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1. CYFLWYNIAD

1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno diweddariad ar y Cynllun Twf i Ogledd Cymru, 
ynghyd a chyflwyno y Cynllun Gweithredu Drafft. 

1.2 Pwrpas y Cynllun Gweithredu Drafft (sydd i'w gweld yn  Atodiad 1) yw pennu'r trefniadau 
ar gyfer gweithredu Cynllun Twf Gogledd Cymru - yn unol â gofynion Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru cyn cytuno ar Benawdau'r Telerau.  Gwnaed y cais am Gynllun 
Gweithredu tua diwedd mis Tachwedd 2018.

1.3 Fe'i paratowyd yng nghyd-destun dogfen Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru, a 
dderbyniodd gefnogaeth a chymeradwyaeth partneriaid Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru ym mis Hydref 2018.

2. CYNLLUN GWEITHREDU DRAFFT

2.1 Cydrannau Allweddol o fewn y Cynllun Gweithredu

2.1.1 Mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithgareddau lefel uchel a fydd yn cefnogi'r 
gwaith o gyflawni'r Cynllun Twf ynghyd â manylion am natur pob prosiect a ariennir drwy'r 
Cynllun Twf, eu deilliannau a'u buddion, a'r amserlen ddangosol a rhyng-ddibyniaethau'r 
prosiectau.

2.1.2 Mae'n amlinellu gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a'r strwythurau sy'n 
ei gefnogi, yn cynnwys llywodraethu'r rhaglen, rôl y sector preifat, ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid a gweithredu'r rhaglen.  Hefyd, mae'n nodi'r trefniadau sydd yn eu lle ar 
gyfer monitro a gwerthuso.

2.2 Amlen Ariannu'r Cynllun Twf

2.2.1 Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ill dwy wedi neilltuo £120 miliwn yr un er 
dibenion Cynllun Twf Gogledd Cymru. 

2.2.2 Fodd bynnag, mae'r Cynllun Gweithredu hwn yn gwneud yr achos dros swm ychwanegol 
o £20 miliwn gan y naill lywodraeth a'r llall er mwyn cefnogi ariannu pecyn o brosiectau 
sy'n mynd i'r afael â'r heriau y mae'r rhanbarth yn eu hwynebu, yn benodol yng ngoleuni'r 
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cyhoeddiad diweddar gan Horizon y bydd gwaith ar yr Orsaf Bŵer Niwclear newydd, Wylfa 
Newydd, (sydd werth £20bn) yn cael ei atal am gyfnod amhenodol.

2.2.3 Bydd yr arian ychwanegol yn caniatáu i ddau brosiect strategol allweddol gael eu hehangu:
 Prosiect Rhwydwaith Ynni Lleol Blaengar - cynyddu cyfraniadau Llywodraeth y DU i'r 

Cynllun Twf o £10m i £30m;
 Prosiect Cyd-fenter Tir ac Eiddo Rhanbarthol - cynyddu cyfraniadau Llywodraeth 

Cymru i'r Cynllun Twf o £52.5m i £72.5m.

2.2.4 Mae cyd-fuddsoddiad sylweddol a chefnogaeth gan y sector preifat i'r ddau Brosiect.

2.2.5 Mewn llythyr dyddiedig 21 Rhagfyr 2018 i Gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, cadarnhaodd y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth y byddai 
"Llywodraeth Cymru yn cyfateb unrhyw gynnydd yn y cyllid gan Lywodraeth y DU”.

2.2.6 Mae aelodau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru eisoes wedi pwysleisio na 
ddylai unrhyw drafodaethau ar "ehangu" Prosiectau o'r fath achosi unrhyw oedi gyda 
chyflawni'r Prosiectau eraill sydd wedi'u hadnabod o fewn y Cynllun Twf.

2.2.7 Yng ngoleuni cyfarfod Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar 21 Ionawr 2019 
gyda Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, rydym wedi 
ailymweld â'r dull gweithredu arfaethedig ar gyfer y Cynllun Twf yn sgil atal Gorsaf Bŵer 
Niwclear Wylfa Newydd. Caiff y penderfyniad gan Hitachi effaith argyfyngus ar ragolygon 
economaidd Gogledd Môn yn benodol. 

2.2.8 Er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, mae'r Cynllun Gweithredu yn ceisio:
 Cadarnhau'r gefnogaeth a'r ymrwymiad i brosiectau allweddol y Cynllun Twf a gaiff 

effaith economaidd a chyflogaeth uniongyrchol ar Ogledd Môn, megis prosiect Porth 
Caergybi, prosiect Morlais a phrosiect Canolfan Ragoriaeth Niwclear;

 Yng nghyd-destun dau brosiect strategol o fewn y Cynllun Twf a gaiff effaith ar 
economi Gogledd Môn, rhoi'r arian mwyaf ar y dechrau iddynt a'u hehangu, yn ogystal 
â chreu'r amodau ar gyfer twf cyflogaeth. Y prosiectau hyn (fel y cyfeirir atynt ym 
mharagraff 4.2.3) yw'r 'Prosiect Rhwydwaith Ynni Lleol Blaengar' a'r 'Prosiect Cyd-
fenter Tir ac Eiddo Rhanbarthol';

 Sicrhau y bydd trefn prosiectau'r Cynllun Twf yn blaenoriaethu'r ymyraethau hynny 
sy'n effeithio ar Ogledd Môn. 

2.3 Camau Nesaf

2.3.1 Mae'r ddogfen yn nodi datganiad sefyllfa Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 
yng nghyswllt drafftio cytundeb Penawdau'r Telerau gyda Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru.

2.3.2 Yn amodol ar gefnogaeth i'r Cynllun Gweithredu Drafft, bydd ymgysylltiad pellach yn 
digwydd gyda'r ddwy Lywodraeth, gyda'r bwriad o gyrraedd cytundeb Penawdau'r 
Telerau erbyn diwedd Mai 2019.
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ATODIADAU:

Atodiad 1 Cynllun Gweithredu Drafft


