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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 1 (Mawrth-Mehefin) y Cynllun Twf a 

Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.  
 

1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb 
Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, caiff 
yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu'r 
awdurdodau lleol.  

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 a Chofrestr Risg y Portffolio 

wedi'i diweddaru.  
 
2.2. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 i Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Ym mis Rhagfyr 2020,fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar y 

Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
 
4.2.  Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb 

Terfynol y Cynllun Twf.  
 
4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn: 

 Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 
 Cofrestr Risg y Portffolio - Gorffennaf 2021 

 
 

Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 
 
4.4. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 1 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a phrosiectau'r 

Cynllun Twf. 
 



 

4.5. Y chwarter hwn, gwelwyd yr Achos Busnes Amlinellol (OBC) cyntaf yn cael ei ystyried a'i 
gymeradwyo gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac mae'r broses sicrwydd ar gyfer 
y prosiect wedi'i chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ers hynny. Bydd prosiect ynni llanw Morlais, 
dan arweiniad Menter Môn, bellach yn symud i'r wedd nesaf o gyflwyno Achos Busnes Llawn i'w 
ystyried unwaith y bydd y broses ganiatáu wedi'i chwblhau.    

 
4.6. Mae dau Achos Busnes Amlinellol pellach wedi dechrau ar y broses gymeradwyo, sef Canolbwynt 

Economi Gwledig Glynllifon dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai a'r Ganolfan Prosesu Signal 
Digidol dan arweiniad Prifysgol Bangor.  Mae'r ddau wedi cwblhau eu Hadolygiadau Porth 
annibynnol ac mae trefniadau wedi'u gwneud iddynt gael eu cyflwyno i Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru ym mis Gorffennaf. 

 
4.7. Mae mwyafrif y rhaglenni a'r prosiectau yn adrodd yn Ambr ar hyn o bryd, yn sgil adolygu 

amserlenni datblygu'r achosion busnes a arweiniodd at oedi o gymharu â'r amserlen a amlinellwyd 
yn Achos Busnes y Portffolio. Mae hyn yn bennaf yn sgil y broses datblygu achosion busnes a bod 
ein proses sicrwydd a chymeradwyo mewnol wedi cymryd yn hirach nag a ragwelwyd yn wreiddiol. 
Mae'r broses yr ydym yn ei dilyn yn gadarn ac yn unol â'r canllawiau perthnasol ac, yn y pendraw, 
bydd yn sicrhau mai dim ond achosion busnes o'r ansawdd uchaf gaiff eu cymeradwyo i'w cyflawni 
ar gyfer y Gogledd. Nid ystyrir bod yr oedi yn cynrychioli risg i gyflawni buddion cyffredinol y 
Cynllun Twf ond gall effeithio ar union amseriad gwireddu'r buddion. 

 
4.8  Mae pedwar prosiect yn adrodd yn Goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau i sgôp y prosiectau, neu 

oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau: 
 Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champysau Cysylltiedig (Y Rhaglen Ddigidol) - Mae 

amserlen datblygu'r achos busnes wedi'i gwthio'n ôl i ganiatáu i gapasiti'r rhaglen 
ganolbwyntio ar ddau brosiect cychwynnol y Swyddfa Rheoli Portffolio. 

 Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan (Y Rhaglen Tir ac Eiddo) - mae caniatâd cynllunio 
amlinellol ar y safle wedi llithro a bydd angen adolygu'r prosiect pan fydd y polisi cynllunio 
newydd ar gyfer y safle wedi'i sefydlu. 

 Porth Caergybi (Y Rhaglen Tir ac Eiddo) - mae sgôp y prosiect yn cael ei adolygu yn sgil pryderon 
ynghylch cost y prosiect a'r achos masnachol. 

 
4.9  Mae nifer i weithgareddau caffael wedi'u cwblhau i gefnogi gwaith y tîm. Rydym wedi croesawu 

partner cyfathrebu strategol newydd, Ateb Cymru, sydd wedi'u penodi i gefnogi ein 
gweithgareddau cyfathrebu a marchnata, tra bod Hatch Regeneris wedi'u penodi i ddarparu 
ymgynghoriaeth achos busnes cyffredinol i'r Swyddfa Rheoli Portffolio. Hefyd, rydym wedi 
comisiynu Wavehill i gefnogi'r gwaith o ddatblygu achos economaidd ar gyfer y prosiect Ynni Lleol 
Blaengar a Real Wireless i gyflawni astudiaeth sgopio i gefnogi'r prosiect Coridorau Cysylltiedig o 
fewn y Rhaglen Ddigidol. 

 
4.10  Gan nad oes yr un Achos Busnes Llawn ar gyfer unrhyw brosiect wedi'i gymeradwyo ar hyn o bryd, 

mae'r unig wariant hyd yma yn sgil tynnu arian i lawr yn erbyn y dyraniad 1.5% ar gyfer costau'r 
Swyddfa Rheoli Portffolio. 

 
 Cofrestr Risg y Portffolio - Gorffennaf 2021 
 
4.11  Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddaru'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i hadolygu 

gan y Bwrdd Portffolio (y Grŵp Swyddogion Gweithredol) a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru yn chwarterol. 

 
4.12  Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddaru'n llawn gyda nifer o newidiadau wedi'u cofnodi yn y 

dogfennau, yn cynnwys disgrifiadau risg wedi'u diwygio, sgorio diwygiedig a chamau lliniaru ac 
mae'r sylwadau wedi'u diweddaru ar gyfer yr holl risgiau. 

 



 

4.13  Mae proffil risg cyffredinol y Cynllun Twf yn sefydlog, fodd bynnag, mae'r risg ynghylch 
fforddiadwyedd wedi cynyddu gan fod costau adeiladu wedi codi'n sylweddol dros y misoedd 
diwethaf. Mae hyn yn effeithio ar Fargeinion Twf a Dinesig eraill ac yn cael ei fonitro. Mae rhai 
risgiau arwyddocaol yn parhau yng nghyd-destun ambell i brosiect unigol a sicrhau'r buddsoddiad 
sector preifat angenrheidiol yn y Cynllun Twf. 

 
  
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir yn yr 

adroddiad hwn. 
 
5.2. Mae'r adroddiad perfformiad chwarterol yn darparu trosolwg o broffil gwariant cyfalaf 

disgwyliedig cyllid y Cynllun Twf.  Gan nad oes yr un achos busnes prosiect wedi'i gymeradwyo ar 
hyn o bryd, mae'r unig wariant hyd yma yn sgil tynnu arian i lawr yn erbyn y dyraniad 1.5% ar gyfer 
costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio. Yn y dyfodol, bydd fersiynau o'r adroddiad hwn yn cynnwys 
adrodd ar wariant ariannol yn dilyn cymeradwyo achos busnes y prosiectau. 

 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
 
6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y 

cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. 
 
 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 

Atodiad 2  

Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 

Cofrestr Risg y Portffolio - Gorffennaf 2021 

 

 

 

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Mae monitro cynnydd a risgiau yn un o dasgau allweddol y Bwrdd Uchelgais . 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): 

 
“Fel mae paragraff 1.2 o'r adroddiad blaen yn nodi, mae’r adroddiad yma’n gofyniad ar 
gyfer gallu parhau i hawlio rhandaliadau grant y Llywodraeth.  Mae paragraff 4.13 o'r 
adroddiad blaen yn nodi bod risg fforddiadwyedd wedi cynyddu wrth i gostau adeiladu 
godi.  Er gellir trosglwyddo rhan o'r effaith i noddwyr prosiectau, dylid parhau i adolygu'r 
risg yma.  Cadarnhaf gywirdeb agweddau a ffigyrau ariannol sy’n rhan 10 a rhan 11 o’r 
Adroddiad Perfformiad (Atodiad 1) a byddaf yn parhau i gynorthwyo Swyddfa Rheoli 
Portffolio y Bwrdd Uchelgais i reoli’r risgiau perthnasol.” 

 


