
 
 

 

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

31 Gorffennaf, 2020 
 

 

TEITL: Rheoli Risg 

AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau 

 

 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw diweddaru Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar drefniadau 

rheoli risg er mwyn cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Mabwysiadu'r Fframwaith Rheoli Risg sydd ynghlwm ac fel yr amlinellir yn Atodiad 1 a gofyn i'r 

Swyddfa Rhaglen ddatblygu Strategaeth Rheoli Risg yn unol â'r egwyddorion yn y fframwaith fel 
rhan o'r pecyn terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 

 
2.2. Adolygu a rhoi sylwadau ar y Gofrestr Risg gyfredol fel yr amlinellir yn Atodiad 2 a nodi y caiff y 

gofrestr risg ei hadolygu yn unol â'r fframwaith newydd. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Mae angen i'r Swyddfa Rhaglen osod trefniadau rheoli risg effeithiol er mwyn sicrhau y gellir 

cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru yn llwyddiannus. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn bortffolio cymhleth sydd ar hyn o bryd yn cynnwys 14 prosiect 

ar draws pump rhaglen waith, gyda chyfanswm gwerth o tua £1 biliwn i'w cyflawni dros y 15 
mlynedd nesaf. Mae Rhaglen Sgiliau ychwanegol yn eistedd y tu allan i delerau'r Cynllun Twf ond 
mae'n gydran hanfodol o gyflawni'r weledigaeth ar gyfer y Gogledd. Caiff hyn ei gyflawni gan y 
Swyddfa Rhaglen, ar ran Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, partneriaeth o chwe 
awdurdod lleol, dwy brifysgol, dau sefydliad addysg bellach a chyngor busnes. O ystyried graddfa 
a chymhlethdod y bartneriaeth a phortffolio'r gwaith sydd i'w gyflawni, mae angen rhoi trefniadau 
rheoli risg effeithiol a chadarn yn eu lle. 

 
4.2. Y fframwaith rheoli risg arfaethedig yw cychwyn y broses hon, a fydd yn sefydlu hierarchaeth glir 

y caiff risgiau ar bob lefel o fewn Cynllun Twf Gogledd Cymru eu rheoli drwyddi. 
 
4.3. Mae Atodiad 1 yn amlygu'r fframwaith rheoli risg arfaethedig. 
 
4.4 Atodiad 2 yw'r gofrestr risg gyfredol y bydd angen ei hadolygu yn sgil mabwysiadu'r fframwaith. 
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Dim ar hyn o bryd. 
  



 

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Dim ar hyn o bryd. 
 
7. GOBLYGIADAU STAFFIO 
 
7.1. Dim ar hyn o bryd. 
 
8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB 
 
8.1. Dim ar hyn o bryd. 
 
9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD 
 
9.1. Trafodwyd cynnwys yr adroddiad hwn yn y Grŵp Cefnogaeth Weithredol ar 17 Gorffennaf, 2020.  
 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 Fframwaith Rheoli Risg 

Atodiad 2 Cofrestr Risg Cynllun Twf Gogledd Cymru 

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Mae monitro risiau’r prosiect yn un o dasgau allweddol y BUE. Mae gofyn i’r Bwrdd 
ystyried y gofrestr a bodloni ei hyn ei fod yn cynrychioli adlewyrchiad gywir o statws risg 
a fod y gweithrediadau lleddfu yn cael eu cyfarch.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Credaf fod y Fframwaith Rheoli Risg newydd yn addas ac rwy'n cefnogi'r cynnig i'r Bwrdd 
gymeradwyo.  Mae rhai o’r sgoriau risg yn yr atodiad yn fater o farn a dehongliad, tra mae 
sawl mater yn datblygu / eto i’w gadarnhau, ac rwy’n bwriadu adolygu agweddau cyllidol 
o’r Gofrestr Risg gyda’r awdur. Cyflwynir sylwadau pellach ar lafar, fel bo angen, yng 
nghyfarfod y Cyd-bwyllgor (BUEGC).” 

 


