
ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
28ain Mehefin, 2019

TEITL: Diweddariad ar Raglen Waith y Bwrdd Uchelgais 

AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Cafodd cais ei wneud gan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i’r Rhaglen Waith gael ei 
gyflwyno i bob cyfarfod bwrdd. 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Adolygu, diweddaru a cymeradwyo statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith.  

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Diweddaru ar gynnydd tasgau’r Rhaglen Waith. 

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Rhaglen Waith (Atodiad 1) 

4.1.1. Mae’r rhaglen waith yn gosod allan tasgau allweddol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. Mae’r rhaglen 
waith yn adnabod 10 categori allweddol, gyda tasgau penodol yn erbyn y categorïau. Mae 
amserlen a cyfrifoldeb wedi osod yn erbyn pob tasg, ynghyd a statws RAG. 

4.1.2. Mae pob tasg wedi ei adolygu ac wedi cael statws RAG, yn unol a’r canllawiau isod:

Statws RAG Statws y dasg Camau angenrheidiol
GWYRDD Ar y trywydd iawn i'w 

gwblhau o fewn yr amserlen 
ddymunol

Dim angen camau rheoli

MELYN Efallai bod risg na fydd y dasg 
yn cyrraedd yr amserlen 

Camau rheoli ei angen i fynd i'r 
afael â materion

COCH Mae risg bod y dasg yn mynd 
i fethu'r dyddiad cwblhau a 
amserlenwyd

Camau brys eu hangen i fynd 
i'r afael â materion

4.1.3. Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Uchelgais, mae’r rhaglen waith wedi addasu a’i rannu yn ddau dabl. 
Gyda’r tabl cyntaf yn adnabod rhestr o dasgau ar gyfer y dyfodol, a’r ail dabl yn dangos rhestr o 
dasgau sydd wedi cwblhau. Mae pob tasg yn cymryd i ystyriaeth y gofynion adrodd, gan gynnwys 
adroddiadau i’r Bwrdd Uchelgais ynghyd a adroddiadau i Gynghorau unigol.

4.1.4.  Yn ychwanegol mae rhestr o benderfyniadau’r Bwrdd Uchelgais wedi cynnwys yn atodiad 2. 



4.1.5. Mae un tasg yn y rhaglen waith yn parhau gyda statws RAG coch:

4.1.5.1. Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf – Rydym wedi cael 
gwybodaeth ar lafar y byddwn yn gweld copi drafft o Benawdau’r Telerau yn fuan. Mae’r Sesiynau 
Herio gyda’r Sector Breifat a Gweinidogion wedi trefnu ar gyfer 27ain o Fehefin 2019. 

4.1.6. Mae pob tasg arall sydd wedi amserlennu ar gyfer Ch2 2019 ar y trywydd iawn i gwblhau o fewn 
yr amserlen ac efo statws RAG gwyrdd neu melyn. Weler iod gynnydd ar dasgau penodol:

4.1.6.1. Erbyn hyn mae adborth ar y cyd gan y ddwy Lywodraeth wedi dderbyn ar y 6 prosiect sydd yn Cam 
1. Yn ogystal mae Llywodraeth Cymru wedi darparu adborth manwl ar Achosion Busnes Amlinellol 
bob un o’r 14 prosiect. 

4.1.6.2. Mae gwaith yn cael ei wneud i gadarnhau proffiliau gwariant y prosiectau unigol, unwaith fydd hyn 
wedi gwblhau bydd swyddogion cyllid y corff atebol yn comisiynu ymgynghorwyr i wneud darn o 
waith ar y costau benthyg. 

4.1.6.3. Mae’r Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon wedi cymeradwyo hyd at £7miliwn ar 
gyfer yr ardal i symud o wasanaethau sy’n seiliedig ar gopr i ddarpariaeth optig ffibr llawn sy’n 
addas ar gyfer gigabit, fel rhan o’i Raglen Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol (LFFN).

4.1.6.4. Ar gais y Bwrdd Uchelgais, mae drafft gweithredol o’r adroddiad chwarterol wedi gynnwys yn 
Atodiad 3. Fersiwn drafft yw hwn, sydd angen gwaith pellach. Ond dyma gyfle i holi’ch barn ar y 
templed ar cynnwys. Y bwriad ydi rhyddhau cylchlythyr chwarterol dwy ochr, yn hytrach na 
adroddiad sylfaenol. Bydd disgwyl i bartneriaid rannu’r adroddiad o fewn ei sefydliadau. 

4.1.6.5. Mae’r swydd Rheolwr Rhaglen Ddigidol wedi ei hysbysebu, gyda dyddiad cau i dderbyn ceisiadau 
ar y 4ydd o Orffennaf, 2019. Mae holl fanylion y swydd ar gael ar wefan y Bwrdd Uchelgais. 

4.1.7. Yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28ain o Fai, 2019 anfonwyd llythyr o ddiweddariad at Ken 
Skates AC, Alun Cairns AS ac Kevin Foster AS (Atodiad 4). Bydd gohebiaeth tebyg yn cael ei anfon i 
Weinidogion yn dilyn pob cyfarfod y Bwrdd Uchelgais. 

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Dim.  

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Dim.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim. 

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD



9.1. Mae’r Rhaglen Waith wedi drafod a’i gymeradwyo gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 
14/06/19. 

ATODIADAU:

Atodiad 1 Rhaglen Waith 

Atodiad 2 Rhestr o benderfyniadau 

Atodiad 3 Adroddiad Chwarterol Drafft

Atodiad 4 Llythyr i Weinidogion 28/05/2019

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro – Corff Atebol:

“Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.”


