, fel arianwyr y Cynllun Twf, yn cadw rôl wrth 
gymeradwyo'r broses sicrwydd y mae pob prosiect wedi ymgymryd â hi. Bydd y broses 
sicrwydd y bydd y prosiectau'n ymgymryd â hi wedi'i chynnwys yn yr holl adroddiadau i'w 
hystyried. 

 
4.4. Datblygwyd yr Achos Busnes Amlinellol Ynni Lleol Blaengar gan y Swyddfa Rheoli Portffolio yn 

unol â'r canllawiau 'Better Business Case'. Mae'r OBC yn ymdrin â'r cam cynllunio prosiect. 
Pwrpas y cam hwn yw adnabod yr opsiwn sy'n gwneud y mwyaf o werth cyhoeddus yn dilyn 
gwerthusiad manwl; ac amlinellu'r Cynllun posib gan hefyd gadarnhau fforddiadwyedd a rhoi'r 
trefniadau rheoli yn eu lle er mwyn cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.  

 
4.5. Byddai'r Bwrdd Uchelgais yn cymeradwyo'r OBC yn darparu'r gymeradwyaeth angenrheidiol 

er mwyn i'r prosiect symud ymlaen i'r wedd nesaf, a fyddai, yn amodol ar gymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o'r broses sicrwydd, yn gweld y broses gaffael yn cael 
ei chwblhau ar ôl cynnal Adolygiad Cyhoeddus a'r Achos Busnes Llawn (FBC) yn cael ei 
ddatblygu ar gyfer penderfyniad buddsoddiad terfynol gan y Bwrdd Uchelgais.  

 
4.6. Pe byddai'r Bwrdd yn penderfynu peidio â chymeradwyo'r OBC, gall wrthod yr achos busnes 

yn llwyr neu ofyn am ragor o wybodaeth i'w chynnwys mewn fersiwn diwygiedig o'r achos 
busnes i'w ystyried. 
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5. CYFLWYNIAD I'R PROSIECT YNNI LLEOL BLAENGAR  
 
5.1. Mae'r prosiect Ynni Lleol Blaengar yn ffurfio rhan o'r rhaglen Ynni Carbon Isel sy'n anelu at 

ddatgloi 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. 

 
5.2. Nod y prosiect Ynni Lleol Blaengar yw sefydlu cronfa £25m i'w buddsoddi ar draws pob maes 

ymyrraeth sy'n alinio â'r Strategaeth Ynni Rhanbarthol.  Bydd y gronfa'n cael ei gweinyddu gan 
Uchelgais Gogledd Cymru dros gyfnod o hyd at 10 mlynedd. Bydd cyllid cyfalaf yn cael ei 
ddyrannu drwy grantiau, benthyciadau neu offerynnau ariannol eraill, gyda tharged o 75% 
arian cyfatebol fel cyfartaledd ar draws y gronfa. 

 
5.3. Mae amcanion gwario y prosiect fel a ganlyn: 
 

Amcan Gwariant 
Cyntaf y Prosiect - 
Creu Swyddi 

Creu 156-193 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru sy'n gysylltiedig â 
chyflawni a gweithredu datrysiadau ynni glân sy'n cyfrannu at GVA 
ychwanegol net o £110-134M erbyn 2036.  

Ail Amcan Gwariant 
y Prosiect - 
Buddsoddiad 

Cyflawni cyfanswm buddsoddiad o £101-111M mewn datrysiadau ynni 
glân yng Ngogledd Cymru erbyn 2036. 

Trydydd Amcan 
Gwariant y Prosiect 
- Arbedion Carbon 

Creu 130,000-170,000 tunnell o arbedion carbon o well 
effeithiolrwydd a datgarboneiddio systemau ynni yng Ngogledd 
Cymru gan ddefnyddio amrediad eang o ddatrysiadau erbyn 2036. 

Pedwerydd Amcan 
Gwariant y Prosiect 
- Perchnogaeth Leol 

Sefydlu elfen o berchnogaeth leol gryf a chynaliadwy tuag at yr 
asedau ynni glân newydd a gyflwynir ac a gefnogir drwy sicrhau 
bod amcan polisi perchnogaeth leol a chydberchnogaeth 
Llywodraeth Cymru yn cael ei bodloni neu y rhagorir arni gan bob 
buddsoddiad prosiect1. 

 
5.4. Amcangyfrifir bod effaith y prosiect ar lefel Cymru yn £133m GVA ychwanegol (heb ei 

ddisgowntio) a NSPV gyda disgownt o oddeutu £100m a Chymhareb Cost Budd (BCR) o 3.88 
(Cyfanswm cyllid sector cyhoeddus).   

 
 Dros dymor y Cynllun Twf 15 mlynedd, rhagamcanir i'r prosiect gyflawni'r buddion mesuradwy 

eraill fel a ganlyn: 
• Creu cyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol – Hyd at 193 o swyddi  
• Cynnydd mewn cyflogaeth gwerth uchel, yn arbennig ar gyfer merched, pobl ifanc o'r 

Gogledd a'r rhai o gymunedau gwledig ac incwm isel  

 Incwm o gynhyrchu ynni  

 Llai o gostau ynni  

 Gostyngiad mewn allyriadau CO2  
 
5.5. O fewn yr OBC, mae'n esbonio sut y bydd y prosiect yn cyflawni datganiad sefyllfa Hinsawdd 

a Bioamrywiaeth y Bwrdd Uchelgais. Bydd angen i ran-ddeiliaid sy'n ymgeisio am gyllid nodi 
effeithiau allyriadau carbon a bioamrywiaeth eu cynigion a sut maent yn ceisio alinio â 

                                                
1Yn unol â ‘Local and shared ownership of energy projects in Wales: Guidance for developers, local 
communities & decision-makers’ 
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thargedau'r Cynllun Twf.  Bydd lefel y manylder a'r cyfiawnhad fydd ei angen gan ymgeiswyr 
yn cyfateb i swm y cyllid y gwneir cais amdano.  

 
5.6. O fewn yr OBC, mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn esbonio sut mae'r prosiect yn cyd-fynd ag 

Egwyddorion Caffael mabwysiedig y Bwrdd Uchelgais Economaidd. 
 I sicrhau aliniad â'r uchod, mae'r prosiect wedi ymgymryd ag ymarferiad mapio i ddangos sut 
bydd caffael y prosiect yn cyflawni yn erbyn yr egwyddorion hyn. 

 
6. PROSES SICRWYDD A DEILLIANNAU 
 
6.1. Yn unol â'r trefniadau sydd wedi'u nodi o fewn cytundeb terfynol y Cynllun Twf, mae'r Achos 

Busnes Amlinellol wedi bod yn ddarostyngedig i'r gweithgaredd sicrwydd a ganlyn: 
 

Gweithgaredd 
Sicrwydd 

Dyddiad  Deilliannau 

Gweithdai 
Achos Busnes 

Awst - Rhag 
2022 

Yn unol â'r canllawiau, cynhaliwyd gweithdai i gefnogi 
datblygiad yr OBC gyda mewnbwn gan amrediad eang o ran-
ddeiliaid. 

Adolygiad OBC 
cychwynnol y 
PMO 

Ionawr 2023 Gyda chefnogaeth gan ymgynghorwyr allanol a mewnbwn 
gan economegydd Llywodraeth Cymru, fe wnaeth adolygiad 
cychwynnol y PMO arwain at gyfres o argymhellion ynghylch 
sut y gellir cryfhau'r OBC.  

Adolygiad Porth 
2 

13-15 Chwefror 
2023 

Canfu'r tîm adolygu bod yr OBC o ansawdd uchel ac roedd y 
broses ar gyfer datblygu'r OBC a llywodraethu'r Prosiect 
hefyd yn dda iawn.  Cydnabuwyd yn eang bod natur y 
Prosiect yn golygu bod ansicrwydd anochel dros wireddu 
buddiannau ar y cam hwn.  Mae'r hyder cyflawni yn cael ei 
asesu yn erbyn y tebygolrwydd o gyflawni amcanion y 
Prosiect o fewn y cyfnod amser 15 mlynedd.  Ar y sail 
hwnnw, mae'r sgôr yn Ambr; mae materion arwyddocaol 
wedi cael eu hadnabod, ond mae hyder y bydd rhain yn cael 
eu datrys.   
 

Adolygiad y 
Bwrdd Prosiect 
a Rhaglen 

31 Ion 2023 hyd 
17 Chwef 2023 

Arweiniodd yr adolygiad at nifer fechan o argymhellion i 
gryfhau'r OBC. 

Ardystiad y 
Bwrdd Prosiect 

24 Chwe 2023 Ardystio heb amodau 

Ardystiad y 
Bwrdd Rhaglen 

1 Maw 2023 Ardystio heb amodau 

Ardystiad y 
Bwrdd 
Portffolio 

3 Maw 2023 Ardystio heb amodau 

Ardystiad y 
Bwrdd Cyflawni 
Busnes 

14 Maw 2023 Ardystio heb amodau 

Cymeradwyaeth 
y Bwrdd 
Uchelgais 
Economaidd 

24 Mawrth  I’w gadarnhau 
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7.  TROSOLWG Y PMO O'R OBC AC ARGYMHELLION ALLWEDDOL 
 
7.1. Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o asesiad y PMO, y Bwrdd Prosiect, y Bwrdd Rhaglen ac 

Asesiad Adolygu Porth 2 yr Achos Busnes Amlinellol (OBC) a'r argymhellion allweddol fydd yn 
cael sylw gan caffael neu gan Achos Busnes Llawn (FBC). 

 
Adran OBC Crynodeb o Asesiad y PMO, Asesiad 

y Bwrdd Prosiect a Rhaglen 
Prif Argymhellion  

Achos Strategol  Cynnig yn alinio â 
nodau/amcanion y Cynllun Twf 
a'r Rhaglen 

 Amcanion gwariant yn glir ac 
yn GAMPUS (SMART) 

 Mae angen clir a galw am y 
prosiect. 

 Mae'r buddion wedi cael eu 
diffinio'n glir 

 Mae'r prif risgiau wedi'u 
hadnabod 

 Mae'r cyfyngiadau a'r 
dibyniaethau allweddol wedi'u 
hadnabod  

Gan Caffael: 

 Ddim ar hyn o bryd 
 
Erbyn FBC: 

 Parhau i ddiweddaru'r rhestr o 
ffynonellau ariannu eraill sydd ar gael 
gan ei bod yn newid yn aml yn y sector 
hwn.  Ystyried sut all unrhyw 
newidiadau effeithio ar yr achos 
strategol ar gyfer y prosiect hwn. 

Achos 
Economaidd 

 Mae'r ffactorau llwyddiant 
hanfodol wedi'u hadnabod ac 
maent yn briodol 

 Mae rhestr fer o opsiynau 
wedi'i hadnabod ac mae'n glir 
sut y daethpwyd at hyn 

 Mae'r rhestr fer o'r opsiynau 
wedi bod yn destun 
dadansoddiad cadarn 

 Mae tystiolaeth gref i gefnogi'r 
dadansoddiad o'r opsiwn a 
ffafrir. 

 Mae'r arfarniad economaidd yn 
dangos y bydd y prosiect yn 
cyflawni gwerth da am arian 

Gan Caffael: 

 Ddim ar hyn o bryd 
 
Erbyn FBC:  

 Ddim ar hyn o bryd 

Achos 
Masnachol 

 Mae'r strategaeth gaffael 
arfaethedig wedi'i nodi a'i 
hegluro’n glir 

 Mae'r strategaeth yn cyflawni yn 
erbyn egwyddorion caffael y 
Bwrdd Uchelgais Economaidd 

 Mae sgôp i gyflawni bargen a 
fyddai'n bodloni amcanion y 
prosiect a sicrhau gwerth am 
arian 

 Mae'r fargen bosib wedi cael ei 
hystyried mewn digon o fanylder 

 Mae'n debygol y bydd y fargen 
bosib yn dderbyniol ac y bydd 
modd i'r sector preifat ei 
chyflawni; bydd profi'r farchnad 

Gan Caffael: 

 Cadarnhau sgôp y gwaith ar gyfer 
Ymgynghorydd Cronfa yn ystod y wedd 
weithredol 

 
Erbyn FBC:  

 Ddim ar hyn o bryd 
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Adran OBC Crynodeb o Asesiad y PMO, Asesiad 
y Bwrdd Prosiect a Rhaglen 

Prif Argymhellion  

yn anffurfiol yn ychwanegu 
sicrwydd i'r broses 

 Mae'r achos masnachol yn 
ymdrin â gwedd weithredol 
deilliannau'r prosiect 

Achos Ariannol  Mae dadansoddiad o gostau'r 
prosiect wedi'i ddarparu 

 Mae'n glir o le y daw'r cyllid 
cyfalaf ar gyfer y prosiect 

 Mae arfarniad ariannol wedi'i 
gynnwys ar gyfer yr opsiwn a 
ffafrir 

 Mae dadansoddiad o gostau 
gweithredol (refeniw) ac incwm 
wedi'i gynnwys 

 Mae'n glir lle mae'n debygol y 
daw'r cyllid gweithredol 
arfaethedig ar gyfer y prosiect, 
ond mae peth ansicrwydd yn 
parhau o ran y ffynhonnell 

Gan Caffael: 

 Ddim ar hyn o bryd 
 
Erbyn FBC: 

 Cadarnhad o ffynhonnell y cyllid 
refeniw ar gyfer dwy flynedd gyntaf y 
wedd weithredol 

Achos 
Rheolaeth 

 Mae trefniadau llywodraethu clir 
(e.e. rheoli prosiect) yn eu lle ar 
gyfer y wedd cyflawni prosiect 

 Mae trefniadau priodol yn eu lle 
ar gyfer rheoli a monitro risg 

 Cymerwyd cyngor proffesiynol 
allanol i gefnogi'r prosiect (e.e 
astudiaethau dichonoldeb, 
cyngor cyfreithiol, ac ati) 

 Mae gweithdrefnau rheoli newid 
yn eu lle 

 Mae cynlluniau adnoddau clir 
(e.e. rheoli, staffio) yn eu lle ar 
gyfer gwedd weithredol y 
prosiect 

 Mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer 
gwireddu buddion, monitro ac 
arfarnu 

Gan Caffael: 

 Ystyried sut all prifysgolion sy'n 
bartneriaid ac eraill gefnogi gyda 
diwydrwydd dyledus ac allyriadau a 
gweithgareddau bioamrywiaeth. 

 
Erbyn FBC:  

 Cynllun ymgysylltu â rhan-ddeiliaid i'w 
ddatblygu ymhellach gyda 
pherchnogaeth glir er mwyn ei yrru 
ymlaen 

 I adolygu perchnogaeth risg wrth 
symud ymlaen gan bod y rhan fwyaf 
gyda SRO ar hyn o bryd 

 Ystyried sut ellir rhoi cefnogaeth 
parodrwydd buddsoddwyr i ymgeiswyr 
i'w helpu i ddatblygu cyflwyniadau 

Methodoleg 
Newid 
Hinsawdd a 
Bioamrywiaeth 

 Cynllun i ddod ag arbenigwr i 
mewn ar ôl yr OBC i ymgorffori'r 
fethodoleg yn ym mhroses 
ymgeisio'r gronfa. 

Gan Caffael: 

 Ddim ar hyn o bryd 
 
Erbyn FBC:  

 Ddim ar hyn o bryd 

 
7.2. Prif Risgiau a Lliniaru 
 
7.2.1. Mae Adran 1.9, 2.9 a 4.4 yr OBC yn disgrifio risgiau allweddol y prosiect ac amlinelliad o'r 

strategaeth lliniaru, fel y crynhoir isod. Disgwylir i'r risgiau gael eu datrys neu eu lleihau cyn i'r 
FBC gael ei gyflwyno. 
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Risgiau Lliniaru 

Os oes diffyg ceisiadau 
addas am gyllid Ynni 
Lleol Blaengar, mae risg 
na fydd Amcanion 
Gwario'r Prosiect yn 
cael eu cyflawni. 

- Mae'r ffordd ymlaen a ffafrir yn seiliedig ar gronfa agored yn hytrach na 
chronfa wedi'i thargedu er mwyn osgoi rhoi disgownt diangen ar gyfleoedd 
buddsoddi da. Bydd y gronfa'n hyblyg a bydd cyfle i ymestyn y cyfnod os oes 
angen.  [WEDI CAU] 
- Cwblhaodd ANW astudiaethau dichonolrwydd SLES ac SOCs ar gyfer y 4 
ardal ALl yng Ngogledd Cymru gyda chyllid CRF - bydd hyn yn helpu i adnabod 
prosiectau posib a chodi ymwybyddiaeth o'r prosiect SLE.  [WEDI CAU] 
- Roedd yr holiadur ymchwil y farchnad yn darparu gwell dealltwriaeth o'r 
galw am gyllid a'r math o gyllid oedd ei angen.  [WEDI CAU] 
- Datblygir achos busnes prosiect cadarn yn unol â'r model Pum Achos 
Busnes i asesu'r opsiynau yn llwyr gyda mewnbwn gan ran-ddeiliaid 
allweddol i sicrhau bod yr holl opsiynau posib yn cael eu hystyried a'u hasesu 
yn erbyn yr Amcanion Gwario, a'u bod yn cyflawni gwerth am arian ac yn 
fforddiadwy. [PARHAUS] 
- Bydd y gan y prosiect gynllun marchnata, ymgysylltu â rhan-ddeiliaid a 
chyfathrebu cadarn yn ei le i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cyfleoedd a 
buddion.   [PARHAUS] 
- Bid SPF wedi'i wneud am gyllid i ddarparu cefnogaeth parodrwydd 
buddsoddwyr i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol i ddatblygu eu 
cynigion.  [PARHAUS] 

Os nad oes modd trosoli 
buddsoddiad preifat a 
chyhoeddus; mae risg 
na fydd Amcanion 
Gwario'r Prosiect 
(swyddi, buddsoddiad, 
arbed carbon a 
pherchnogaeth leol) yn 
cael eu cyflawni. 

- Dosbarthwyd holiadur ymchwil y farchnad i ran-ddeiliaid i ennyn gwell 
dealltwriaeth o'r galw am gyllid a'r math o gyllid sydd ei angen a lle y gallai 
cyllid arall wedi'i drosoli ddod. [WEDI CAU] 
- Strwythur y gronfa wedi'i dylunio er mwyn cael y cyfleoedd cyd-fuddsoddi 
mwyaf. [WEDI CAU] 
- Datblygir achos busnes prosiect cadarn yn unol â'r model Pum Achos 
Busnes i sicrhau bod yr allbynnau yn cyflawni gwerth am arian ac yn 
fforddiadwy. [PARHAUS] 
- Bydd yr achos busnes hefyd yn edrych ar ffrydiau cyllido posib eraill a allai 
ymgeiswyr gael atynt / eu defnyddio, fel arian cyfatebol i gyllid y Cynllun Twf.  
Bydd y darpar ymgeiswyr yn cael gwybod am gyfleoedd, a gellir sefydlu 
partneriaeth bosib â chyllidwyr eraill i helpu i hwyluso trosoledd. [PARHAUS] 
- Ymgysylltu â chyflawnwyr allweddol y cronfeydd a'r cynnyrch ariannol 
presennol i archwilio cyfleoedd partneriaeth a allai arwain at drosoli 
buddsoddiad ychwanegol neu ddatrysiadau cyd-ariannu. [PARHAUS] 

Os oes diffyg capasiti 
adnoddau a gallu sgiliau 
yn y tîm prosiect, 
rhanbarth, cadwyn 
gyflenwi a rhan-
ddeiliaid eraill (PMO, 
Partneriaid, 
perchnogion allbynnau), 
mae risg na fydd 
allbynnau'n cael eu 
cyflawni o fewn 
graddfeydd amser y 
Cynllun Twf. 

- Mae gan y prosiect reolwr prosiect dynodedig a chefnogaeth dda yn y PMO 
a chyllid yn ei le ar gyfer y cam datblygu FBC.  [WEDI CAU] 
- Mae partneriaid y Bwrdd Uchelgais yn cael eu cynrychioli ar y bwrdd 
prosiect, bwrdd rhaglen, bwrdd portffolio a'r Bwrdd Uchelgais a bydd 
materion yn ymwneud â chapasiti a gallu yn cael eu esgoli i fyny'r byrddau.   
[WEDI CAU] 
- Defnyddir Sell2wales, a bydd cronfa ddata gynyddol y PMO o arbenigwyr 
yn cael ei hysbysu o gyfleoedd tendro i ddarparu cefnogaeth arbenigol i 
ddatblygiad a chyflwyniad y prosiect.  [PARHAUS] 
- Arbenigwr y gronfa yn cael ei gynnwys i gynorthwyo â datblygu'r Achos 
Busnes a bydd Ymgynghorydd y Gronfa yn cael ei gaffael ar ôl cymeradwyo'r 
OBC.  [PARHAUS] 
- Bid SPF wedi'i wneud am gyllid i ddarparu cefnogaeth parodrwydd 
buddsoddwyr.  [YN MYND RHAGDDO] 

Os na chaiff buddion 
prosiectau eu gwireddu 
yn lleol (swyddi lleol, 
cyfleoedd cadwyn 
gyflenwi leol, 

- Bydd y prosiect yn ymgysylltu â'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a 
darparwyr Addysg y Cynllun Twf er mwyn adnabod y math o sgiliau sydd eu 
hangen a'r amserlenni ar gyfer swyddi newydd posib, fel bod modd rhoi 
cynlluniau ac adnoddau perthnasol yn eu lle i gynnig cyfleoedd lleol. 
[PARHAUS] 
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buddsoddiad lleol), yna 
mae risg nad yw'r 
prosiect yn cyfrannu at 
amcanion y Cynllun Twf 
ar gyfer Gogledd Cymru. 

- Bydd y prosiect yn ymgysylltu â chynrychiolwyr y gadwyn gyflenwi a 
nodwyd yn y cynllun ymgysylltu â rhan-ddeiliaid er mwyn eu hysbysu o 
gyfleoedd. [PARHAUS] 
- Bydd y prosiect yn datblygu cynllun gwireddu buddion i reoli, tracio a 
gwireddu'r buddion fel sydd wedi'u nodi yn yr achos busnes. [PARHAUS] 
- Bydd y prosiect yn datblygu cynllun caffael sy'n cynnwys strategaeth gwerth 
cymdeithasol gyda arbenigwr caffael y PMO. [PARHAUS] 

Os bydd ymyrraeth 
fwriadedig cronfa yn 
dyblygu, neu'n 
gorgyffwrdd â 
ffynonellau cyllid eraill 
sydd ar gael i ran-
ddeiliaid, mae risg y 
bydd cyllid y Cynllun 
Twf yn disodli cyfleoedd 
i ddod â buddsoddiad 
pellach i'r rhanbarth. 

- Strwythur y gronfa (cronfa ymbarél) wedi'i dylunio i fod yn hyblyg ac 
addasadwy [WEDI CAU] 
- Mapio cynlluniau cefnogi a ffynonellau cyllido presennol i'w ystyried yn 
ystod y broses o ddatblygu achos busnes. [PARHAUS] 
- Ymgysylltu â phrif gyflawnwyr y cronfeydd presennol i sicrhau bod gan y 
prosiect syniad o'r cronfeydd mewn datblygiadau sy'n debygol o ddod yn 
weithredol yn y byrdymor a'u hystyried yn ystod y broses o ddatblygu'r achos 
busnes. [PARHAUS] 

Os na fydd y cyllid 
refeniw sydd ei angen i 
ymdrin â'r costau 
rhedeg cychwynnol yn 
cael ei adnabod a'i 
sicrhau, mae risg na 
fydd modd i'r gronfa 
lansio a pharhau i 
weithredu am oes y 
gronfa a chyflawni yn 
erbyn yr amcanion 
gwario. 

- Bydd y prosiect yn defnyddio incwm refeniw o fenthyciadau i ariannu costau 
gweithredol a bydd yn ymdrin ag unrhyw gronfeydd wrth gefn neu 
fenthyciadau a ddefnyddiwyd i ymdrin â'r bwlch yn ystod y flwyddyn neu 
ddwy gyntaf o weithredu. Mae'r cyllid ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu, 
cyn i ddychweliadau refeniw gael eu creu, wedi'u nodi.  [WEDI CAU] 
- Refeniw yn cael ei adnabod o gronfeydd wrth gefn prosiectau'r PMO i 
ymdrin â'r bwlch cyllido ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu.  [WEDI CAU] 
- Mae'r derbyniad cyllid a ragwelir ar gyfer blwyddyn 1 wedi'i leihau yn y 
modelu ariannol er mwyn adlewyrchu derbyniad graddol o gyllid ym 
mlwyddyn 1.  [WEDI CAU] 
- Os oes angen am gyllid refeniw y tu hwnt i'r flwyddyn gyntaf, bydd yr 
opsiynau a ganlyn yn cael eu hystyried: 
• Defnyddio cyllid cyfalaf y prosiect 
• Defnyddio cyllideb datblygu prosiect ANW 
• Defnyddio cronfeydd wrth gefn Uchelgais Gogledd Cymru 
• Defnyddio grant y Cynllun Twf 1.5% PMO top slice 
• Cyllid gan bartneriaid Uchelgais Gogledd Cymru 
• Cyllid gan Lywodraeth Cymru / Llywodraeth y DU 
neu gyfuniad o'r uchod [PARHAUS] 

 
8.  AMSERLEN Y PROSIECT A’R CAMAU NESAF  
 

Gweithgaredd Dyddiadau Targed 

Penderfyniad cymeradwyo OBC y Bwrdd Uchelgais Economaidd  24 Mawrth 2023  

Profi'r Farchnad yn Anffurfiol gydag ymgynghorwyr y gronfa Maw - Ebr 2023 

Caffael Ymgynghorydd Cronfa ac Ymgynghorydd/Ymgynghorwyr FBC Mai - Awst 2023 

Cyflwyno FBC Drafft Hyd / Tach 2023 

Adolygiad Porth 3 (i'w gadarnhau) Tach / Rhag 2023 

Adolygiad y PMO, y Bwrdd Prosiect a'r Bwrdd Rhaglen o'r FBC Tach / Rhag 2023 

Bwrdd Portffolio yn ystyried y FBC Rhag 2023 / Ion 2024 

Y Bwrdd Uchelgais yn ystyried y FBC (penderfyniad ariannu) Rhag 2023 / Ion 2024 

Lansio'r gronfa Ion/Chwe 2024 

Cau'r gronfa Diwedd 2028/29 

Gwerthusiad terfynol Diwedd 2033 
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9. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
9.1. Mae'r prosiect Ynni Lleol Blaengar yn un o'r prosiectau sydd wedi'u cynnwys o fewn Achos 

Busnes y Portffolio gyda £25m o gyllid cyfalaf wedi'i glustnodi dros dro i gefnogi'r prosiect, yn 
ddarostyngedig i gymeradwyaeth derfynol yr achos busnes llawn.  

 
9.2. Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol o gymeradwyo'r OBC, fodd bynnag, mae hyn yn 

cynrychioli carreg filltir arwyddocaol ar gyfer y prosiect a phe byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r 
achos busnes, bydd angen gwaith pellach i ddiweddaru'r achos busnes ar ôl derbyn y caniatâd 
i ddarparu eglurder ar y costau, y risgiau a'r buddion sydd ynghlwm â'r prosiect cyn i’w Bwrdd 
wneud penderfyniad buddsoddi terfynol. 

 
9.3. Bydd y costau refeniw sy'n gysylltiedig ag ymgymryd â'r broses gaffael a datblygu'r FBC yn cael 

eu talu allan o gyllideb gytunedig y Swyddfa Rheoli Portffolio. 
 
9.4. Cynigir bod yr incwm refeniw sy'n cael ei greu gan y Gronfa drwy ffioedd llog yn ymdrin â'r 

holl gostau mewnol am adnoddau a chostau mewnol ar gyfer rheoli ynghyd ag unrhyw ffioedd 
a thaliadau trafodion sydd ddim yn cael eu codi ar ymgeiswyr. Fodd bynnag, mae gofyn am 
arian refeniw cychwynnol o c£150,000 i gwrdd â'r costau gweithredol yn ystod y cyfnod lansio 
a blwyddyn weithredu lawn gyntaf y Gronfa fydd yn cael eu cwrdd o gronfeydd wrth gefn 
prosiect y Swyddfa Rheoli Portffolio. Bydd unrhyw refeniw dros ben sy'n cael ei gynhyrchu gan 
y prosiect drwy ffioedd llog yn cael eu cadw gan y Swyddfa Rheoli Portffolio mewn 
blynyddoedd i ddod. 

 
10. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
10.1. Mae'r gwaith o ddatblygu'r achos busnes a'r prosesau sicrwydd wedi'i wneud yn unol â 

gofynion cytundeb terfynol y Cynllun Twf. 
 
10.2. Mae cais wedi'i wneud am gyngor cyfreithiol allanol ar y prosiect i gadarnhau gallu'r Bwrdd i 

fuddsoddi yn y prosiect mewn modd sy'n cydymffurfio â rheoli cymhorthdal (cymorth 
gwladwriaethol). Mae'r cyngor cychwynnol yn cael ei adolygu a bydd yn llywio'r gwaith sy'n 
arwain at gyflwyno'r FBC.  Efallai y bydd angen comisiynu cyngor cyfreithiol pellach ar ôl 
derbyn yr FBC cyn i'r Bwrdd wneud penderfyniad buddsoddi terfynol. 

 
10.3. Pe byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r achos busnes amlinellol, caiff y dogfennau perthnasol eu 

cyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeradwyo'r broses sicrwydd cyn y gall 
y prosiect fwrw ymlaen i'r cam nesaf. 

 
11. ASESIADAU EFFAITH 
 
11.1. Mae asesiad effaith integredig (Atodiad B) wedi'i wneud i asesu effaith y prosiect ar yr iaith 

Gymraeg, cydraddoldeb ac yn erbyn Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Ni chafodd unrhyw 
effeithiau negyddol eu hadnabod drwy'r asesiad. 
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ATODIADAU: 
 

Atodiad A Achos Busnes Amlinellol - ‘Smart Local Energy OBC V1.1' 

Atodiad B Asesiad Effaith Integredig 

 

 
DOGFENNAU CEFNDIROL (mae rhai dogfennau yn cynnwys gwybodaeth eithriedig): 
 

 Atodiadau o’r Achos Busnes Amlinellol - ‘Smart Local Energy OBC V1.1' 

 Traciwr Adolygu OBC - ‘SLE_OBC_PMO Review Tracker rev1’ 

 Adroddiad Adolygiad Porth 2 - ‘NWGD Gate 2 Review AH 22 128 Version 7.0 to SRO’ 

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Mae cyflwyno CBA i’w ystyried gan y Bwrdd yn gam allweddol er gweithredu y 
Gytundeb Twf. Cam interim yw hon tuag at baratoi Cynllun Busnes Terfynol a 
chadarnhau’r ariannu. Tanlinelli’r y risgiau â’r elfennau fydd angen eu cadarnhau cyn 
cyflwyno Achos Busnes Terfynol mewn modd priodol yn yr adroddiad. Bydd 
cadarnhau y sefyllfa gyfreithiol derfynol ynglŷn a rheolaeth cymorth dal yn rhan o’r 
gwaith yma. Fel rhan o’r gwaith bydd angen paratoi cytundeb ariannu sydd yn 
ddogfen gyfreithiol allweddol I ddiffinio a sicrhau disgwyliadau y Bwrdd o ran cyflawni 
a’r dull o gyflawni’r prosiect.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Gwelir o’r dogfennau sydd wedi eu cyflwyno fod gwaith manwl iawn wedi cael ei 
gyflawni wrth ddarparu’r Cynllun Busnes Amlinellol hwn.  Credaf fod y risgiau ariannol 
ac anariannol perthnasol wedi cael sylw dilys, ac mae trefniadau lliniaru priodol yn eu 
lle, neu wedi cael eu hamlinellu. 
 
Rwyf yn fodlon â chywirdeb ariannol yr wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno, yn enwedig 
Rhan 4 o’r Cynllun Busnes Amlinellol, sef yr Achos Ariannol.  Bydd gwaith yn parhau 
ar yr holl agweddau hyn yn ystod datblygu’r Cynllun Busnes Terfynol. Gallaf gadarnhau 
mai arian cyfalaf yn unig yw pecyn ariannu y Cynllun Twf. 
 
Felly, ar sail y dystiolaeth rwyf wedi ei weld nid oes gennyf wrthwynebiad i’r 
penderfyniadau a geisir.” 

 

https://uchelgaisgogledd.cymru/
https://ambitionnorth.wales/

