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1. CRYNODEB GWEITHREDOL

1.1. Mabwysiadodd y Cabinet y Weledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng 
Ngogledd Cymru ym mis Medi 2016. Mae'r weledigaeth yn amlinellu 
uchelgais strategol ar gyfer y Gogledd er mwyn datblygu isadeiledd, sgiliau 
a chyflogaeth a thwf busnes.  Fe wnaeth cabinet y pum cyngor arall sy'n 
bartneriaid yn y rhanbarth fabwysiadu'r strategaeth bryd hynny, hefyd.

1.2. Hysbyswyd y Cabinet mewn ail adroddiad ym mis Mawrth 2017 bod 
rhanbarth y Gogledd wedi derbyn gwahoddiad ffurfiol i agor trafodaethau 
am Gynllun Twf gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru: - am 
adnoddau a phwerau ychwanegol i weithredu ar y blaenoriaethau oedd 
wedi'u nodi yn y Weledigaeth Twf. Mae nifer o Gynlluniau Dinas a 
Chynlluniau Twf rhanbarthol wedi'u mabwysiadu ledled y DU.

1.3 Ym mis Gorffennaf eleni, fe wnaeth y Cabinet a'r Cyngor fabwysiadu 
Cytundeb Llywodraethu ar gyfer camau cynllunio a datblygu Cynllun Twf. 
Mae'r Cytundeb Llywodraethu yn grymuso ac yn rheoleiddio'r bartneriaeth 
ranbarthol rhwng y chwe awdurdod lleol, y ddwy brifysgol, y ddau goleg 
addysg bellach a Chyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy. 
Mae'r bartneriaeth yn gweithredu drwy gydbwyllgor o'r enw Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae'r holl bartneriaid wedi 
mabwysiadu'r Cytundeb Llywodraethu fel ei gilydd.

1.4. Gosodwyd dyddiad targed ar gyfer ymrwymo i Gytundeb Penawdau'r 
Telerau ar gyfer Cynllun Twf gyda'r ddwy lywodraeth, sef hydref/gaeaf 2018. 
Mae Dogfen Gynnig, sy'n nodi'r rhaglenni blaenoriaeth ar gyfer 
gweithgaredd yn y rhanbarth ac yr ydym yn ceisio arian cenedlaethol 
drwy'r Cynllun Twf ar ei chyfer, wedi'i chymeradwyo gan Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru. Bydd y Cynllun Twf yn ariannu rhaglenni a 
phrosiectau a ddewisir o blith y rhai yn y Ddogfen Gynnig; y rhai sy'n bodloni 
amcanion a rennir gan y llywodraeth ar gyfer twf economaidd. Y ddogfen 
yw'r cais rhanbarthol a fydd yn arwain at greu'r cynllun.
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1.5. Mae'r Ddogfen Gynnig (sydd wedi ei chynnwys fel atodiad i’r adroddiad 
yma) wedi'i datblygu dros gyfnod o amser gyda mewnbwn sylweddol gan 
y sectorau busnes yn y rhanbarth a'r partneriaid eu hunain, ac mewn cyswllt 
agos gyda gweision sifil o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae'r 
Ddogfen Gynnig yn adeiladu ar y Weledigaeth Twf gynharach ac mae'n 
cynnig ystod o ymyraethau ar gyfer tyfu'r economi dan gyfres o raglenni 
blaenoriaeth.

1.6. Yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, penderfynodd y Cyngor y byddai drafft 
terfynol Cais y Cynllun Twf yn cael ei gyflwyno cyn y cam o gyrraedd 
Penawdau'r Telerau gyda'r ddwy Lywodraeth. Mae'r Ddogfen Gynnig yn 
nodi'r rhaglenni a'r prosiectau sy'n cael eu hystyried gan y ddwy Lywodraeth 
i'w cynnwys mewn Cynllun twf, ar y cam Penawdau'r Telerau. Bellach, mae'r 
rhanbarth ar fin cyrraedd Penawdau'r Telerau

1.7. Ym mis Hydref, gwahoddir y partneriaid rhanbarthol i gadarnhau'r Ddogfen 
Gynnig er mwyn rhoi mandad i'w harweinyddion ymrwymo i Gytundeb 
Penawdau'r Telerau gyda'r ddwy Lywodraeth. Ar ôl y Penawdau'r Telerau, 
byddai'r rhanbarth yn cychwyn cam terfynol datblygu'r Cais a thrafod 
gyda'r Llywodraethau.

2. PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Yn ddarostyngedig nad yw’r penderfyniad yn  ymrwymo’r Cyngor i 
fuddsoddiad ariannol ar y pwynt hwn a bod y risgiau a buddion ariannol  
i’w ystyried yn llawn pan gaiff y Cynllun terfynol ei gyflwyno i’r Cyngor am 
gymeradwyaeth:

2.1.1. Fod y Cabinet yn cadarnhau'r Ddogfen Gynnig i'w chymeradwyo i'r Cyngor 
ei mabwysiadu fel (1) sail strategaeth ranbarthol tymor hwy ar gyfer twf 
economaidd a (2) y cais rhanbarthol ar gyfer y rhaglenni a'r prosiectau 
blaenoriaeth a ddefnyddir i ffurfio cynnwys Cynllun Twf ar y cam 
Penawdau'r Telerau gyda'r Llywodraethau.

2.1.2. Awdurdodi'r Arweinydd i ymrwymo'r Cyngor i Benawdau'r Telerau gyda'r 
Llywodraethau law yn llaw ag arweinyddion gwleidyddol a phroffesiynol o'r 
naw partner statudol arall a gynrychiolir ar Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, a Chyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, 
gyda'r Ddogfen Gynnig yn gosod y ffiniau ar gyfer y cytundeb Penawdau'r 
Telerau.

3. CYNNYDD I GYRRAEDD CYNLLUN TWF I OGLEDD CYMRU

3.1. Mabwysiadodd y Cabinet y Weledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng 
Ngogledd Cymru ym mis Medi 2016. Mae'r weledigaeth yn amlinellu 
uchelgais gyfunol a strategol ar gyfer y Gogledd er mwyn datblygu 
isadeiledd, sgiliau a chyflogaeth a thwf busnes.  Fe wnaeth cabinet y pum 
cyngor arall sy'n bartneriaid yn y rhanbarth fabwysiadu'r strategaeth bryd 
hynny, hefyd. Hysbyswyd y Cabinet mewn ail adroddiad ym mis Mawrth 



2017 bod rhanbarth y Gogledd wedi derbyn gwahoddiad ffurfiol i agor 
trafodaethau am Gynllun Twf gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
am adnoddau a phwerau ychwanegol i weithredu ar y blaenoriaethau 
oedd wedi'u nodi yn y Weledigaeth Twf. Mae nifer o Gynlluniau Dinas a 
Chynlluniau Twf rhanbarthol wedi'u mabwysiadu ledled y DU. Gosodwyd 
dyddiad targed ar gyfer ymrwymo i Gytundeb Penawdau'r Telerau ar gyfer 
Cynllun Twf gyda'r ddwy lywodraeth, sef hydref/gaeaf 2018.

3.2. Mae Cynllun Twf yn gytundeb ffurfiol rhwng partneriaeth ranbarthol a'r 
Llywodraethau am fuddsoddiad ychwanegol yn y rhanbarth a chyflwyno 
pwerau datganoledig. Mae gofyn i ranbarthau sy'n gwneud cais gael 
model llywodraethu cyfreithiol, gwydn ac atebol er mwyn cynllunio a 
gweithredu eu strategaeth. Ar gyfer y Gogledd, Rhanbarth Prifddinas 
Caerdydd a Dinas-ranbarth Bae Abertawe, mae'r broses bidio yn cynnwys 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.  

3.3. Ym mis Gorffennaf eleni, fe wnaeth y Cabinet a'r Cyngor fabwysiadu 
Cytundeb Llywodraethu ar gyfer camau cynllunio a datblygu Cynllun Twf. 
Mae'r Cytundeb yn nodi'n fanwl sut fydd y trefniadau llywodraethu 
rhanbarthol yn gweithio a sut cânt eu rheoleiddio. Mae'r Cytundeb rhwng 
y bartneriaeth o'r chwe awdurdod lleol, y ddwy brifysgol, y ddau goleg 
addysg bellach a Chyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy. Nid 
yw'r Cyngor Busnes, y mae ganddo le ar y Bwrdd heb hawliau pleidleisio, yn 
llofnodydd i'r Cytundeb gan mai sefydliad aelodaeth ydyw, nid corff 
corfforaethol wedi'i gyfansoddi. Mae'r bartneriaeth yn gweithredu drwy 
gyd-bwyllgor, fel y model llywodraethu a ffefrir, o'r enw Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru. Fe wnaeth yr holl bartneriaid statudol 
fabwysiadu'r Cytundeb Llywodraethu fel ei gilydd yn ystod yr haf.

3.4. Yn y cyfamser, mae'r Bwrdd wedi gweithio ar ei restr flaenoriaeth o raglenni, 
a'r prosiectau penodol sy'n eu cefnogi, er mwyn prysuro twf economaidd 
yn y rhanbarth. Mae Achosion Busnes Amlinellol yn tanategu'r holl 
brosiectau. Mae Dogfen Gynnig (sydd ynghlwm) sy'n nodi manylion y 
rhaglenni blaenoriaeth hyn, ac yr ydym yn ceisio arian cenedlaethol ar ei 
chyfer drwy Gynllun Twf, wedi'i chymeradwyo gan Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru. Y Ddogfen Gynnig yw'r cais rhanbarthol. 
Bydd y Cynllun Twf yn ariannu rhaglenni a phrosiectau a ddewisir o blith y 
rhai yn y Ddogfen Gynnig - y rhai sy'n bodloni amcanion y llywodraeth ar 
gyfer twf economaidd. 

 3.5 Mae'r Ddogfen Gynnig wedi'i datblygu dros gyfnod o amser gyda 
mewnbwn sylweddol gan y sectorau busnes yn y rhanbarth ar partneriaid 
eu hunain, ac mewn cyswllt gyda gweision sifil o Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru, mewn proses ddwys ac ailadroddol.  Mae'r Ddogfen 
Gynnig yn adeiladu ar y Weledigaeth Twf gynharach ac mae'n cynnig 
ystod o ymyraethau ar gyfer tyfu'r economi dan gyfres o raglenni 
blaenoriaeth.

3.6. Mae dau gam i sicrhau Cynllun Twf. Yn gyntaf, y cam Penawdau'r Telerau, 
lle bydd y Llywodraethau yn nodi pa raglenni a phrosiectau y maent yn 
barod i'w hariannu ac i ba lefel drwy gytundeb amlinellol gyda'r rhanbarth 



sy'n gwneud y cais. Yr ail gam yw'r cam o gytuno ar y Cynllun terfynol gyda'r 
cynnwys manwl a'r trefniadau ariannu. Rhwng y ddau gam hyn, mae'n 
rhaid i'r holl raglenni a phrosiectau a ddewisir basio drwy'r broses 
gwerthusiad model busnes pum achos (fel sy'n ofynnol gan Drysorlys 
Llywodraeth y DU). Caiff y prosiectau hynny a ddewisir ar y cam Penawdau'r 
Telerau sy'n bodloni'r profion gwerthuso eu hariannu drwy'r Cynllun terfynol.

3.7. Mae'r Ddogfen Gynnig yn seiliedig ar y rhaglenni blaenoriaeth strategol a 
ganlyn:  -

1. Datblygu Tir ac Eiddo
2. Mynediad Blaengar i Ynni
3. Twristiaeth Antur
4. Canolbwynt Technoleg ac Arloesedd Blaengar 
5. Cronfa a Chanolbwynt Twf Busnes Rhanbarthol
6. Llwybrau i Sgiliau a Chyflogaeth
7. Canolfannau Rhagoriaeth Sgiliau
8. Cysylltedd Digidol
9. Trafnidiaeth Strategol

3.8. Crynhoir graddfa'r strategaeth isod: -

 Cyfanswm cost y buddsoddiad a gynigir yw £670.65m, gyda 
£109.19m o gyfraniadau uniongyrchol gan y sector preifat a £219.46m 
o gyfraniadau gan bartneriaid. Mae'r rhanbarth yn ceisio £334m o 
arian cyfalaf a £8m o arian refeniw gan y Cynllun Twf;

 Caiff 5,408 o swyddi uniongyrchol eu creu, a gwerth buddsoddiad y 
sector preifat a gyflawnir o ganlyniad uniongyrchol i gyflawni'r 
prosiectau (buddsoddiad anuniongyrchol y sector preifat) fydd 
£3.13biliwn; ac

 Y nod pwysicaf yw cynyddu gwerth economi'r Gogledd o £13.6 biliwn 
yn 2016 i £26 biliwn erbyn 2035.

4. CYDBWYSO RISG A CHYFLE

4.1. Bydd y Cynllun Twf yn rhoi mynediad i'r rhanbarth i arian cyfalaf a ddarperir 
gan y ddwy Lywodraeth. Caiff yr arian ei glustnodi i'r prosiectau sydd wedi'u 
cymeradwyo a'u cynnwys yn y Cynllun terfynol. Mae'n bosib y caiff y 
prosiectau eu gweithredu a'u goruchwylio'n uniongyrchol gan y Bwrdd ei 
hun, neu eu dosbarthu i sefydliadau partner, megis y prifysgolion, ar ei ran.

4.2. Bydd gan bob prosiect drefniadau cynllunio a rheoli prosiect cadarn yn eu 
lle i reoli faint o risg cost ac atebolrwydd y maent yn eu hwynebu e.e. risg o 
or-redeg costau cyfalaf. Disgwylir i'r arian cyfalaf gael ei dalu mewn 
rhandaliadau cyfartal dros gyfnod o 15 mlynedd. Er mwyn cael yr effaith 
fwyaf ar yr economi, mae'r rhanbarth yn debygol o gynllunio i fuddsoddi 
cyfran uchel o'r cyfalaf yn y blynyddoedd cynnar a chyn amserlen 
taliadau'r Llywodraeth. Os mai dyma yw’r achos, bydd costau ychwanegol 
o dalu llog ar y cyfalaf a fenthycir. Byddai hyn ar gost i'r partneriaid 
rhanbarthol ac felly mae'n risg ariannol. Mae'r Bwrdd yn gweithio ar yr 



egwyddor y bydd yn lleihau i'r eithaf y risgiau i'r rhanbarth wrth iddo 
ymrwymo i Gynllun Twf. Er mwyn lleihau neu ddileu'r risg ariannol hwn, 
byddai'r Bwrdd yn: -

 Ceisio cadw'r Cynllun Twf ar lefel fforddiadwy a hylaw
 Rhannu'r risg ymhlith y partneriaid
 Cadw cyfran o'r twf net mewn Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol 

(NNDR) ledled y rhanbarth, er mwyn cyfrannu at unrhyw gostau 
benthyca, drwy gytundeb gyda Llywodraeth Cymru

 Adennill incwm o brosiectau penodol er mwyn cyfrannu at unrhyw 
gostau benthyca a'i ail-fuddsoddi yn y rhanbarth e.e. incwm o 
gynhyrchu ynni ac incwm cysylltedd digidol gan ddefnyddwyr

 Edrych ar yr opsiynau o rannu risg ariannol gyda'r Llywodraethau

4.3. Caiff y Cynllun terfynol a argymhellir ei gyflwyno i'r holl bartneriaid 
rhanbarthol er mwyn iddynt ei adolygu a'i gymeradwyo fel mater a gedwir 
yn ôl (fel sydd wedi'i nodi yn y Cytundeb Llywodraethu y mae'r Cyngor yn 
rhan ohono) yn ddiweddarach. Bryd hynny, bydd y sefydliadau partner yn 
medru gwerthuso'r risgiau a'r cyfleoedd yn llawn, cyn penderfynu a ydynt 
am ymrwymo'n ffurfiol i'r Cynllun yn y ffurf y'i cyflwynir. Pan gaiff y Cynllun 
terfynol a argymhellir ei gyflwyno i'w gymeradwyo, caiff y trefniadau 
ariannol a'r buddion a'r risgiau eu hegluro'n fanwl. Bydd y partneriaid yn 
medru cynghori Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ynghylch 
eu barn ar y dadansoddiad cost-budd o'r Cynllun sy'n cael ei gynnig. Ni 
fydd gan y bwrdd awdurdod i lofnodi'r Cynllun terfynol heb gytundeb unigol 
y sefydliadau partner.

4.4. Caiff y trefniadau partneriaeth ar gyfer cam gweithredu'r Cynllun, sy'n dilyn 
cwblhau cyrraedd cytundeb ar y Cynllun terfynol o 2019 ymlaen, eu 
rheoleiddio gan ail Gytundeb Llywodraethu. Bydd yr ail Gytundeb hwn yn 
manylu ar y goblygiadau ariannol i'r bartneriaeth ar y cyd ac i'r partneriaid 
unigol.

4.5. Bydd angen adnodd rhanbarthol i reoli gweithrediad y Cynllun Twf, a'r 
strategaeth ehangach, sef y Swyddfa Rhaglen. Gan ddilyn yr egwyddor o 
leihau i'r eithaf y risg a'r gost ariannol i'r rhanbarth, caiff y Swyddfa Rhaglen 
ei hariannu drwy gyfuniad o: -

 Ystyried cyflogau wedi'u cyfalafu gan dynnu ar yr adnoddau cyfalaf 
a ddarperir gan y Llywodraethau (yn amodol ar gyfarwyddiadau 
cyfalafu)

 Ffioedd rheoli ar gyfer rheoli prosiectau a geir o adnoddau 
cenedlaethol hefyd

 Tynnu ffrydiau ariannu cenedlaethol eraill i lawr, megis yr adnoddau 
Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd sy'n weddill ac sydd ar gael i 
Gymru

 Secondiadau a chyfraniadau o fath arall
 Cyfraniadau ariannol gan bartneriaid

5. CAMAU NESAF NEGODI A CHYMERADWYO'R CYNLLUN TWF



5.1. Fel y nodir yn 1.4, y dyddiad targed ar gyfer cytuno ar Benawdau'r Telerau 
ar gyfer y Cynllun Twf gyda'r ddwy Lywodraeth yw hydref/gaeaf 2018. Y 
cytundeb Penawdau'r Telerau yw'r cam cyntaf o sicrhau cynllun. Dan y 
cytundeb hwn, caiff ystod, cynnwys blaenoriaeth a graddfa'r cynllun 
terfynol posib eu nodi. Yna, rhaid cwblhau gwaith manwl ar y rhaglenni a'r 
prosiectau sydd wedi'u blaenoriaethu drwy werthusiad model busnes pum 
achos. Caiff y cynllun terfynol ei adrodd yn ôl i'r partneriaid rhanbarthol er 
mwyn iddynt ei adolygu a chytuno arno fel mater a gedwir yn ôl sydd 
angen awdurdod unigol bob partner, yn 2019. Unwaith y bydd yr holl 
bartneriaid wedi cytuno, caiff y Bwrdd ei awdurdodi wedi hynny i ymrwymo 
i ddefnyddio'r adnoddau a gynigir gan y Llywodraethau i ddechrau 
gweithredu'r prosiectau a gefnogir. 

 
5.2. Nid y Cynllun Twf yw'r unig ymyrraeth i gefnogi nodau ac amcanion y 

weledigaeth a'r strategaeth ehangach ar gyfer y rhanbarth. Eisoes, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddiad cyfalaf sylweddol mewn 
isadeiledd trafnidiaeth a safleoedd strategol yn y rhanbarth, ac mae 
Llywodraeth y DU yn cefnogi'r rhanbarth drwy'r cynlluniau sector sy'n 
tanategu'r Strategaeth Ddiwydiannol genedlaethol. Y Strategaeth 
Ddiwydiannol. Mae'n bosib y negodir rhaglenni buddsoddi pellach ar 
wahân ac mae memorandwm o ddealltwriaeth gyda Llywodraeth Cymru 
ar gyfer cydweithio yn y dyfodol yn cael ei gynnig; un a fydd yn cyd-fynd 
yn dda â'r Cynllun Gweithredu Economaidd i Gymru a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar. Mae undod y rhanbarth y tu ôl i'r weledigaeth a'r strategaeth 
sydd wedi'u mabwysiadu yn ffactor pwysig wrth gael pwrpas, hygrededd a 
dylanwad wrth negodi.

6. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 

6.1. Fel sydd wedi’i nodi yn yr adroddiad, mae’n debygol y bydd cost llog ar 
fenthyca y bydd angen ei wasanaethu. Hyd nes bydd gennym fanylion y 
Cynllun Twf terfynol, i’w negodi gyda’r Llywodraethau, a’r trefniadau 
taliadau grant cyfalaf i gyllido’r Cynllun, ni fydd y partneriaid rhanbarthol yn 
gwybod faint o brosiectau a gymeradwyir na beth fydd eu cost cyfunol. 
Bydd cost gyfunol y prosiectau a gymeradwyir, a sut cant eu cyflwyno dros 
gyfnod o flynyddoedd, yn effeithio ar y cyfraniadau i’r costau benthyca y 
gallai bod disgwyl i bob partner eu gwneud. 

6.2. Wrth gymeradwyo argymhellion yr adroddiad hwn, ni fydd y Cyngor yn 
ymrwymo i fuddsoddiad ariannol ei hun o gwbl, a’r cyfan y bydd yn ei 
wneud fydd awdurdodi cyflwyno Cais ffurfiol i’w ystyried gan y 
Llywodraethau. Fel yr eglurir yn 6.1, caiff risgiau a buddion ariannol y Cynllun 
Twf terfynol eu hadrodd ar yr ail gam gymeradwyo – sef y cam terfynol – 
ynghyd a’r model i rannu unrhyw gostau benthyca ymhlith partneriaid 
rhanbarthol. 



7.  YMGYNGHORIADAU SYDD EU HANGEN / SYDD WEDI'U CYNNAL

7.1. Mae ymgynghori eang wedi bod ar draws y sectorau cyhoeddus a busnes 
wrth ddatblygu'r Ddogfen Gynnig. Mae aelodau ym mhob un o'r chwe 
chyngor wedi'u cynnwys mewn trafodaethau drwy sesiynau briffio a 
gweithdai. Mae cynhadledd ranbarthol wedi'i threfnu ar gyfer cyrff partner 
ac mae'r wybodaeth hon ar gael yn fewnol.

7.2. Mae ymgysylltiad gyda'r sector preifat wedi bod yn barhaus, yn bennaf 
drwy Gyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy a thrwy'r 
Confederation of British Industry (y CBI). Mae sesiynau herio dwys gydag 
arweinyddion busnes a ddewiswyd o bob sector, ymgynghoriad gyda 
Fforwm Rhanddeiliaid Arweinyddion Busnes sydd newydd ei ffurfio ac, yn 
fwy diweddar, ymgysylltiad gyda'r Business Services Association (y BSA) oll 
wedi'u cynnal. 

8. RHEOLI RISG

8.1. Unwaith y byddwn yn gwybod beth yw ystod a chynnwys posib y Cynllun 
Twf, yn dilyn cytuno ar Benawdau'r Telerau, gellir ymgymryd ag asesiad risg 
a dadansoddiad cost-budd llawn. Byddai hwn ar gael i gynorthwyo gyda 
gwneud penderfyniadau cyn y byddai'r rhanbarth yn ymrwymo ar y cam 
cytundeb terfynol y Cynllun Twf yn ddiweddarach yn 2019.  Mae 
dadansoddi risg wedi'i adeiladu i mewn i'r model achos busnes ar gyfer y 
rhaglenni a'r prosiectau sy'n rhan o ddatblygu'r Cais. Mae gan yr holl 
brosiectau sydd wedi'u rhestru yn y Ddogfen Gynnig Achos Busnes Amlinellol 
i ddangos eu gwerth a'u teilyngdod.

9.      ATODIADAU

9.1    Atodiad 1: Y Ddogfen Gynnig

10. RHESTR O’R DOGFENNAU CEFNDIR Y GELLIR CAEL MYNEDIAD ATYNT

10.1. Y Weledigaeth a'r Strategaeth Ranbarthol (2016);
Adroddiadau i'r Cabinet a'r Cyngor (2016-2018) a 
Rhaglenni, adroddiadau a chofnodion Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru (2017-2018)

11. GEIRFA

11.1. Y Ddogfen Gynnig - y strategaeth ranbarthol ar gyfer twf economaidd yn y 
rhanbarth sydd hefyd yn gais am adnoddau a phwerau i'w cyflwyno gan y 
Llywodraethau drwy Gynllun Twf. 

11.2. Cynllun Twf - arian a ddarperir i Bartneriaethau Menter Lleol yn Lloegr, a 
phartneriaethau awdurdod lleol yng Nghymru, ar gyfer rhaglenni 
ymyraethau economaidd sy'n rhoi buddion i'r rhanbarth a'i economi.



11.3. Cytundeb Llywodraethu - termau y gellir eu cyfnewid am gytundeb 
cyfreithiol rhwng partneriaid cydweithredol i reoleiddio gweithio'n 
gyfansoddiadol a rhannu risg a buddion.

11.4. Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy - corff cynrychioladol yn 
seiliedig ar aelodaeth o'r sectorau preifat a busnes yng Ngogledd Cymru 
ac isranbarth Merswy Dyfrdwy.

11.5. Model Busnes Pum Achos - dull sydd wedi'i sefydlu ar gyfer gwneud 
achosion busnes i gefnogi cynigion am fuddsoddiad a weithredir dan 
ganllawiau Trysorlys y DU.

11.6. Y Strategaeth Ddiwydiannol - strategaeth genedlaethol Llywodraeth y DU 
ar gyfer twf economaidd a ffyniant.

11.7. Cynllun Gweithredu Economaidd - strategaeth genedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer twf economaidd a ffyniant.

11.8. Cynlluniau Sector - rhaglenni cenedlaethol Llywodraeth y DU ar gyfer 
buddsoddi mewn sectorau diwydiant allweddol yn yr economi e.e. ynni 
niwclear, awtomatiaeth ac awyrofod.

11.9. Swyddfa Rhaglen - yr adnodd rhanbarthol i oruchwylio'r gwaith o gynllunio 
a gweithredu'r Cynllun Twf a'r strategaeth ranbarthol. Mae'r Swyddfa 
Raglen wedi'i lleoli o fewn awdurdod lletya (Cyngor Gwynedd ar hyn o 
bryd).

12. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD

12.1. Barn y Swyddogion Statudol:

i. Y Swyddog Monitro:

“Fe nodir yn yr adroddiad fod cyflwyno’r Ddogfen Gynnig i’r Llywodraethau yn 
gam cyntaf o broses sydd a’r amcan  o arwain at gynnig ariannol. Mae’r broses 
yn seiliedig ar bartneriaeth aml sector ar draws Gogledd Cymru. Fodd bynnag 
mae’r prif gamau allweddol sydd yn arwain at dderbyn cynnig a galluogi symud 
y prosiect  ymlaen yn faterion sydd wedi eu cadw ar gyfer penderfyniad gan y 
partneriaid ffurfiol unigol. Mae hyn yn gosod sicrwydd i’r Cyngor fod rheolaeth dros 
y camau yma. Dyma’r rheswm pam y cyflwynir y Ddogfen Gynnig sydd yn 
allweddol i gychwyn y broses i’w chymeradwyo gan y Cabinet a’r Cyngor gan 
gydnabod fod natur a sgôp strategol y cam yma yn cyfiawnhau mewnbwn a 
chadarnhad y Cyngor Llawn.”



ii. Y Pennaeth Cyllid:

“Bydd cyfleoedd gwerthfawr i ranbarth Gogledd Cymru gyda’r “Cynllun 
Twf”, ynghyd â risgiau ariannol posibl i’r awdurdodau lleol perthnasol. Felly, 
rwyf wedi bod yn cefnogi a chynghori Arweinydd y Cyngor a’r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol wrth i’r agenda arloesol yma symud ymlaen, 
gyda golwg ar amddiffyn buddiannau pobl Gwynedd.

Rwy’n cefnogi’r argymhelliad er mwyn galluogi’r bartneriaeth rhanbarthol 
symud ymlaen i weithredu.  Rwy’n cydweithio gyda swyddogion perthnasol 
er mwyn adnabod yr amcangyfrif diweddaraf o’r gost tebygol i Cyngor 
Gwynedd, fel medraf adrodd hynny ar lafar yn y cyfarfod.  Cadarnhaf y 
gosodiad sy’n rhan 4 o’r adroddiad, a bod y buddion posib yn llawer mwy 
na’r gost o gyllido’r llif arian.”


