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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Cyflwyno cyfres o Egwyddorion Masnachol a fyddai, os cânt eu mabwysiadu, yn cael eu defnyddio 

gan y Swyddfa Rheoli Portffolio i negodi cyfleoedd masnachol sy'n ymwneud â phrosiectau'r 
Cynllun Twf.  

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Cytuno ar yr Egwyddorion Masnachol fel y nodir yn adran 5 yr adroddiad.  
 
2.2. Nodi y bydd y sail resymegol ar gyfer mabwysiadu safbwynt masnachol penodol wedi'i nodi'n glir 

law yn llaw ag achosion busnes y prosiectau er mwyn i'r Bwrdd eu hystyried.  
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Darparu llwyfan negodi clir ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio. 
 
4. CEFNDIR AC YMRWYMIADAU PRESENNOL 
 
4.1. Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymrwymo i wneud y mwyaf o effaith Cynllun Twf Gogledd Cymru ar 

y rhanbarth. Cadarnhawyd y sefyllfa hon yn Achos Busnes y Portffolio. 
 
4.2. Y prif lywiwr ar gyfer yr holl brosiectau o fewn y Cynllun Twf yw cyflawni buddion economaidd a 

chymdeithasol i'r Gogledd yn unol â'r deilliannau strategol a nodir yn achos busnes y portffolio - 
creu 3,400 - 4,200 o swyddi ychwanegol net, cynhyrchu £2-2.5bn mewn GVA ychwanegol net a 
denu cyfanswm o £1.1bn o fuddsoddiad i economi'r Gogledd erbyn 2036. 

 
4.3. Mae'r Cynllun Twf yn ceisio gwneud y mwyaf o fuddsoddiad uniongyrchol y sector preifat mewn 

prosiectau a gwneud y mwyaf o lifer ehangach y sector preifat a hwylusir drwy'r portffolio. 
 
4.4. Mae cydnabyddiaeth am y gwahaniaeth rhwng yr arianwyr prosiectau nid-er-elw hynny y mae eu 

hamcanion yn unol ag egwyddorion y Bwrdd Uchelgais a'r rheini sy'n gweithredu'n fasnachol ac 
adlewyrchir hyn wrth ddefnyddio'r egwyddorion hyn. 

 
4.5. Caiff unrhyw adenillion ar y buddsoddiad i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a 

gynhyrchir drwy'r Cynllun Twf eu buddsoddi o fewn y portffolio. 
 
5. EGWYDDORION MASNACHOL 
 
5.1. Cynigir yr egwyddorion masnachol a ganlyn: 
 



 

 Egwyddor Fasnachol 1 – Cynaliadwyedd ac Ail-fuddsoddi  
Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn ceisio sicrhau adenillion ar fuddsoddiad o brosiectau sy'n 
cynhyrchu adenillion masnachol uniongyrchol i arianwyr prosiectau er mwyn hwyluso 
ailgylchu ac ail-fuddsoddi cyllid yn y rhanbarth. 

 
 Egwyddor Fasnachol 2 – Rheoli Cymorthdaliadau (Cymorth Gwladwriaethol)  

Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn comisiynu cyngor rheoli cymorthdaliadau (cymorth 
gwladwriaethol) ar yr holl brosiectau ar y cam Achos Busnes Amlinellol a gall olygu y bydd 
modelau ariannu penodol yn cael eu defnyddio ar gyfer prosiectau lle nad oes eithriadau'n 
berthnasol e.e. cyfradd benthyciad masnachol.   

 
 Egwyddor Fasnachol 3 – Ail fuddsoddi gwarged neu elw ariannol a gynhyrchir gan arianwyr 

prosiectau nid-er-elw 
Rhoddir ystyriaeth yn ystod trafodaethau i beidio â chanlyn adenillion neu ystyried adenillion 
masnachol is gan arianwyr prosiectau nid-er-elw, lle gellir dangos y bydd unrhyw warged neu 
elw ariannol uniongyrchol drwy'r brosiectau yn cael ei ail-fuddsoddi yn y Gogledd mewn 
meysydd sy'n cyd-fynd â chyflawni'r Weledigaeth Twf, yn benodol twf economaidd a datblygu 
sgiliau. Mae'n bosib y bydd angen trefniadau penodol i'w rhoi yn eu lle rhwng y Bwrdd 
Uchelgais ac arianwyr y prosiectau i ddiogelu'r buddsoddiad hwn. 

 
 Egwyddor Fasnachol 4 – Ystyrir cyllid llenwi bwlch os oes materion hyfywedd neu fethiant y 

farchnad 
Rhoddir ystyriaeth yn ystod trafodaethau i beidio â chanlyn adenillion masnachol lle gall 
ariannwr neu ddatblygwr y prosiect ddangos bod materion hyfywedd neu fethiant y farchnad 
gyda'r prosiect ac na fyddai'r prosiect yn bwrw ymlaen heb gyllid llenwi bwlch. Mewn 
enghreifftiau o'r fath, bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cyd-bwyso'r risg na fydd y prosiect 
yn bwrw ymlaen yn erbyn unrhyw adenillion posib ar y buddsoddiad neu amseriad neu feini 
prawf yr adenillion hynny. 

 
 Egwyddor Fasnachol 5 – Bydd trefniadau cytundebol yn diogelu buddiannau hirdymor 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru  
Bydd trefniadau cytundebol yn diogelu buddiannau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru a'i bartneriaid rhag unrhyw newidiadau mewn perchnogaeth neu fodelau gweithredu 
yn y dyfodol a allai leihau'r buddion i'r Gogledd. 

 
6. CYMHWYSO'R EGWYDDORION I'R PROSIECTAU 
 
6.1. Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn arwain ar y trafodaethau gydag arianwyr y prosiectau, gyda 

chefnogaeth gan y Swyddog Monitro a chefnogaeth gyfreithiol allanol i gyflawni'r cytundeb gorau 
i'r Gogledd. Caiff yr egwyddorion hyn eu cymhwyso'n gymesur fesul achos ar gyfer pob prosiect.  

 
6.2. Bydd y sail resymegol dros ganlyn model masnachol penodol wedi'i nodi'n glir mewn adroddiad i 

Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru law yn llaw ag achos busnes y prosiectau a chânt eu 
herio gan y Bwrdd Rhaglen perthnasol a'r Bwrdd Portffolio cyn cael eu hargymell i'r Bwrdd 
Uchelgais er ystyriaeth. 

 
6.3. Ym mhob achos, bydd y gallu i greu modelau cytundebol effeithiol i gyflawni a chynnal y deilliannau 

yn ystyriaeth allweddol i'r dull gweithredu a gymerir. 
 
7. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
7.1. Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol o fabwysiadu'r egwyddorion.  
 
7.2. Bydd mabwysiadu'r Egwyddorion Masnachol yn darparu llwyfan negodi clir i'r Swyddfa Rheoli 

Portffolio i geisio gwneud y mwyaf o'r adenillion i'r Gogledd o achos busnes pob prosiect. 
 



 

8. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
8.1. Bydd darparu cefnogaeth i Brosiectau drwy fecanwaith y Cynllun Twf yn cynnwys cwblhau 

cytundeb cyfreithiol ffurfiol gyda'r Ariannwr Prosiect perthnasol. Bydd y cytundeb hwnnw yn 
ymgorffori telerau ac amodau'r cyllid hwnnw a, lle bo hynny'n briodol, gall gael ei gefnogi gan 
sicrwydd ar gyfer unrhyw ymrwymiadau. Mae'r egwyddorion sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad yn 
rhoi sail ar gyfer cytuno ar yr amodau ariannu ar gyfer y buddsoddiad hwn o gyllid cyhoeddus ac 
yn caniatáu am elfen o ailgylchu ac ail-fuddsoddi lle bod y Prosiectau a gefnogir yn cynhyrchu elw 
ariannol o gyllid cyhoeddus. Lle mae'r trefniant hwnnw'n caniatáu e.e. am ail-fuddsoddiad gan 
Ariannwr Prosiect y cytunwyd iddo, bydd angen adlewyrchu hyn yn y cytundeb ariannu hefyd er 
mwyn sicrhau y caiff unrhyw ymrwymiadau eu diffinio a'u cyflawni.   

 
8.2.  Mae darparu Cyllid y Cynllun Twf hefyd yn amodol ar y gyfraith mewn perthynas â Chymorth 

Gwladwriaethol neu gyfraith rheoli cymorthdaliadau. Er bod y maes cyfreithiol hwn yn datblygu ar 
hyn o bryd yn dilyn diwedd ffurfiol y Cyfnod Pontio mewn perthynas ag ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd, mae'n ystyriaeth allweddol ar gyfer penderfyniadau a chytundebau ariannu. Er bod 
ystod o eithriadau wedi'u hadnabod, lle na ellir dibynnu ar y rheini mae'n debygol o olygu y 
byddai'n rhaid i'r modelau i ddarparu cefnogaeth gael eu darparu ar delerau masnachol. Mae'r 
asesiad hwnnw yn parhau'n gydran allweddol o'r broses Achos Busnes. 

 
9. GOBLYGIADAU STAFFIO 
 
9.1. Dim. 
 
10. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB 
 
10.1. Dim. 
 
11. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD 
 
11.1. Trafodwyd yr Egwyddorion Masnachol yn y Grŵp Cefnogaeth Weithredol (Bwrdd Portffolio) ac 

fe'u cadarnhawyd ar 12 Mawrth, 2021. 
 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Rwyf wedi cael cyfle i  gynghori ar yr adroddiad yma. Fel y nodi’r egwyddorion ac 
amcanion ydi y rhain.  Bydd y gwaith manwl a’r allbynnau yn deillio o’r broses Achos  
Busnes a’r amodau ariannu.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
 “Mae’r egwyddorion masnachol a gyflwynir yma’n ymddangos yn rhesymol, ond bydd 

natur y “dychweliad masnachol” (cyfeirir ato yn “Egwyddor Masnachol 1”) yn mynd i 
ddibynnu ar y prosiect, a bydd angen ei negodi a’i gytuno gyda’r noddwyr prosiect 
masnachol unigol cyn ei ffurfioli o fewn y cytundebau ariannu perthnasol.” 
 


