
Cynllun Twf Gogledd Cymru 
Adroddiad Perfformiad  
Chwarter 2 2021-22  
(Gorffennaf i Medi 2021) 



2Cynnwys yr Adroddiad  

1. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio............................................................................................................................... 3 

2. Perfformiad Cyffredinol y Portffolio............................................................................................................................... 4 

3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol.................................................................................................................................... 5 

4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel......................................................................................................................... 7 

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo.............................................................................................................................. 10 

6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth....................................................................................................... 13 

7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel................................................................................ 15 

8. Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Medi 2021.................................................................................................... 17 

9. Tabl Olrhain Amcanion Gwario Prosiectau'r Cynllun Twf - Trosolwg o gyflawni yn erbyn targedau........................................... 18 

10. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf.................................................................................................... 19 

11. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf *.................................................................................................. 20 

ATODIAD A........................................................................................................................................................................ 21 



31. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 

Yn y chwarter hwn, cwblhawyd ail adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf a chyflawnwyd radd o 

Ambr-Gwyrdd. Dyma'r ail radd hyder cyflawni uchaf sydd ar gael ac yn welliant ar y radd 'Ambr' a 

dderbyniwyd yn 2020. 

"Mae'r Portffolio wedi gwneud cynnydd sylweddol a thrawiadol ers yr Adolygiad Sicrwydd Portffolio 

(PAR) diwethaf, a hynny mewn amgylchiadau heriol." 

Mae'r adolygiad a wnaed gan dîm adolygu annibynnol yn gwirio'r cynnydd a wnaed dros y flwyddyn 

ddiwethaf, yn benodol ers llofnodi'r Cynllun Twf Terfynol gyda'r ddwy Lywodraeth ym mis Rhagfyr 

2020. 

Ym mis Awst, cymeradwyodd y Bwrdd ddau Achos Busnes Amlinellol (OBC):   Canolbwynt Economi 

Gwledig Glynllifon, dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai, a'r Canolfan Prosesu Signal Digidol dan 

arweiniad Prifysgol Bangor. Mae proses sicrwydd y ddau brosiect hefyd wedi'i chymeradwyo gan 

Lywodraeth Cymru a byddant yn symud ymlaen i'r wedd nesaf ac yn cyflwyno Achos Busnes Llawn i'w 

ystyried unwaith y bydd y gweithgareddau caniatâd a chaffael perthnasol wedi'u cwblhau. 

Hefyd y chwarter hwn, cwblhawyd y diweddariad blynyddol cyntaf i 

Achos Busnes y Portffolio, sy'n ofyniad dan y Cytundeb Twf Terfynol 

gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Cyflwynwyd yr achos 

busnes wedi'i ddiweddaru i’r Bwrdd ym mis Medi a'i gymeradwyo i'w 

gyflwyno i'r Llywodraeth.

Mae nifer i weithgareddau caffael wedi'u cwblhau i gefnogi gwaith y tîm y chwarter hwn. 

 Mae FarrPoint wedi'u penodi i gefnogi'r gwaith o ddatblygu achosion busnes ar gyfer y 

prosiectau Ychydig % Olaf a Choridorau Cysylltiedig o fewn y Rhaglen Ddigidol. 

 Mae Arup wedi'u penodi i gefnogi'r gwaith o ddatblygu methodoleg i helpu prosiectau i gyflawni ar 

ymrwymiadau'r Bwrdd i newid hinsawdd a bioamrywiaeth. 

Parhawyd â gweithgareddau recriwtio y chwarter hwn gyda'r penodiadau a ganlyn wedi'u gwneud. 

Stuart Whitfield, Rheolwr Rhaglen Ddigidol, Sian Lloyd-Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Laura 

James-Mowbray, Arweinydd Trafnidiaeth Strategol, Catherine Morris-Roberts, Uwch Swyddog Cyflawni 

Sgiliau ac Angharad Evans, Rheolwr Prosiect Graddedig y Cynllun Twf. Bydd y tair swydd wag sy'n weddill 

yn cael eu llenwi yn y chwarter nesaf.

Mae tri phrosiect dan arweiniad busnesau sydd wedi'u hadnabod drwy Her Arloesi ar gyfer 

Datgarboneiddio drwy Ymchwil Busnesau i'r System Gyfan (WBRID) Llywodraeth Cymru wedi cael 

cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i Wedd 2 - prosiect drôn ar fferm gyda M-SParc, arddangosiad treulio 

anaerobig y gellir ei ehangu gyda The Biofactory a llwyfan ôl-troed carbon dwyieithog ar gyfer ffermydd 

da byw gyda Promar International. Mae her WBRID yn cael ei chyflawni yn y Gogledd gan y Bwrdd 

Uchelgais yn gweithio gyda Choleg Cambria yn Llysfasi. 

Yn olaf, fel rhan o'n partneriaeth gyda Business News Wales, rydym wedi lansio ein sianel a 

chylchlythyr busnes penodol i'r Gogledd.  Byddant yn rhannu newyddion ynghylch y 

datblygiadau diweddaraf o fewn y Cynllun Twf a byddant yn darparu colofnau i brocio'r 

meddwl ac eitemau gan ffigyrau allweddol yn y rhanbarth.

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 



42. Perfformiad Cyffredinol y Portffolio 

Themâu Statws RAG Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

Cymeradwywyd Achos Busnes y Portffolio fel rhan o'r Cytundeb Twf Terfynol ym mis Rhagfyr 2020. Ystyriodd a chymeradwyodd Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel "y Bwrdd Uchelgais" neu "y Bwrdd") ddiweddariad 2021 Achos Busnes y Portffolio ym mis Medi 

a chaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am gymeradwyaeth fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol. 

Piblinell Cyflawni Mae'r amserlen ar gyfer datblygu achosion busnes prosiectau wedi llithro gyda nifer o brosiectau bellach yn rhagweld oedi o 3-6 mis. Mae hyn yn bennaf yn 

sgil y broses datblygu achosion busnes a'r broses sicrwydd a chymeradwyo yn cymryd yn hirach nag a ragwelwyd yn wreiddiol, ac ni ystyrir ei fod yn risg 

sylweddol i gyflawni'r Cynllun Twf. Mae amserlen ddiwygiedig wedi'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am gymeradwyaeth fel rhan o 

ddiweddariad 2021 i Achos Busnes y Portffolio. 

Llywodraethu Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn weithredol. 

Cymeradwywyd Cytundeb Llywodraethu 2 gan yr holl bartneriaid ym mis Rhagfyr 2020. Mae'r broses Gwrthdaro Buddiannau wedi'i chyflwyno i'r Bwrdd 

Cyflawni Busnes, y Bwrdd Portffolio a'r Byrddau Rhaglen ac mae'n cael ei chyflwyno i'r Byrddau Prosiect ar hyn o bryd. 

Sicrwydd Cynhaliwyd yr adolygiad sicrwydd blynyddol o'r Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglen) ym mis Awst 2021 gan gyflawni gradd hyder o Ambr-Gwyrdd, 

sy'n welliant ar y radd Ambr a dderbyniwyd yn 2020. Cydnabu'r adroddiad y cynnydd sydd wedi'i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf gan nodi pumm 

argymhelliad. 

Adnoddau a 
Chapasiti 

Mae tair swydd wag o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio a byddwn yn recriwtio i'r rhain yn chwarter 3. Mae recriwtio i rolau rheoli prosiect yn heriol yn yr 

hinsawdd sydd ohoni gyda dwy o'r rolau hyn wedi'u hail-hysbysebu. 

Cyllid Yn sgil yr oedi sydd wedi'i amlinellu uchod i amserlen cyflawni'r prosiectau, nid oes unrhyw achosion busnes llawn wedi'u cymeradwyo hyd yma a bydd y 

gwariant cyfalaf ar gyfer 2021-22 yn sylweddol is na'r gyllideb a ddisgwyliwyd ar gyfer y flwyddyn. 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. Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun 

Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi. 

Risg Mae tair gradd risg gweddilliol wedi cynyddu y chwarter hwn -1) capasiti partneriaid i ddarparu cynrychiolwyr i fyrddau prosiect ac anhawster recriwtio i 

swyddi gwag o fewn y PMO, 2) buddsoddiad sector cyhoeddus a 3) amcanion gwario. Mae 2) a 3) wedi codi yn sgil y ffaith bod nifer o geisiadau i newid 

prosiectau yn cael eu hystyried. Mae dwy risg newydd wedi'u hychwanegu yn dilyn adroddiad sicrwydd y portffolio - cyllid refeniw a bwlch sgiliau. 

Monitro a 
Gwerthuso 

Mae Cynllun Monitro a Gwerthuso diwygiedig wedi'i gyflwyno i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fel rhan o ddiweddariad blynyddol 

Achos Busnes Portffolio 2021. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Mae brand newydd wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd a chaiff ei lansio yn ystod chwarter 3 ynghyd â'r wefan newydd. Fel rhan o'n partneriaeth 

gyda Business News Wales, rydym wedi lansio ein sianel a chylchlythyr busnes penodol i'r Gogledd.  Byddant yn rhannu newyddion ynghylch 

y datblygiadau diweddaraf o fewn y Cynllun Twf a byddant yn darparu colofnau i brocio'r meddwl ac eitemau gan ffigyrau allweddol yn y 

rhanbarth. 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



53. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd 

Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi 

potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi 

ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Mae'r prosiect Digidol bellach yn datblygu'r Achos Busnes Llawn gyda chaffael yn dechrau y chwarter hwn. Mae'r prosiect ar y trywydd cywir i gael 

cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i'r Achos Busnes Llawn erbyn diwedd y flwyddyn. 

 Mae Byrddau Prosiect bellach yn eu lle ar gyfer tri phrosiect a bydd gweithgorau'r ddau brosiect olaf arall yn cael eu ffurfiol i fyrddau prosiect ar ddechrau 

chwarter 3. 

 Mae cyflawni'r Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer yr Ychydig % Olaf ar y trywydd cywir gyda chefnogaeth allanol wedi'i dwyn i mewn. 

 Bu oedi gyda datblygu Achos Busnes Amlinellol y prosiect Coridorau Cysylltiedig yn sgil y gofyn i ddisodli'r gefnogaeth ymgynghoriaeth flaenorol 

 Bydd Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect yr Ychydig % Olaf bellach yn cael ei gwblhau pan fydd deilliant 'Adolygiad Marchnad Agored' o osodiad 

band llydan, Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ar gael yn Chwarter 3. 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog 
Cyfrifol 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i 
roi sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



63.  Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Canolfan Prosesu Signal 

Digidol 

Prifysgol Bangor 

Achos Busnes Llawn  Cwblhau'r broses gymeradwyo: BWRDD 

UCHELGAIS 

 ystyried yr Achos Busnes Amlinellol ym mis 

Awst. 

 Cychwyn cam cyntaf y gwaith caffael 

 Wedi dechrau datblygu'r Achos Busnes Llawn 

 Caffael wedi'i gwblhau 

 Achos Busnes Llawn wedi'i gyflwyno i'w adolygu a'i 

gymeradwyo  

 Achos Busnes Llawn bellach ar y 

trywydd cywir i'w gyflwyno i'r Bwrdd 

Uchelgais yn y chwarter nesaf. 

Cysylltu'r Ychydig 

Ganrannau Olaf  

Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

 Achos Busnes Amlinellol yn cael ei ddrafftio  

 Dirprwy Uwch Berchennog Cyfrifol wedi'i benodi 

 Cefnogaeth achos busnes arbenigol wedi'i dwyn 

i mewn. 

 Cwblhau Achos Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Porth 2 

 Adolygiadau Bwrdd Rhaglen a Bwrdd Cyflawni 

Busnes 

 Deilliant Adolygiad Marchnad Agored Llywodraeth 

Cymru 

 Oedi ar ddatblygu'r achos busnes 

oherwydd yr angen i asesu deilliant 

adolygiad Marchnad Agored 

Llywodraeth Cymru yn Chwarter 2. 

Coridor Cysylltiedig 

Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

 Astudiaeth sgopio wedi'i gwblhau, mewnbwn 

Achos Amlinellol Strategol wedi'i ddatblygu 

 Cefnogaeth allanol ar gyfer yr Achos Busnes 

Amlinellol wedi'i chaffael 

 Achos Amlinellol Strategol terfynol wedi'i ddatblygu 

 Achos Busnes Amlinellol drafft wedi'i ddatblygu 

 Ymarfer gwaelodlin darpariaeth 

 Oedi ar ddatblygu'r achos busnes 

oherwydd yr angen i ddisodli'r 

ymgynghoriaeth blaenorol i fwrw 

ymlaen â'r Achos Busnes Amlinellol 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd 

Allweddol  

Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Sefydlu'r bwrdd prosiect dros dro a phenodi 

Uwch Berchennog Cyfrifol 

 Datblygu Achos Amlinellol Strategol ac ymgymryd â 

gwaith sgopio / dichonolrwydd 

 Datblygu'r achos busnes wedi'i 

ohirio er mwyn galluogi i gapasiti'r 

rhaglen ganolbwyntio ar ddau 

brosiect cychwynnol 

 Strategaeth Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu Drafft Llywodraeth er 

cymeradwyaeth 

Campysau Cysylltiedig  

Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Wedi sefydlu'r bwrdd prosiect dros dro  Datblygu Achos Amlinellol Strategol ac ymgymryd â 

gwaith sgopio / dichonolrwydd 

 Penodi Uwch Berchennog Cyfrifol 

 Datblygu'r achos busnes wedi'i 

ohirio er mwyn galluogi i gapasiti'r 

rhaglen ganolbwyntio ar ddau 

brosiect cychwynnol 

 Strategaeth Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu Drafft Llywodraeth er 

cymeradwyaeth 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



74. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu 

Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon 

isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Byrddau Prosiect ac Uwch Swyddogion Cyfrifol yn eu lle ar gyfer yr holl Brosiectau

 Cydweithio â phartneriaid i roi sylwi i risgiau a phroblemau sy'n gysylltiedig â Chymorth Gwladwriaethol a chyfyngiadau ariannu, rhoi caniatâd a 

mecanweithiau cefnogi refeniw'r Llywodraeth ar gyfer Prosiect Morlais. 

 Cais i newid rhagamcanion cyfalaf a refeniw wedi'i gyflwyno ar gyfer Prosiect Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel 

 Cyflawni Achos Busnes ar gyfer prosiectau Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel  a Datgarboneiddio Trafnidiaeth yn rhedeg yn hwyr o 3-6 mis. 

Amserlenni diwygiedig wedi'u cyflwyno i'r Llywodraeth er cymeradwyaeth 

 Prosiect Ynni Lleol Blaengar a Thrawsfynydd ar y trywydd iawn ar hyn o bryd heb unrhyw risgiau na phroblemau sylweddol 

Y Cynghorydd Llinos 
Medi 
Aelod Arweiniol 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog 
Cyfrifol 

Henry Aron  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



84.  Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Morlais Datblygu'r Achos 

Busnes Llawn   

 Gwaith paratoadol ar gyfer yr Achos Busnes 

Llawn a'r llythyr cynnig grant cysylltiedig 

 Cydweithio â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru a Menter Môn i adnabod a lliniaru 

problemau a risgiau allweddol 

 Caffael prif gontractwyr yn parhau 

 Gweithgorau cadwyn gyflenwi a sgiliau 

wedi'u sefydlu ac yn weithredol 

 Saith datblygwr tyrbinau wedi cael 

angorfeydd yn y parth arddangos 

 Rhoi sylw i gyfyngiadau ariannu a 

Chymorth Gwladwriaethol allweddol a 

chytuno ar ffordd ymlaen gyda Swyddfa 

Cyllid Ewropeaidd Cymru a Menter Môn 

 Adolygu'r amserlen ar gyfer y broses i 

adolygu a chymeradwyo'r Achos Busnes 

Llawn  

 Disgwyl penderfyniadau caniatâd prosiect 

ym mis Hydref 2021 

 Menter Môn i gwblhau'r broses gaffael o ran 

contractwyr sifil a drilio  

 Risgiau a phroblemau allweddol 

sy'n gysylltiedig â Chymorth 

Gwladwriaethol a chyfyngiadau 

ariannu, rhoi caniatâd a 

mecanweithiau cefnogi 

refeniw'r Llywodraeth.  

Datgarboneiddio 

Trafnidiaeth 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Uwch Berchennog Cyfrifol a Bwrdd Prosiect 

yn eu lle 

 Achos Amlinellol Strategol wedi'i gwblhau 

a'i gadarnhau gan y Bwrdd Prosiect 

 Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol yn 

mynd rhagddo 

 Ymgysylltu'n parhau gyda Menter Môn a'r 

Llywodraeth o ran cydlyniad posib rhwng 

prosiectau Caergybi a Glannau Dyfrdwy  

 Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes 

Amlinellol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a 

gweithdai cysylltiedig 

 Ymgysylltu â Chynghrair Merswy a Glannau 

Dyfrdwy ynghylch cynigion prosiect yng 

Nglannau Dyfrdwy 

 Ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth y 

DU a gyhoeddwyd law yn llaw â 

Strategaeth Hydrogen y DU  

 Cyflawni'r Achos Busnes 3-6 

mis ar ei hôl hi 

 Strategaeth Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu Drafft Llywodraeth 

er cymeradwyaeth 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



94.  Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Canolfan Ragoriaeth 

Carbon Isel 

Prifysgol Bangor   

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Newidiadau personél ym Mhrifysgol Bangor 

yn golygu gorfod recriwtio rheolwr prosiect 

newydd 

 Cais i newid wedi'i gyflwyno i'r Swyddfa 

Rheoli Portffolio yn cynnig lleihad mewn 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw 

 Gweithdy Achos dros Newid wedi'i gynnal 

ym mis Mai i gefnogi'r gwaith o ddatblygu 

Achos Strategol 

 Recriwtio rheolwr prosiect newydd 

 Prosesu cais i newid ar gyfer rhagamcanion 

cyfalaf a refeniw ac enw'r prosiect 

 Parhau â'r broses o ddatblygu Achos 

Busnes Amlinellol a gweithdai cysylltiedig 

 Trefnu Adolygiad Porth 2 ar gyfer dyddiad 

targed o fis Rhagfyr 2021 

 Cais i newid ar gyfer 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw 

 Newidiadau personél yn golygu 

gorfod recriwtio rheolwr 

prosiect newydd.  

 Cyflawni'r Achos Busnes 3-6 

mis ar ei hôl hi 

 Strategaeth Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu Drafft Llywodraeth 

er cymeradwyaeth 

Ynni Lleol Blaengar 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Astudiaeth aml-ffynhonnell Pen Llŷn wedi'i 

chwblhau a'i rhannu gyda rhanddeiliaid 

 Achos Strategol wedi'i gadarnhau gan y 

Bwrdd Prosiect 

 Wavehill wedi'u caffael i gefnogi'r gwaith o 

ddatblygu'r Achos Economaidd. Gweithdy 

cyntaf wedi'i gynnal 

 Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes 

Strategol, yn cynnwys gweithdai, a'i 

gyflwyno i'r Bwrdd Prosiect a'r Bwrdd 

Rhaglen am gymeradwyaeth 

 Dechrau cyflawni astudiaethau 

dichonolrwydd ar gyfer Systemau Ynni Lleol 

Blaengar aml-ffynhonnell os yw ceisiadau 

prosiectau Cronfa Adfywio Cymunedol yn 

llwyddiannus. 

 Prosiect ar y trywydd iawn heb 

unrhyw risgiau / problemau 

sylweddol 

Gorsaf Bŵer 

Trawsfynydd 

Cwmni Egino 

Disgwylir i'r broses 

achos busnes 

ddechrau yn 2022 

 Ymgorfforwyd a chofrestrwyd Cwmni 

Egino yn Nhŷ'r Cwmnïau ym mis Mehefin 

2021 a phenodwyd Cadeirydd dros dro 

 Penodwyd Prif Weithredwr dros dro Cwmni 

Egino gyda'r recriwtio i'r rôl barhaol yn 

parhau. Cyfarfodydd cychwynnol wedi'u 

cynnal gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio 

 Cynhaliwyd y gweithdy gwireddu buddion 

cyntaf ym mis Gorffennaf  

 Datblygu achos busnes ar gyfer datblygu 

Cwmni Egino a sicrhau partner technoleg 

 Ymgysylltu â phartneriaid allweddol (yn 

cynnwys y Bwrdd Uchelgais) ynghylch 

datblygu'r prosiect 

 Ail weithdy gwireddu buddion  

 Prosiect ar y trywydd iawn heb 

unrhyw risgiau / problemau 

sylweddol 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



105. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd 

ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad 

mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso 

rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael. 

2280 £1.29bn £355.4m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Mae datganiad sefyllfa'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ar leihad o ran carbon gweithredol ac ymgorfforedig a gwelliannau bioamrywiaeth yn cael ei asesu 

o ran yr effaith ar brosiectau. 

 Mae Bwrdd Prosiect wedi'i sefydlu ar gyfer Porth y Gorllewin, Wrecsam, gyda Chyngor Bwrdeistref Wrecsam yn cymryd y rôl Partner Arweiniol a 

Phriffyrdd Llywodraeth Cymru yn bresennol yn sgil cysylltiadau cryf â uwchraddio Cyffordd yr A483 a'r prosiect.  

 Warren Hall, Brychdyn - cyflwynwyd ail Ddatganiad Tir Cyffredin i Archwiliad Cyhoeddus y Cynllun Datblygu Lleol a gynhaliwyd ddechrau mis Medi. 

 Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Mae cymysgedd o ganiatâd cynllunio llawn ac amlinellol wedi'i roi ar y prosiect i alluogi datblygu a Chaniatâd 

Adeilad Rhestredig ar gyfer newid defnydd a dymchwel y rhannau y cytunwyd arnynt yn yr amrediad o adeiladau. 

Y Cynghorydd Hugh 
Evans 
Aelod Arweiniol 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog 
Cyfrifol 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



115.  Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Porth y Gorllewin, 

Wrecsam 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Wrecsam 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae'r Tîm Prosiect yn esblygu yn Fwrdd 

Prosiect ffurfiol dan arweiniad Cyngor 

Wrecsam gydag Uwch Berchennog Cyfrifol 

wedi'i benodi o'r Cyngor. 

 Trafodaethau gyda'r Cyngor i adnabod 

cyllid ar gyfer arolygon safe, dyluniadau, 

costau, caniatadau statudol a datblygu'r 

achos busnes.    

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

Adolygiad Mawr o Waith Cyfalaf Priffyrdd, 

nid yw'n sicr yw prosiect yr A483 wedi'i 

gynnwys yn yr Adolygiad hwn. 

 Penawdau'r Telerau drafft posib ar gyfer 

Cyd-fenter rhwng Llywodraeth Cymru a'r 

Cyngor ar gyfer cyflawni'r pecyn priffyrdd a 

gwaith cysylltiedig.   

 Ceisio eglurder ar sefyllfa prosiect Cyffordd 

yr A483 ac a yw wedi'i gynnwys o fewn yr 

Adolygiad Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd.  

 Mabwysiadu'r Cynllun Datblygu 

Lleol sydd wedi'i amserlennu ar 

gyfer diwedd 2021 a rhaglen 

diweddaru cyffordd yr A483 

fydd yn pennu'r amserlenni ar 

gyfer cyflwyno'r prosiect. 

Warren Hall, 

Brychdyn  

Llywodraeth Cymru / 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae Archwiliad Cyhoeddus y Cynllun 

Datblygu Lleol wedi digwydd ac wedi 

ystyried datganiad o dir cyffredin y 

cytunwyd arno gan ystyried Achos 

Diogelwch Maes Awyr Penarlâg Airbus. 

 Disgwylir i adroddiad yr Arolygwyr 

Cynllunio gael ei gyhoeddi ar Gynllun 

Datblygu Lleol Sir y Fflint cyn Nadolig 2021 

neu'n gynnar yn 2022.   

 Cytuno ar broses cymeradwyo achos 

busnes a llywodraethu i ganiatáu 

darpariaethau'r Cynllun Twf Terfynol a 

Chynllun Busnes llawn Cynllun Cyflawni 

Eiddo Llywodraeth Cymru ei hun.  

 Amserlen Mabwysiadu'r Cynllun 

Datblygu Lleol wedi'i drefnu ar 

gyfer diwedd 2021/dechrau 

2022. 

Safle Strategol 

Allweddol 

Bodelwyddan 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae Swyddogion Bwrdd Rhaglen Tir ac 

Eiddo yn cynorthwyo gydag asesiad 

mewnol Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer y 

prosiect a'r adolygiad sydd ar y gweill o'r 

Cynllun Datblygu Lleol.  

 Eglurder gan y Cyngor ynghylch prosiect 

adolygu posib yn eistedd o fewn y Cynllun 

Datblygu Lleol adneuo.   

 Chwilio am ddiddordeb partneriaid cyflawni 

sector cyhoeddus a phreifat i gyflawni'r 

prosiect.   

 Bydd polisi'r Cynllun Datblygu 

Lleol cyfredol yn cael ei 

adolygu erbyn 2023 a pholisi 

newydd yn cael ei fabwysiadu. 

 Gallai sgôp y prosiect newid yn 

dibynnu ar bolisi diwygiedig y 

Cynllun Datblygu Lleol. 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



125.  Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws RAG Rhesymeg RAG

Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, Dinbych 

Jones Bros (Ruthin) 

Limited / Cyngor Sir 

Ddinbych   

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

 Achos Busnes Prosiect Amlinellol wedi'i 

ddrafftio.  

 Rhoddwyd cymysgedd o ganiatâ 

llawn/amlinellol ac adeilad rhestredig i'r 

prosiect ym mis Medi.  

 Adolygiad Porth 2 wedi'i gwblhau ar gyfer y 

prosiect rhwng 27 a 29 Medi. 

 Cytuno ar fesurau i liniaru risg 

datblygu.  

 Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol i'r 

cam o dderbyn cymeradwyaeth y 

Bwrdd Uchelgais. 

 Cytuno ar yr holl gysylltiadau 

cytundebol a materion caffael gyda 

Jones Bros Ltd a Chyngor Sir 

Ddinbych.   

 Trefniadau wrth gefn a risg 

sydd ynghlwm ag adeiladu a 

chostau datblygu anarferol.  

Parc Bryn Cegin, 

Bangor  

Llywodraeth Cymru / 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda 

Chanolfan Arloesi Construction Wales ac 

Eiddo Llywodraeth Cymru i asesu'r 

cysylltiadau â'r polisi o ddatgarboneiddio eu 

portffolio eiddo.  s

 Cytuno â Llywodraeth Cymru a 

phartneriaid posib eraill ar sgôp 

prosiect ar gyfer cyflwyno eiddo 

cyflogaeth carbon isel newydd i fodloni 

datganiad safbwynt y Bwrdd ar garbon 

isel. 

 Bydd cyflwyniad sgôp y 

prosiect yn amodol ar 

argaeledd digon o gyllid, galw 

deiliadaeth effeithiol ac ar 

gytuno ar fanyleb ar gyfer uned 

gyflogaeth carbon isel.  

Porth Caergybi 

Stena Line Ports 

Limited  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae Datganiad Diddordeb Cais Cronfa 

Codi'r Gwastad wedi'i gyflwyno i'r Cyngor.  

 Mae Stena, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir 

Ynys Môn a'r Bwrdd Uchelgais yn cynnal 

trafodaethau parhaus i gyflawni'r prosiect. 

 Mae'r broses rhoi caniatâd ar gyfer 

adnewyddu'r morglawdd wedi 

dechrau.  

 Bydd trafodaethau'n parhau i ddeall yn 

well sut caiff y gwaith i wella'r 

porthladd ac adnewyddu'r morglawdd 

yn cael ei gyflawni.  

 Mae'r bwlch ariannu cyfredol i 

gyflawni sgôp Morglawdd 

Caergybi a'r prosiect gwella 

capasiti'r porthladd yn 

sylweddol. Mae gwaith i 

adolygu sgôp y prosiect ac 

adnabod ffynonellau ariannu 

ychwanegol wedi dechrau. 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



136. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, 

gan wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n 

tirwedd. 

380 £281m £41.3m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Rheolwyr prosiect yn eu lle ar gyfer pob un o'r tri phrosiect; byrddau prosiect yn cyfarfod ar gyfer Llysfasi a Glynllifon, ac yn cael ei sefydlu ar gyfer y 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth   

 Gweithdai wedi'u cwblhau ar gyfer Glynllifon; ar waith ar gyfer Llysfasi ac yn cael eu trefnu ar gyfer y Rhwydwaith Talent Twristiaeth  

 Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo ar gyfer Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon, ar waith ar gyfer Fferm Sero Net Llysfasi (Adolygiad Porth 

2 ym mis Tachwedd) 

 Tri phrosiect peilot ar waith gyda Llysfasi drwy gystadleuaeth busnes Cynllun Arloesi ar gyfer Datgarboneiddio drwy Ymchwil Busnesau i'r System Gyfan 

(WBRID) i brofi arddangosiad treulio anaerobig y gellir ei ehangu, cefnogaeth drôn ar gyfer tasgau fferm a datblygu llwyfan ôl-troed carbon ar gyfer 

ffermwy da byw.  

 Cynnydd ar fidiau arian cyfatebol i gefnogi'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru, a Chronfa Adfer 

Cymunedol y DU. 

Cyng Charlie 
McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

Jane Richardson  
Uwch Berchennog 
Cyfrifol 

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



146.  Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Canolbwynt 

Economi Gwledig 

Glynllifon 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd 

Cymru   

Achos Busnes 

Amlinellol Disgwylir 

Achos Busnes Llawn 

ym mis Mehefin 2022 

yn dilyn y broses 

cynllunio 

 Proses cymeradwyaeth wedi'i chwblhau ym 

mis Gorffennaf 

 Lleoliad a'r mynediad a ffafrir wedi'i 

adnabod o'r gwerthusiad opsiynau 

 Mewn egwyddor, barn ar y lleoliad a ffafrir 

a'r opsiwn mynediad wedi'i chytuno o'r 

cynllunio. 

 Deilliannau canolraddol adroddiadau 

amgylcheddol parhaus 

 Cyflwyno cais cyn-gynllunio a rhoi sylw i 

adborth 

 Ymgysylltu â Grŵp Defnyddwyr Prosiect i 

ddatblygu cynllun gwireddu buddion 

ymhellach 

 Caniatâd cynllunio i'w sicrhau. 

Fferm Sero Net 

Llysfasi 

Coleg Cambria 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

 Tri gweithdy achos busnes wedi'u cwblhau 

 Cynllunio wedi dechrau ar gyfer llwybr 

Fferm Llysfasi i sero net  

 Adolygiad Porth 2 wedi'i drefnu 

 Cwblhau Gweithdai Achos Busnes 

 Achos Busnes Amlinellol Drafft 

 Cwblhau Adolygiad Porth 2 

 Paratoi ar gyfer y Broses Cymeradwyo 

Prosiectau 

 Mae datblygu'r achos busnes 

yn rhedeg ar ôl yr amserlen 

wreiddiol 

Rhwydwaith Talent 

Twristiaeth  

Grŵp Llandrillo Menai  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Adolygiad yn ymwneud â COVID o'r elfen 

'adain' gyda'r bwriad o ehangu partneriaid 

wedi'i gwblhau 

 Bid Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain ar 

waith ar gyfer yr elfen Canolbwynt (yn 

dibynnu ar y canlyniad) 

 Sefydlu bwrdd prosiect (i esblygu fel 

adeiniau wedi'i gadarnhau) 

 Cynnal gweithdai achos busnes 1-3, ynghyd 

â chyn-gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid 

 Rôl sector preifat angen 

datblygu o ystyried pwysau 

staffio'r sector a logisteg 

 Nifer o fidiau perthnasol yn cael 

eu rheoli ar gyfer llwyddiant  

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



157. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus 

ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu 

sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi 

carbon isel. 

180 £114m £39.5m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Y ddau brosiect yn cael eu hadolygu gan y Bwrdd Portffolio yn sgil newidiadau i ragamcanion cyfalaf a refeniw. 

 Gradd Ambr-Gwyrdd gan yr Adolygiad Porth 2 ar gyfer Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Glyndŵr; bydd yr achos busnes amlinellol yn cael ei 

adolygu yn dibynnu ar ystyriaeth y Bwrdd Uchelgais ym mis Ionawr 2022. 

 Achos Amlinellol Strategol wedi'i ddrafftio ar gyfer Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Bangor gydag Adolygiad Porth 1 wedi'i gynllunio ar gyfer mis 

Rhagfyr. 

 Mae prosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Bangor yn gweithio ar fireinio sgôp y prosiect yn unol â blaenoriaethau biotechnoleg rhanbarthol a 

chenedlaethol sydd ar ddyfod. 

Cyng. Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

Paul Bevan  
Uwch Berchennog 
Cyfrifol 

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



167.  Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect)

Cam y Prosiect Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter hwn)

Cerrig Milltir Allweddol 
(y chwarter nesaf)

Statws 
RAG

Rhesymeg RAG

Canolfan Opteg a 

Pheirianneg Menter 

Prifysgol Glyndŵr  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Porth 2 wedi'i gwblhau gyda 

gradd Ambr-Gwyrdd 

 Achos Busnes Amlinellol wedi'i gyflwyno i'w 

adolygu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio  

 Cofrestr Risg wedi'i drafftio ac yn cael ei 

hadolygu'n rheolaidd 

 Newid i ragamcanion cyfalaf a refeniw 

wedi'i adnabod yn ystod diweddariad 

blynyddol achos busnes y rhaglen 

 Datrys y cais i newid ar gyfer 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw 

 Sicrhau bod y gofrestr risg yn cael ei 

rheoli'n gadarn 

 Achos Busnes Amlinellol Terfynol wedi'i 

adolygu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio  

 Cwblhau'r broses gymeradwyo - Ystyriaeth 

y Bwrdd Uchelgais Economaidd o'r Achos 

Busnes Amlinellol ym mis Ionawr 2022. 

 Datblygiad yr achos busnes yn 

rhedeg ar ôl yr atodlen 

wreiddiol. 

 Cais i newid ar gyfer 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw

Canolfan 

Biotechnoleg 

Amgylcheddol  

Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Gweithdai 1 a 2 wedi'u cwblhau'n effeithiol 

 Achos Amlinellol Strategol bron wedi'i 

gwblhau 

 Trafodaethau mewnol parhaus i leihau sgôp 

y prosiect yn unol â blaenoriaethau 

biotechnoleg rhanbarthol/cenedlaethol sydd 

ar ddyfod.  

 Datrys y cais i newid ar gyfer 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw 

 Parhau i ymgysylltu â rhan-ddeiliaid 

 Cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol 

 Trefnu a pharatoi ar gyfer adolygiad Porth 1

 Cyflwyno gweithdai achos busnes  

 Newid Rheolwr Prosiect (dros 

dro, yn disgwyl recriwtio) 

 Angen gwaith pellach er mwyn 

diffinio sgôp y prosiect, gan 

arwain at oediad parhaus   

 Cais i newid ar gyfer 

rhagamcanion cyfalaf a refeniw

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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189. Tabl Olrhain Amcanion Gwario Prosiectau'r Cynllun Twf - Trosolwg o gyflawni yn erbyn targedau 

Targedau Achos Busnes y Portffolio 

2020

Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd 

wedi'u Cymeradwyo

Gwahaniaeth 

GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd  

(£M) Cyfanswm 

Buddsoddiad*

OBC/FBC** GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd  

(£M) Cyfanswm 

Buddsoddiad*

GVA (£M) Nifer y 

Swyddi a 

grëir

(£M) Cyfanswm 

Buddsoddiad*

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 OBC 12 40 3.0 -38 - 40 - 4.3 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  35 150 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Coridor Cysylltiedig 25 0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ffibr llawn mewn Safleoedd Allweddol 20 120 7.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 35 0 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Morlais 50 100 36 OBC 79 210 34 +29 +110 - 2 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth 60 90 28.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel 20 20 97.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Lleol Blaengar 120 180 106.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd 230 510 400 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 220 360 43.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn  235 440 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan 125 250 82 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 20 50 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Parc Bryn Cegin, Bangor 30 50 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 545 930 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a 

Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 25 40 13 OBC 45 96 13 +20 +56 0 

Fferm Sero Net Llysfasi 215 310 15.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 20 0 12.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 

Gweithgynhyrchu Gwerth 

Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 45 70 29.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 60 90 9.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf 2,185 3,830 1,146 3 OBC 136 349 50 +49 +126 - 6.3 

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio      ** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 



1910. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf 2021-22*  

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
2021/22 

£m 
2022/23 

£m 
2023/34 

£m 
2024/25 

£m 
2025/26 

£m 
Cyfanswm 

£m 

Digidol 

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 1.72 0.99 0.25 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 2.95 0.00 0.00 0.00 3.94 

Coridor Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 1.18 0.00 0.00 0.00 2.17 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 3.45 3.25 0.00 0.00 6.70 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 3.94 5.90 5.91 4.93 20.68 

Ynni Carbon Isel 

Morlais Menter Môn 2.46 4.93 1.48 0.00 0.00 8.87 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 1.97 3.94 7.88 7.88 4.93 11.23 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 4.74 6.71 5.23 4.00 20.68 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 3.94 7.88 7.88 4.93 24.63 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 4.92 9.85 4.93 0.00 19.70 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 4.03 4.93 0.00 0.00 8.96 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.49 0.99 5.91 7.38 14.77 

Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.49 0.99 5.41 2.96 0.00 9.85 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 0.99 0.98 0.98 0.00 3.94 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.25 2.70 2.96 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stenaline 0.00 11.33 13.78 9.36 0.00 34.47 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo-Menai 0.49 4.68 4.68 0.00 0.00 9.85 

Fferm Sero Net Llysfasi Coleg Cambria 0.00 4.92 4.68 0.00 0.00 9.85 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo-Menai 0.00 1.48 1.48 1.47 0.00 4.43 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 8.28 1.57 0.00 0.00 0.00 9.85 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 1.48 1.48 0.00 0.00 2.96 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 3.60 

Cyfanswm 240.00 

* Mae proffil dyraniad cyllid cyfalaf 2021-22 yn seiliedig ar Ahos Busnes Portffolio 2020. Mae proffil newydd wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o ddiweddariad 2021 i 
Achos Busnes y Portffolio. 



2011. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf *  

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
21/22 
(£m)

YTD 
Gwirione

ddol
(£m)

Amrywia
d (£m)*

Sail Resymegol  

Digidol 

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 1.72 0.00 -1.72 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo: mae 
angen diweddaru'r gwariant yn 
unol â'r amserlenni diwygiedig. 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 0.00 -0.99 

Coridor Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 0.00 -0.99 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Morlais Menter Môn 2.46 0.00 -2.46 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo: mae 
angen diweddaru'r gwariant yn 
unol â'r amserlenni diwygiedig. 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 1.97 0.00 -1.97 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo: mae 
angen diweddaru'r gwariant yn 
unol â'r amserlenni diwygiedig. 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Key Strategic Site, Bodelwyddan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.49 0.00 -0.49 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.99 0.00 -0.99 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.25 0.00 -0.25 

Porth Caergybi Stenaline 0.00 0.00 0.00 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo-Menai 0.49 0.00 -0.49 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo: mae 
angen diweddaru'r gwariant yn 
unol â'r amserlenni diwygiedig. 

Fferm Sero Net Llysfasi Coleg Cambria 0.00 0.00 0.00 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 8.28 0.00 -8.28 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo: mae 
angen diweddaru'r gwariant yn 
unol â'r amserlenni diwygiedig. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 0.384 0.125 -0.259 Gwariant yn unol â'r gyllideb 

Cyfanswm 19.014 0.125 -18.889 Gweler uchod 

* Amrywiaeth yw’r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD). Ffigyrau YTD hyd at ddiwedd Medi 2021. 



21ATODIAD A  

Rhaglen Prosiect Ariannwr Crynodeb

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) Prifysgol Bangor Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r 

Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer 

o'r radd flaenaf. 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Mae’r prosiect hwn yn ceisio cyflymu datblygiad isadeiledd ar gyfer 19 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol. 

Coridor Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill 

ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Ffibr llawn mewn safleoedd 

allweddol 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Bydd y prosiect hwn yn cyflawni cysylltedd ffeibr llawn (addas ar gyfer gigabit) i 28 o safleoedd busnes allweddol ar draws y Gogledd. 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Cyflwyno darpariaeth symudol lled band uchel ar rwydweithiau trafnidiaeth (ffyrdd a rheilffyrdd) gyda defnydd yn cyd-fynd â tharged Llywodraeth y DU o 

ddarpariaeth 5G erbyn 2027, neu cyn hynny. Darpariaeth ar draws yr A55, yr A483 a'r A5. 

Ynni Carbon 

Isel 

Morlais Menter Môn Adeiladu'r seilwaith sy'n cysylltu Parth Morlais â'r system grid trydan, gan baratoi'r safle ar gyfer datblygwyr sector preifat i lesu rhannau o'r parth ar gyfer 

defnyddio technolegau ynni llanwol. 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Cefnogi cyflawni prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd o fewn 

rhwydweithiau trafnidiaeth rhanbarthol. 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon 

Isel 

Prifysgol Bangor Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon 

isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac 

arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch 

(AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn. 
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Rhaglen Prosiect Ariannwr Crynodeb
Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y 

sector preifat. 

Safle Strategol Allweddol, 

Bodelwyddan 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle datblygu preswyl a masnachol defnydd cymysg i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, 

Dinbych 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol 

defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, 

gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 

Bwyd-Amaeth a 

Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig 

Glynllifon 

Grŵp Llandrillo Menai Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r 

economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Fferm Sero Net Llysfasi Coleg Cambria Nod Canolfan Carbon Niwtral Llysfasi yw arwain y Gogledd at ddyfodol gwydn lle mae rheolaeth tir carbon niwtral yn ganolog i sector ynni 

adnewyddadwy datblygol sy'n cefnogi cymuned gynaliadwy, ffyniannus ac iach sy'n cwmpasu cymysgfa wledig/trefol y rhanbarth. 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y 

rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector 

twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.

Arloesi mewn 

Gweithgynhyrchu 

Gwerth Uchel 

Canolfan Biotechnoleg 

Amgylcheddol (CEB) 

Prifysgol Bangor Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y 

Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol 

arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a Pheirianneg 

Menter 

Prifysgol Glyndŵr Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau 

bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell 

hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 


