
 

 

 

 
At: Gadeirydd ac Aelodau’r  Pwyllgor 

Craffu Partneriaethau 
Dyddiad: 

 
1 Gorffennaf 2022 
 

 Rhif Union: 
 

01824 712554 

 ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk 

 
 
Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR CRAFFU PARTNERIAETHAU, DYDD 
IAU, 7 GORFFENNAF 2022 am 10.00 am yn SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, 
RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO. 
 
 
 
 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
 
 
AGENDA 
 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  (Tudalennau 5 - 6) 

 Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfanu ynglŷn ag un
rhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn. 
 

3 PENODI IS-GADEIRYDD  (Tudalennau 7 - 8) 

 Penodi Is-gadeirydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar gyfer 
blwyddyn ddinesig 2022/23 (copi o Ddisgrifiad Rôl Aelod Craffu, 
Cadeirydd/Is-gadeirydd ynghlwm). 
 

4 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod
 fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

5 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 9 - 16) 

 Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 
10 Chwefror 2022 (copi ynghlwm). 
 
 

6 ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD 
GOGLEDD CYMRU 2021/22  (Tudalennau 17 - 82) 

 Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a 
Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn archwilio gwaith Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22. 
 

10.15- 11.00 a.m. 
 
 

7 GWASANAETHAU DIGARTREFEDD A CHYMORTH TAI  (Tudalennau 83 - 
108) 

 Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Gwasanaeth, Cymorth i Fusnesau 
a Chymunedau, Uwch Archwilydd a Rheolwr Rhaglen - Datblygu Tai (copi 
ynghlwm) ar effeithiolrwydd y gwasanaeth digartrefedd amlddisgyblaethol a 
weithredwyd yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digartrefedd 
a chymorth cysylltiedig â thai ym mis Ebrill 2021.  
 

 11.00 – 11.45 a.m. 
 

EGWYL - 11.45 - 11.55 a.m. 
 
 

 
8 ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION YN SIR 

DDINBYCH  (Tudalennau 109 - 122) 

 Ystyried adroddiad perfformiad blynyddol y Rheolwr Tîm, Gwasanaeth 
Diogelu Oedolion (copi ynghlwm) ar effaith trefniadau ac arferion Diogelu 
Lleol ac adolygu'r cynnydd a wnaed yn ystod y deuddeg mis diwethaf. 
 

11.55 a.m – 12.40 p.m. 
 
 

9 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  (Tudalennau 123 - 146) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi'n amgaeëdig) sy'n gofyn i'r 
Pwyllgor adolygu ei raglen waith i'r dyfodol ac yn diweddaru'r aelodau ar fateri
on perthnasol. 
 

12.40 – 12.55 p.m.  
 

 
 



 

AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Joan Butterfield 
(Cadeirydd) 
 

 

Jeanette Chamberlain-Jones 
Kelly Clewett 
Pauline Edwards 
Bobby Feeley 
Martyn Hogg 
 

Hugh Irving 
Terry Mendies 
Raj Metri 
David Williams 
Elfed Williams 
 

 
 
 
 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Swydd Ddisgrifiad ar gyfer aelod, Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Craffu 

(fel a nodir yng Nghyfansoddiad y Cyngor) 

 

Rôl: Aelod Pwyllgor Craffu /Cadeirydd  
Cyflog: Band 3 (Cadeirydd yn unig) 

Sylwch: Mae’r eitemau sydd wedi’u hamlygu’n benodol i rôl y Cadeirydd (ac yn ei 
(h)absenoldeb yr Is-Gadeirydd)  
 
1. PRIF GYFRIFOLDEBAU  
 

 I’r Cyngor Llawn  
 
2. PWRPAS Y RÔL  
 

 Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad.  

 Cymryd rhan yn llawn yng ngweithgareddau’r Pwyllgor Craffu, datblygu a 
chyflwyno ei raglen waith ac yn unrhyw grwpiau gorchwyl a gorffen 
cysylltiedig.  

 Cynorthwyo wrth ddatblygu a monitro effaith polisi’r Cyngor.  

 Gwneud y gweithredwr yn gyfrifol, monitro perfformiad a chyflwyno 
gwasanaethau a herio penderfyniadau trwy’r trefniadau galw i mewn lle bo 
hynny’n briodol.  

 Datblygu blaenraglen waith y pwyllgor.  

 Adrodd ar gynnydd yn erbyn y rhaglen waith i’r Cyngor ac i bobl eraill fel sy’n 
briodol.  

 Rheoli cyfarfodydd yn hyderus ac yn effeithiol i hwyluso cynhwysiant, 
cyfranogiad a gwneud penderfyniadau clir gan sicrhau bod amcanion y 
cyfarfod yn cael eu diwallu, ac y glynir wrth y cod ymddygiad, rheolau 
sefydlog a gofynion sefydliadol eraill.  

 Gweithredu fel canolbwynt cysylltu rhwng y cyngor, y gymuned a chyrff allanol 
mewn perthynas â’r swyddogaeth craffu.  

 Annog cyfraniadau effeithiol gan holl aelodau’r pwyllgor yn y pwyllgor a’r 
grwpiau gorchwyl a gorffen.  

 Asesu perfformiadau unigol a chyfunol yn y pwyllgor a chysylltu â’r Arweinydd 
Grŵp perthnasol i symud cyfleoedd hyfforddi a datblygu yn eu blaenau. 

 Diwallu cyfrifoldebau rôl yr aelod etholedig.  

 
3. GWERTHOEDD a DISGWYLIADAU  
 

 Ymroi i werthoedd Cyngor Sir Ddinbych a’r gwerthoedd canlynol mewn swydd 
gyhoeddus:  

 

 Balchder  

 Hygrededd  

 Parch  
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 Undod  

 Mynychu pob cyfarfod perthnasol.  

 Cynnal materion yn electronig, h.y. cyfarfodydd a chyfathrebu, lle bo’n bosibl 
yn y Cyngor.  

 Mynychu hyfforddiant gorfodol fel y dynodwyd yn y cod ymddygiad a’r 
cyfansoddiad.  

 Cymryd rhan mewn adolygiad datblygu blynyddol i wella’n barhaus 
perfformiad yr aelod a’r Cyngor.  

 Esbonio a chyfrif am berfformiad personol fel Cynghorydd Sir yn rheolaidd, yn 
enwedig trwy gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar wefan y Cyngor.  
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PWYLLGOR CRAFFU PARTNERIAETHAU 
 
Cofnodon cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd drwy fideo gynadledda 
ddydd Iau, 10 Chwefror 2022 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Jeanette Chamberlain-Jones (Cadeirydd), Rachel Flynn, 
Pat Jones, Rhys Thomas ac Emrys Wynne (Is-gadeirydd) 
 
Aelodau Arweiniol y Cabinet – roedd y Cynghorwyr Bobby Feeley (Aelod Arweiniol Lles 
ac Annibyniaeth) a Huw Hilditch-Roberts (Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant 
ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd) yn bresennol ar gyfer Eitem 5 ar y Rhaglen ac roedd y  
Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau, yn bresennol ar gyfer 
Eitem 6 
 
Arsyllwr – y Cynghorydd Meirick Davies 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau (NS), Pennaeth Gwasanaeth Dros-dro, 
Gwasanaethau Cymorth i Fusnesau (AL), Prif Reolwr (JW), Pennaeth Gwasanaethau 
Priffyrdd a’r Amgylchedd (TW), Rheolwr yr Uned Waith (AC), Cydlynydd Craffu (RE) a’r 
Gweinyddwyr Pwyllgorau (KEJ & SJ [Gweddarlledu]) 
 

 
PWYNT SYLW 
 
Dywedodd y Cadeirydd, mewn ymateb i gais gan swyddogion, ei bod wedi cytuno i 
amrywio trefn y busnes ar y rhaglen a bod Eitem 6 - cynnal a chadw lleiniau glas a llwyni 
ar ymyl priffyrdd, wedi’i dwyn ymlaen i’w hystyried cyn Eitem 5 - Asesiad Rhanbarthol o 
Anghenion y Boblogaeth 2022. 
 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cynghorwyr Ann Davies, Christine Marston, Melvyn Mile a David Williams 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad a oedd yn rhagfarnu.  
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 16 
Rhagfyr 2021 eu rhoi gerbron. 
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PENDERFYNWYD - y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2021 fel cofnod cywir. 
 

5 CYNNAL A CHADW LLEINIAU GLAS A LLWYNI AR YMYL PRIFFYRDD.  
 
[Cafodd yr eitem hon ei dwyn ymlaen gyda chydsyniad y Cadeirydd] 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad (a ddosbarthwyd eisoes) gan y Cynghorydd Tony 
Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau a Phennaeth y Gwasanaethau 
Priffyrdd ac Amgylcheddol ar bolisi’r Cyngor ar gynnal a chadw lleiniau glas a llwyni 
a’r defnydd o blaladdwyr.  Gwnaeth y Pwyllgor gais am adroddiad ar ôl ystyried y 
mater yn flaenorol ym mis Chwefror 2021. 
  
Cyflwynwyd yr adroddiad a’r atodiadau er mwyn galluogi’r Pwyllgor i drafod y polisi 
a’r ymdriniaeth bresennol cyn dechrau’r flwyddyn ariannol newydd.  Tynnwyd sylw’r 
Pwyllgor at yr atodiadau a oedd yn rhoi manylion am y polisi ar gynnal lleiniau 
gwyrdd ar ymyl priffyrdd ynghyd â’r sefyllfa o ran y defnydd o blaladdwyr i ddibenion 
rheoli chwyn, ac roedd yn  cynnwys Nodyn Gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar y 
defnydd o gynnyrch sy’n cynnwys glyffosad y mae safbwynt y cyngor wedi’i alinio 
ag ef. Cyfeiriwyd at y newid yn yr hinsawdd ac uchelgeisiau ecolegol y Cyngor ac er 
nad oes ar hyn o bryd ddewis amgen ymarferol yn lle defnyddio plaladdwyr i gael 
gwared â chwyn, mae gwaith y parhau er mwyn ceisio dod o hyd i ddulliau eraill o 
ladd chwyn ac i symud tuag at wireddu’r uchelgeisiau ecolegol hyn. 
 
Yn ystod y drafodaeth cododd yr aelodau nifer o faterion gyda’r Aelod Arweiniol, y 
Pennaeth Gwasanaeth a Rheolwr yr Uned Waith, a chafwyd yr atebion canlynol: 
 

 er nad yn uniongyrchol gysylltiedig â’r adroddiad, ymatebodd y Pennaeth 
Gwasanaeth i faterion a godwyd gan y Cynghorwyr Emrys Wynne a Bobby 
Feeley yn ymwneud â phryderon ynghylch llwybr ar hyd yr A525 rhwng Fferm 
Cantaba a Lôn Jericho, Rhuthun.  Dywedodd nad oedd unrhyw waith 
arwyddocaol wedi’i wneud pan oedd y lleoliad hwn yn cael ei hystyried fel llwybr 
teithiol llesol posibl.  Fodd bynnag, yn dilyn y penderfyniad na fyddai’n addas ar 
gyfer teithio llesol, gwnaed cynlluniau i wella’r sefyllfa.  Crybwyllodd hefyd yr 
heriau a wynebir o ran blaenoriaethu’r adnoddau ariannol sydd ar gael i ymateb 
yn y ffordd orau bosibl i’r galwadau ar draws y rhwydwaith priffyrdd a’r llwybrau 
troed perthnasol, a chadarnhaodd y bydd ef a’r swyddogion perthnasol yn barod 
i drafod y materion hyn ymhellach, naill ai drwy’r Grŵp Aelodau Ardal, y broses 
graffu neu fforwm arall priodol. 

 dywedodd unwaith eto nad oes unrhyw ddewis ymarferol amgen yn lle 
defnyddio cemegau i drin chwyn ar y rhwydwaith priffyrdd ond bod gwaith yn 
parhau i geisio dod o hyd i ateb.  Mae trafodaethau ar y gweill gyda chontractwr 
presennol y Cyngor sy’n arbrofi â dulliau amgen posibl ar ran awdurdod lleol yn 
Lloegr er mwyn dileu’r pwyslais a’r ddibyniaeth ar lyffosad, ac mae gwaith yn 
mynd yn ei flaen gyda’r Gwasanaethau Cefn Gwlad i geisio dod o hyd i 
safleoedd yn y sir lle gellid treialu sylwedd addas amgen posibl, megis asid 
asetig 

 mae triniaethau chwistrellu chwyn wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf o 
bedair gwaith y blwyddyn i ddwywaith y flwyddyn gyda’r rhan fwyaf o chwistrellu 
wedi’i gyfyngu i ardaloedd trefol mewn parthau 30mya a chedwir yn llym at 

Tudalen 10



grynodiadau glyffosad o 300ml fesul litr.  Mae’r defnydd o lyffosad wedi’i 
gymeradwyo ac mae chwistrellu chwyn yn digwydd yn unol â’r canllawiau a’r 
cyfyngiadau presennol.  Nodwyd bod awdurdodau cyfagos yn defnyddio 
glyffosad i drin chwyn. 

 cafwyd trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru eisoes mewn perthynas â’r 
defnydd o gemegau a’r effaith ar gyrsiau dŵr ac ni chodwyd unrhyw bryderon 
gan fod y Cyngor yn cydymffurfio â’r canllawiau sy’n rheoli’r defnydd hwn. 

 nodwyd problemau a brofwyd yn y gorffennol mewn rhai ardaloedd trefol lle’r 
oedd chwyn wedi gordyfu gan gyfeirio’n benodol at Princes Street, y Rhyl a 
rhoddwyd eglurhad ar yr amserlen a’r rhaglen o waith chwistrellu chwyn gyda 
hyn yn ddibynnol i raddau helaeth ar amodau’r tywydd ac roedd gwersi wedi’u 
dysgu o’r tymor blaenorol o ran amseru chwistrellu chwyn i gael yr effaith gorau. 

 mewn ymateb i awgrymiadau bod angen mwy o ymgysylltu ag aelodau a’r 
gymuned er mwyn helpu i adnabod a rhoi sylw i ardaloedd problemus ar y 
camau cynharaf, dywedodd swyddogion fod yr Uned Waith yn rhoi 
diweddariadau i aelodau a bod cymaint o rybudd â phosib yn cael ei roi am y 
rhaglen chwistrellu a thorri gwair yn ogystal â’r gwaith cynnal a chadw cylchol a 
wneir ar yr A525 a’r A447 - anogwyd aelodau i gysylltu â Rheolwr yr Uned Waith 
os nad oeddent yn derbyn y wybodaeth berthnasol.  

 o ran goruchwyliaeth a sicrhau bod y gwaith yn cyrraedd y safonau 
angenrheidiol, caiff yr ardaloedd eu harchwilio gan Gydlynwyr y Gwasanaethau 
Stryd ac mae gwaith agos yn digwydd gyda’r contractwyr torri gwaith a 
chwistrellu. 

 oherwydd bod triniaethau lladd chwyn wedi gostwng o bedair gwaith i ddwywaith 
y flwyddyn er mwyn lleihau faint o gemegau a ddefnyddir ac i helpu i wireddu 
uchelgeisiau ecolegol y Cyngor, byddai cynnydd mewn materion cysylltiedig â 
rheoli chwyn i’w ddisgwyl. 

 fel rhywun sy’n cadw gwenyn, dywedodd y Cynghorydd Rhys Thomas ei fod yn 
fodlon â’r defnydd o lyffosad fel chwynladdwr systemig sydd yn rheoli chwyn yn 
effeithiol a dywedodd ei fod yn fodlon derbyn yr adroddiad a’i gynnwys ac nad 
oedd yn teimlo bod angen adroddiad ar hyn bob blwyddyn fel sydd wedi bod yn 
digwydd oni bai bod newid sylweddol i’r polisi 

 Cyfeiriodd y Cynghorydd Rachel Flynn at faterion yn ymwneud â Chlymog 
Japan ger y rheilffordd ym Mhrestatyn a gofynnodd i’r swyddogion fynd ar ôl y 
mater yn uniongyrchol gyda Network Rail fel y sefydliad cyfrifol; awgrymodd y 
gallai’r Cyngorydd Flynn hefyd o bosibl gysylltu â Network Rail yn uniongyrchol 
mewn perthynas â hyn. 

 Caiff llwyni sy’n eiddo i’r Cyngor eu torri yn unol â thelerau’r polisi a chaiff 
problemau gyda llwyni sydd mewn perchnogaeth breifat eu cydnabod a 
chyfrifoldeb y perchnogion tir yw’r rhain - roedd y Cyngor wedi chwarae rhan 
weithredol mewn mynd ar ôl cwynion a godwyd yn y cyswllt hwn ac wedi cysylltu 
â pherchnogion tir i ddatrys y materion hyn. 

 mae’r manylebau a’r safonau torri wedi’u nodi yn y polisi ac mae disgresiwn i 
dorri mwy na stribed 1m o led o ymyl y ffordd mewn lleoliadau penodol, yn 
bennaf am resymau iechyd a diogelwch megis sicrhau gwelededd i ddefnyddwyr 
y ffyrdd a cherddwyr, a chynhaliwyd archwiliadau rheolaidd i liniaru unrhyw 
bryderon.  Mewn llawer o ardaloedd nid oedd yn angenrheidiol torri’n ôl fwy nag 
1 metr sydd yn cyd-fynd â’r gwaith ar y safleoedd blodau gwyllt a 
bioamrywiaeth. 
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 tynnwyd sylw at drefniadau rheoli presennol y prosiect dolydd blodau gwyllt i 
ganiatáu twf a datblygiad er mwyn gwneud y mwyaf o’r manteisio bioamrywiaeth 
ac i drefnu bod dolydd yn cael eu torri o fewn cyfnod penodol o amser tua 
diwedd Awst/dechrau Medi - roedd y Cadeirydd yn teimlo y byddai’n fuddiol 
torri’r ardaloedd hynny’n fwy rheolaidd na phob 3 blynedd er mwyn gwella 
edrychiad y safleoedd a’u gwneud yn fwy deniadol 

 ar hyn o bryd mae 75 o ddolydd blodau gwyllt ar draws y sir a fydd yn cynyddu 
cyn bo hir i 105 safle, a reolir ar y cyd â’r Gwasanaethau Cefn Gwlad gyda 
chyfran uchel o leiniau ymyl y ffordd wedi’u cynnwys yn y prosiect.  Cafwyd 
cyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu offer penodol i dorri a chasglu’r glaswellt ar 
y safleoedd hyn fel bod blodau gwyllt eraill yn ffynnu - bydd y gwaith hwnnw’n 
digwydd ddiwedd Awst/dechrau Medi. 

 
Wedi ystyried y wybodaeth a gafwyd yn yr adroddiad, yr atodiadau ac yn ystod y 
drafodaeth - 
 
PENDERFYNODD  y Cyngor gymeradwyo polisïau ac ymdriniaeth presennol y 
cyngor mewn perthynas â chynnal a chadw lleiniau ymyl y ffordd a llwyni yn ogystal 
â’r defnydd o blaladdwyr. 
 

6 ASESIAD O ANGHENION Y BOBLOGAETH 2020  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorwyr Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac 
Annibyniaeth a Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau 
Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd a oedd â chyd-gyfrifoldeb dros yr eitem hon.  
Roedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau, Pennaeth Gwasanaeth Dros-dro, 
Gwasanaeth Cymorth i Fusnesau a’r Prif Reolwr hefyd yn bresennol 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley yr adroddiad (a ddosbarthwyd eisoes) yn 
ceisio barn aelodau ar yr Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru (AAB) a 
chefnogaeth i gyhoeddi’r adroddiad.  Rhoddodd drosolwg cyffredinol, yn gryno - 
  

 mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i ddatblygu cyd-
asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth ranbarthol ar draws Cymru 
bob 5 mlynedd a defnyddiwyd yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (AAB) 
cyntaf a gyhoeddwyd yn 2017 fel sail i’r ddogfen ddiweddaraf. 

 cyhoeddwyd yr AAB gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru fel 
ymarfer ar y cyd yn cynnwys y chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda’r ddogfen wedi’i 
rhannu’n wahanol benodau thematig 

 Bydd blaenoriaethau Sir Ddinbych wedi’u cynnwys yn y fersiwn terfynol o’r AAB 
ynghyd â dogfen debyg ar gyfer pob un o’r awdurdodau lleol a BIPBC. 

 roedd yr AAB yn anelu at wella dealltwriaeth o’r boblogaeth ar draws Gogledd 
Cymru a sut y bydd eu hanghenion yn esblygu ac yn newid dros y blynyddoedd i 
ddod.  Mae hwn wedi bod yn ddarn mawr o waith sydd wedi ystyried barn y 
boblogaeth gydag amrywiaeth eang o ymgynghoriadau wedi digwydd gyda 
sefydliadau a phartneriaid, a thua 350 o unigolion wedi cymryd rhan mewn 
arolwg rhanbarthol i hysbysu’r AAB 

 tynnodd sylw at y camau nesaf pan fydd yr AAB yn mynd drwy brosesau 
cymeradwy’r pum awdurdod lleol arall a BIPBC cyn eu cymeradwyo’n ffurfiol 
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gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis 
Mawrth. 

 
Diolchodd y Cynghorydd Feeley i bawb a oedd yn rhan o gynhyrchu’r ddogfen 
sylweddol hon.  Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth Dros-dro, Gwasanaeth 
Cymorth i Fusnesau, y byddai’r negeseuon a’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer Sir 
Ddinbych yn rhan o’r AAB. 
 
Gan ymateb i gwestiynau, adroddodd yr Aelodau Arweiniol, y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Cymunedau, y Pennaeth Gwasanaeth Dros-dro, Gwasanaeth 
Cymorth i Fusnesau a’r Prif Reolwr  
 

 ar yr amrywiaeth o ddarpariaeth gymunedol sydd ar gael i blant wireddu eu 
deilliannau personol, gyda darpariaeth wedi’i theilwra ar gyfer plant ag 
anghenion mwy cymhleth, a rhoddwyd enghreifftiau darluniadol o’r 
gwasanaethau wedi’u comisiynu a gwaith gyda’r trydydd sector a phartneriaid i 
ddarparu amrywiaeth o weithgareddau yn Sir Ddinbych. 

 cafwyd sicrwydd bod plant sy’n derbyn gofal yn cael eu lleoli’n lleol ble bynnag 
bosibl ac y byddai lleoliadau’n cael eu gwneud y tu allan i’r sir dim ond pe bai 
hynny er lles gorau’r plentyn, er enghraifft gyda gofalwr sy’n berthynas, yn unol 
â chyfarwyddyd y Llysoedd neu i gael mynediad at ddarpariaeth arbenigol nad 
yw ar gael o fewn y sir 

 gallai nifer o ffactorau fod wedi cyfrannu at y cynnydd mewn oedolion yr 
adroddwyd bod amheuaeth eu bod mewn perygl posibl ar draws y rhanbarth o 
2016/17 i 2018/19, gyda phobl yn cael eu hannog yn rhagweithiol i roi gwybod 
am eu hamheuon, y newidiadau deddfwriaethol a ddigwyddodd tua’r adeg 
honno ac ail-lansiad gweithdrefnau diogelu Cymru. 

 derbynnir bod darlun cymysg ar draws y rhanbarth o nifer y plant sydd ar y 
gofrestr diogelu plant ond mae’r niferoedd yn Sir Ddinbych wedi aros yn gyson 
rhwng 75-90 o blant ar y gofrestr bob blwyddyn, a gellid trafod yn fwy manwl y 
rhesymau y tu ôl i’r amrywiadau hyn yn y Fforwm Rhianta Corfforaethol, cafwyd 
sicrwydd nad yw plant yn cael eu cofrestru oni bai bod hynny’n wirioneddol 
angenrheidiol ac er eu lles pennaf. 

 roedd yn ymddangos bod BIPBC wedi darparu data o arolwg cenedlaethol 
ynghylch canran yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol 
(tabl 41 a 42) ond cytunodd y Pennaeth Gwasanaeth Dros dro Cymorth i 
Fusnesau geisio cadarnhad ynghylch sut y cafwyd y data hwnnw ac adrodd yn 
ôl. 

 rhoddodd ddiweddariad ar ddatblygiad Bwthyn y Ddôl, uned asesu a chymorth 
therapiwtig breswyl ar gyfer plant a phobl ifanc a’u teuluoedd ynghyd ag 
adnoddau staffio a’r costau cysylltiedig. 

 ers cyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 bu 
ffocws ar bennu pa ddarpariaeth sy’n diwallu anghenion yr unigolyn orau i 
oresgyn ynysu cymdeithasol ac unigedd ac mae gweithwyr cymdeithasol a 
therapyddion galwedigaethol yn cynnal asesiadau cychwynnol sy’n cael eu 
hadolygu’n rheolaidd; mae llawer o waith yn ymwneud ag annog pobl ifanc i 
ymgysylltu mewn gweithgareddau cymunedol lleol ac ar hyn o bryd mae digon o 
ddarpariaeth dydd yn y prif drefi i ddiwallu’r galw presennol - os bydd y galw am 
ofal dydd yn cynyddu bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu. 
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 mae’r Cyngor yn cadw cofnodion am blant sy’n cael eu haddysgu gartref ac 
wedi sefydlu perthnasoedd gyda chanran uchel o’r teuluoedd hynny, ond mae 
angen gwneud diwygiadau cysylltiedig ag addysg yn y cartref i gefnogi lles a 
deilliannau addysgol, ac fel cam diogelu sydd wedi’i godi gan Gomisiynydd Plant 
Cymru a Chyfarwyddwyr Gofal Cymdeithasol ac Addysg yng Nghymru.  

 mae gwaith ar y gweill gyda phartneriaid iechyd i wella diagnosis cynnar 
dementia a gweithiodd tîm o ymarferwyr gofal cymdeithasol dementia yn 
benodol gydag unigolion sy’n mynd drwy ddiagnosis dementia neu sydd wedi 
cael diagnosis o ddementia yn barod, gyda llawer o waith yn cael ei wneud i 
godi ymwybyddiaeth o’r mater.  Fodd bynnag, cydnabuwyd bod rhagor o waith 
i’w wneud yn y cyswllt hwn. 

  
Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn 
lansio Is-grŵp Plant i roi mwy o ffocws ar blant a phobl ifanc sydd hefyd wedi’i 
adlewyrchu yn y cwestiynau y mae’r Pwyllgor wedi’u gofyn am yr adroddiad.  
Roedd y AAB yn ddogfen fyw a bydd ychwanegiadau’n cael eu gwneud wrth i fwy o 
wybodaeth ddod i law i adlewyrchu anghenion gofal a chymorth newidiol y 
boblogaeth er mwyn gweld sut orau i ddiwallu’r anghenion hyn wrth symud ymlaen. 

 
Croesawodd y Pwyllgor yr adroddiad cynhwysfawr gan amlygu pwysigrwydd cipio a 
defnyddio’r data hwnnw, i ddibenion hysbysu darpariaeth y dyfodol a sicrhau bod 
anghenion y  boblogaeth yn cael eu diwallu, ond hefyd i helpu i hysbysu cynlluniau 
a strategaethau lleol a rhanbarthol eraill. 
 
PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau a’r safbwyntiau uchod, argymell 
cyhoeddiad Asesiad o Anghenion Poblogaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. 
 

7 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (wedi’i ddosbarthu eisoes) yn gofyn i’r 
aelodau adolygu Rhaglen Waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
ynglŷn â materion perthnasol. 
 
Cafwyd trafodaeth ar y materion canlynol:- 
 

 roedd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi penderfynu yn 
flaenorol na ddylid cynnal unrhyw gyfarfodydd pwyllgor ar ôl i’r cyfnod cyn-
etholiad (18 Mawrth) gychwyn oni bai bod busnes brys y golygu bod yn rhaid 
cynnal cyfarfod, felly roedd cyfarfod nesaf y cyfarfod ar 7 Ebrill wedi’i ganslo heb 
unrhyw gyfarfodydd pellach wedi’u trefnu yn ystod tymor y Cyngor presennol. 

 roedd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi clustnodi eitem i’w 
hystyried gan y Pwyllgor newydd yn eu cyfarfod ym mis Hydref 2022 yn 
ymwneud â gwaith partneriaeth mewn perthynas ag iechyd meddwl. 

 Awgrymodd y Cynghorydd Joan Butterfield Ysbyty Brenhinol Alexandra, y Rhyl 
fel pwnc ar gyfer craffu gan y Cyngor newydd yng  ngoleuni’r diffyg cynnydd 
gyda’r prosiect a’r angen i gadw’r mater dan adolygiad agos.  Cyfeiriodd y 
Cydlynydd Craffu at y broses ar gyfer  clustnodi eitemau posibl ar gyfer craffu 
drwy’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu drwy lenwi a chyflwyno 
ffurflen gynigion sydd wedi’i hatodi i’r adroddiad hwn. 
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PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, cadarnhau rhaglen gwaith i’r dyfodol y 
Pwyllgor fel y’i gwelir yn Atodiad 1 yr adroddiad i’w chyflwyno i’r Pwyllgor Craffu 
Partneriaethau newydd ar ôl etholiadau’r awdurdod lleol ym mis Mai 2022 er mwyn 
iddynt ei symud ymlaen a’i datblygu 
 

8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR  
 
Gan mai hwn oedd cyfarfod olaf y Pwyllgor yn nhymor y Cyngor presennol, 
diolchodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau, ar ran y swyddogion, i 
Gadeirydd y Pwyllgor am y craffu a’r herio rhagorol a ddigwyddodd yn ystod y 
cyfnod hwnnw.  Diolchodd y Cadeirydd hefyd i’r Pwyllgor am eu cefnogaeth a’u 
gwaith craffu a mynegodd ei dymuniadau gorau i’r rhai a oedd yn sefyll am ail-
etholiad. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 am.  
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

Adrodd i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod  7 Gorffennaf 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd / Emlyn 

Jones, Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a 

Gwasanaethau Cefn Gwlad 

Awdur yr adroddiad Emlyn Jones, Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y 

Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad 

Teitl Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru 2021/22 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn sôn am waith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru (y Bwrdd) yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Ystyried Adroddiad Blynyddol/Chwarter 4 y Bwrdd ar ei waith a’i gynnydd yn 

ystod 2021-22. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod Aelodau yn ystyried cynnwys yr Adroddiad Blynyddol/Chwarter 4 ac yn rhoi 

sylwadau ac adborth arno. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Ar 8 Rhagfyr 2020, cymeradwyodd y Cyngor y Fargen Dwf Derfynol gyda 

Llywodraethau’r DU a Chymru, gan gytuno i lunio cytundeb llywodraethu (GA2) 

fel sail ar gyfer llywodraethu gwaith y Bwrdd i gyflawni’r Weledigaeth Dwf a’r 

Fargen Dwf. Fel rhan o GA2, cytunwyd y byddai’r Swyddfa Rheoli Portffolio yn 
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paratoi adroddiad chwarterol ar waith y Bwrdd, a’i rannu gyda phob sefydliad 

partner er mwyn ei gyflwyno ger bron y Pwyllgor Craffu. 

4.2. Cytunwyd hefyd y byddai swyddog o’r Swyddfa Rheoli Portffolio yn gallu mynd i 

gyfarfod craffu perthnasol unwaith y flwyddyn er mwyn ateb cwestiynau. 

Cytunodd y Pwyllgor Craffu y byddai’r Swyddfa Rheoli Portffolio yn anfon 

cynrychiolydd i’r cyfarfod Craffu i ystyried yr Adroddiad Blynyddol/ Chwarter 4, a 

bod yr adroddiadau mewn perthynas â Chwarter 1, Chwarter 2 a Chwarter 3 yn 

cael eu cyflwyno er gwybodaeth. 

4.3. Mae Adroddiad Blynyddol/Chwarter 4 y Bwrdd ynghlwm wrth yr adroddiad hwn. 

Bydd swyddogion y Swyddfa Rheoli Portffolio, ynghyd â swyddogion perthnasol 

y Cyngor, yn bresennol yn y cyfarfod i ateb cwestiynau’r aelodau. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r Fargen Dwf wedi’i seilio ar themâu sy’n gyson â blaenoriaethau corfforaethol 

y Cyngor. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes unrhyw gostau yn codi’n uniongyrchol o graffu’r adroddiad hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen asesiad o’r effaith ar les.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Nid oes unrhyw ymgynghoriadau wedi'u cynnal gydag eraill. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Fel y nodwyd yn yr adroddiad eglurhaol, adroddiad diweddaru er gwybodaeth i’r 

aelodau yw hwn, ac nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol. Mae adrodd 

yn rheolaidd ar gynnydd Bargen Dwf Gogledd Cymru yn hanfodol er mwyn sicrhau 

cydymffurfiad â gofynion y llythyr dyfarnu cyllid a GA2. 
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10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol yn gysylltiedig â chraffu’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000  

11.2. Adran 7 Cyfansoddiad y Cyngor. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Cynllun Twf Gogledd Cymru 
Adroddiad Perfformiad 
Chwarter 4 2021-22  
(Ionawr i Mawrth 2022) 

Atodiad 1
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2 Cynnwys yr Adroddiad 
 

 

1.  Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio3 

2. Perfformiad Cyffredinol y Portffolio4 

3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol5 

4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel7 

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo10 

6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth13 

7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel15 

8. Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 202117 

9. Tabl Olrhain Amcanion Gwario Prosiectau'r Cynllun Twf - Trosolwg o gyflawni18 

10. Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 202119 

ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf22 
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3 1.  Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 
 
 

Yn dilyn cymeradwyo'r Cynllun Busnes Llawn (FBC) cyntaf ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru 

ym mis Rhagfyr 2021, rydym wedi symud ymlaen yn swyddogol i'r wedd cyflawni. Mae'r Canolfan 

Prosesu Signal Digidol (DSP) bellach wedi gosod archebion ar gyfer gwedd un y prosiect ac mae'r 

eitemau cyntaf o offer wedi'u derbyn.   

Edrychwn ymlaen yn awr i weld y Ganolfan DSP yn rhoi Gogledd Cymru ar y map yn nhermau ei 

waith arloesol yn y sector  . Mae’n bwysig hefyd y gall ein partneriaid, ein busnesau a'r cyhoedd 

ledled y rhanbarth ddechrau gweld y cyfleoedd gwirioneddol a'r buddion pendant a ddaw o gyllid 

y Cynllun Twf.  

Mae dau brosiect pellach wedi cwblhau eu hadolygiadau sicrwydd porth yn llwyddiannus yn ystod 

y chwarter hwn.  Fe wnaeth y prosiect Ychydig % Olaf gwblhau ei adolygiad Porth 2 ym mis 

Chwefror 2022 gyda'r prosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol wedi cwblhau ei adolygiad 

Porth 1 ym mis Ionawr 2022.    Mae'r ddau brosiect yn gweithio ar roi sylwi i'r argymhellion fel rhan 

o'r gwaith o ddatblygu eu hachosion busnes.  

Yn sgil mabwysiadu diweddariad 2021 i Achos Busnes y Portffolio ym mis Medi, fe wnaethom 

gyflwyno'r diweddariad i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid 

flynyddol. Ym mis Mawrth, fe wnaethom dderbyn a llofnodi'r llythyr dyfarnu cyllid ar gyfer 2021-22 

gan gadarnhau rhandaliad nesaf cyllid y Cynllun Twf o £20.45m.  

Fe wnaethom lansio ein brand newydd 'Uchelgais Gogledd Cymru' a'n gwefan newydd - 

https://uchelgaisgogledd.cymru ym mis Tachwedd 2021.   Mae hyn rhoi llwyfan i ni i farchnata ac 

ymgysylltu ac mae'n declyn allweddol i'r Gogledd gynrychioli'r weledigaeth ar gyfer ffyniant 

economaidd yn y dyfodol ac yn sianel i rannu gwybodaeth a symud ymlaen tuag at gyflawni'r 

Cynllun Twf. 

 

Un o'n blaenoriaethau allweddol nawr yw datblygu ein strategaeth ar gyfer denu buddsoddiad 

sector preifat. Mae gennym strategaeth ddrafft yn ei lle sy'n cydnabod y gofyn i ddenu 

buddsoddiad sector preifat yn uniongyrchol i brosiectau'r Cynllun Twf, ond mae hefyd yn 

cydnabod y bydd buddsoddiad y Cynllun Twf yn gwella isadeiledd y rhanbarth, gan felly greu 

cyfleoedd buddsoddi mwy apelgar ar gyfer y sector busnes ac amlygu ein cryfderau a'n natur 

gystadleuol fel rhanbarth.   

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn eithriadol o ran y ffordd rydym yn gweithio a bellach, 

mae gennym gyfle i estyn allan i'r farchnad buddsoddwyd, gyda dull gweithredu a fydd yn denu 

ac yn magu diddordeb ac yn dangos y potensial y gall y Gogledd ei ddarparu i fuddsoddwyr. 

Mae gyrru tuag at ddyfodol sero-net yn egwyddor sylfaenol ar gyfer y Cynllun Twf. 

 Buddsoddi mewn ffordd sy'n hyrwyddo dyfodol gwyrddach a glanach drwy ein buddsoddiadau. 

 Rydym wedi gweithio gydag Arup ar ddull sy'n arwain y ffordd ar gyfer buddsoddi cyfalaf i 

ystyried datblygu cynaliadwy a chyflawni'n wirioneddol yn erbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol wrth i ni symud ymlaen. Disgrifiwyd hyn fel dull arloesol gan ein partneriaid, Arup, ac rydym 

yn falch o fod yn arwain y ffordd yn y Gogledd. 

 

 

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 
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4 2. Perfformiad Cyffredinol y Portffolio 
 

 
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) 

Themâu 
Statws 
RAG 

Sylwadau 

Achos Busnes y 

Portffolio 

 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. Mae'r llythyr dyfarnu cyllid ar gyfer 2021-22 wedi'i dderbyn gan gadarnhau dyfarnu £20,445,000 fel ail 
randaliad cyllid y Cynllun Twf. 

Piblinell Cyflawni  Mae nifer o brosiectau'n rhagweld mân oedi yn erbyn yr amserlen gyflawni gymeradwy. 

 

 Bydd penderfyniad y Bwrdd i uno prosiectau o fewn y Rhaglen Ddigidol yn effeithio ar yr amserlen gyflawni ond yn cynnig manteision sylweddol o ran telerau a chyfle i 

sicrhau gwerth ychwanegol am arian i'r rhanbarth. Mae gan y risg fforddiadwyedd gynyddol y potensial i achosi oedi i'r biblinell gyflenwi. 

Llywodraethu  Cymeradwywyd Cytundeb Llywodraethu 2 gan yr holl bartneriaid ym mis Rhagfyr 2020. Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau 

bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae'r broses Gwrthdaro Buddiannau wedi'i 

chyflwyno. 

Sicrwydd  Cynhaliwyd ail 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. Mae trafodaethau bellach ar y gweill ynghylch adolygiad 2022. 

Adnoddau a 
Chapasiti 

 Mae un swydd wag yn y Swyddfa Rheoli Portffolio oherwydd bod y Rheolwr Prosiect Tir ac Eiddo yn gadael i ymgymryd â rôl arall. 

 Mae recriwtio ar y gweill i gael rhywun i gymryd ei le. 

 

Cyllid  Mae'r prosiect DSP, a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr, wedi gosod yr archebion ar gyfer gwedd gyntaf y prosiect; fodd bynnag, ni fyddwn yn 

derbyn rhan fwya'r offer tan ar ôl mis Ebrill 2022 gyda dim ond £123k o wariant wedi'i gronni yn ystod 2021-22. Mae'r gwariant sy'n weddill yn y 

flwyddyn ariannol hon yn ymwneud â 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'r proffil risg wedi cynyddu dros y chwarter diwethaf. Bellach, fforddiadwyedd yw'r risg fwyaf sy'n wynebu'r portffolio, a chwyddiant, materion 

cadwyn gyflenwi a chynnydd sylweddol mewn costau adeiladu yw'r prif ffactorau sy'n gyrru'r cynnydd hwn. Mae gan y risg gynyddol ynghylch 

fforddiadwyedd effaith uniongyrchol ar draws y portffolio gan gynyddu'r risgiau o amgylch oedi o fewn prosiectau, bodloni targedau amcanion 

gwario a chyflawni ar ddyheadau newid hinsawdd.  

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 

 Gwelodd y chwarter hwn ddechrau ein cyfres Trafodaeth Ddigidol newydd. 

 Roedd y drafodaeth gyntaf yn ymwneud â phwysigrwydd cadw pobl ifanc yn y Gogledd, a oedd yn rhan o'n hymgyrch drwy gydol y chwarter gyda 

M-sparc, o'r enw 'Dewch yn ôl'. Ffocws yr ymgyrch oedd denu pobl ifanc yn ôl i'r rhanbarth, roedd hefyd yn cynnwys gweithgareddau fel darnau barn 

a fideo i hyrwyddo cyfleoedd yn y rhanbarth. 
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5 3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 
 

3. 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 DSP bellach yn cael ei gyflawni gydag eitemau cyntaf o offer a ariennir gan y Cynllun Twf yn cyrraedd Ch4 21/22. 

 Fe wnaeth y prosiect Ychydig % Olaf gwblhau ei adolygiad Porth 2 gyda'r argymhellion yn cael sylw yn Ch4 ac i mewn i Ch1 22/23 gydag adolygiad Sicrwydd Gweithredu 

i'w gynnal cyn cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i'r Bwrdd Uchelgais. 

 Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais newid i'r Rhaglen ym mis Mawrth, yn cynnwys y prosiectau Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Choridorau Cysylltiedig sy'n uno i 

ffurfio un prosiect. Ni chynigir unrhyw newidiadau i gyllideb gyffredinol y prosiect na'r amcanion gwariant a bydd y newid yn gwella'r modd y caiff achosion busnes eu 

cyflawni, y gallu i lywodraethu a'r canlyniadau caffael. 

 Bydd datblygiad achos busnes Campws Cysylltiedig yn mynd rhagddo'n awr ochr yn ochr â'r prosiect 'Safleoedd a choridorau allweddol cysylltiedig' newydd i sicrhau bod 

unrhyw synergeddau pellach yn cael eu nodi ar adegau allweddol wrth i'r prosiectau fynd drwy'r broses SOC-OBC-FBC. 

 

 

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) 
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6 3. 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 
wedi'i gymeradwyo 

 Caffael wedi'i gwblhau gyda'r holl eitemau 
yng ngwedd 1 o fewn y gyllideb 

 Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo 
gan y Bwrdd Uchelgais a sicrwydd wedi'i 
gymeradwyo gan Lywodraethau Cymru 

a'r DU  

 Cyflawni gwedd gyntaf yr offer 
 Adolygiad Porth 4 ('Parodrwydd am y 

Gwasanaeth') 

 Dechrau gweithgareddau Ymchwil a 
Datblygu sy'n gysylltiedig â buddsoddiad y 
Cynllun Twf. 

  Cynnydd ar y trywydd iawn 
heb unrhyw rwystrau wedi'u 
hadnabod  

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf  

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Porth 2 ('Strategaeth Cyflawni') 

 adolygiad wedi’i gwblhau 

 'Ymatebion cyflenwyr' wedi'u derbyn drwy 
Adolygiad Marchnad Agored Llywodraeth 
Cymru 

 'Adolygiad Sicrwydd Gweithredu' yn dilyn 
argymhelliad Porth 2 

 Cwblhau achosion Masnacho, Ariannol ac 
Economaidd 

  Mae angen gweithredu ar 
argymhellion Porth 2 cyn 

cyflwyno'r OBC i'r Bwrdd 
Uchelgais 

Coridorau Cysylltiedig 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i'r 
newid i uno'r prosiect Ffibr llawn mewn 
Safleoedd Allweddol 

 Arolwg darpariaeth signal symudol i'w 
gwblhau diwedd Mawrth 

 Gweithgareddau prosiect yn parhau yn y 
prosiect Safleoedd a choridorau 
cysylltiedig allweddol 

 SOC i'w ddatblygu 

 Llywodraethiant y prosiect i gael ei gytuno 

  Datblygiad achos busnes y 
prosiect i gael ei ail-broffilio i 
gyd-fynd â'r prosiect newydd 
sydd wedi'i gyfuno 

Ffibr Llawn mewn 
Safleoedd Allweddol  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i'r 
newid i uno'r prosiect Ffibr llawn mewn 
Safleoedd Allweddol 

 

 Gweithgareddau prosiect yn parhau yn y 
prosiect Safleoedd a choridorau 
cysylltiedig allweddol 

 SOC i'w ddatblygu 

 Llywodraethiant y prosiect i gael ei gytuno 

  Datblygiad achos busnes y 
prosiect i gael ei ail-broffilio i 
gyd-fynd â'r prosiect newydd 

sydd wedi'i gyfuno 

Campysau 

Cysylltiedig 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Adolygiad y bwrdd prosiect o safleoedd 
targed 

 Datblygu Achos Amlinellol Strategol 

 Caffael cefnogaeth allanol i ddarparu 
arbenigedd a chapasiti technegol 

  Achos busnes y prosiect 
bellach yn cyd-fynd â'r 
prosiect Safleoedd a 

choridorau cysylltiedig 
allweddol newydd 

 

 
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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7 4. 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 

 

 RAG Ambr oherwydd oedi i achosion busnes Datgarboneiddio Trafnidiaeth ac Egni ac effeithiau posibl ceisiadau am newid Egni a Morlais ar Amcanion Gwariant 

Rhaglenni 

 Ynni Lleol Blaengar: SOC wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Rhaglen. Datblygu'r OBC wedi dechrau. Consortiwm, dan arweiniad EA Technology, wedi'i gomisiynu i gyflawni 

astudiaethau dichonolrwydd wedi'u hariannu gan CRF erbyn mis Mehefin 22. 

 Datgarboneiddio Trafnidiaeth (Hydrogen) Yn ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd ar gyfer y ffordd ymlaen a ffefrir ym mis Ebrill yn dilyn cadarnhad gan y byrddau prosiect, 

rhaglen a phortffolio. 

 Egni: Mae amserlen y prosiect wedi'i hadolygu i ddangos oediad posib o 8 mis i gyflawni'r achos busnes. Prifysgol Bangor i ddechrau gyda'r Achos Amlinellol Strategol 

 Morlais: Prosiect yn barod i ddechrau'r brif weddi adeiladu yn sgil sicrhau caniatadau, £31m o gyllid ERDF a chytuno ar gontractau adeiladu. 

 Trawsfynydd: Cynllun Busnes wedi'i ddatblygu ar gyfer Cwmni Egino a recriwtio prif weithredwr a chyfarwyddwyr anweithredol 

 Swyddfa Rheoli Rhaglen i gydlynu'r gwaith o gyflawni Cynlluniau Ynni Ardal Leol gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru 

 

 

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) 
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8  
 

4. 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 

Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

 Mae'r prosiect wedi derbyn £31m o Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer 
prosiect isadeiledd Morlais.  

 Sicrhaodd Jones Bros Civil Engineering 
gontract i adeiladu'r isadeiledd ar y tir 

 Gwnaed y Penderfyniad Buddsoddi 
Terfynol gan Fwrdd Menter Môn ar 23 

Mawrth 

 Clirio amodau caniatâd cyn adeiladu yn 
llwyddiannus 

 Dechrau ar y brif wedd adeiladu  
 Bydd y Cais i Newid ar gyfer cyllid Cynllun 

Twf o £9m a ddyrennir ar hyn o bryd i'r 

prosiect i'w gyflwyno er ystyriaeth y Bwrdd 
Uchelgais 

 
 
 

 

  Mae risgiau prosiectau wedi 
gostwng yn dilyn 
penderfyniadau cydsyniad 
cadarnhaol, cadarnhau cyllid 

WEFO a chyhoeddiadau 
Llywodraeth y DU ar 
gontractau blynyddol ar gyfer 

rowndiau ocsiwn gwahanol 

 Gradd Ambr yn sgil y cais i 
newid disgwyliedig ar gyfer 
cyllid Cynllun Twf o £9m a 

ddyrennir ar hyn o bryd i'r 
prosiect 

Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth (Prosiect 
Hydrogen) 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Y ffordd arfaethedig ymlaen wedi'i 
chymeradwyo gan y byrddau prosiect, 

rhaglen a phortffolio. Bydd y cam cyntaf yn 
canolbwyntio cynhyrchu hydrogen gwyrdd 
yn y rhanbarth gyda chymorth gan bartner 

masnachol. Bydd yr ail gam yn 
canolbwyntio ar ranbartholi drwy alw am 
drafnidiaeth yn y sector cyhoeddus a/neu 

ddosbarthiad rhanbarthol 

 Paratoi ar gyfer cam cyntaf y ffordd 
ymlaen a ffefrir - cyhoeddi hysbysiad 
gwybodaeth ymlaen llaw (PIN). 

 Cael cymeradwyaeth y Bwrdd ar gyfer y 
ffordd arfaethedig ymlaen 

 Cyhoeddi'r hysbysiad gwybodaeth ymlaen 
llaw (PIN) fel dull o ymgysylltu â'r farchnad 

yn gynnar 

  Bydd oedi wrth gymeradwyo'r 
Achos Busnes Amlinellol er 

mwyn caniatáu caffael partner 
masnachol (yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Bwrdd i'r dull 

arfaethedig) 

 Bydd risgiau'r prosiect yn dod 
yn gliriach yn dilyn ymgysylltu 
â'r farchnad yn gynnar 

 

 

 
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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9 4. 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 
Ynni Carbon Isel (Egni)  

Prifysgol Bangor   

Datblygu'r Achos 
Amlinellol Strategol 

 Cytuno i ddatblygu Achos Amlinellol 
Strategol cyn yr Achos Busnes Amlinellol 

 Gweithdy Strategol Achos dros Newid 
wedi'i gynnal ym mis Mawrth 

 Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes 
Strategol, a'i gyflwyno i'r Bwrdd Rhaglen 

 Caffael cam cyntaf cyflawni prosiectau – 
dymchwel adeiladau presennol i wneud lle 
ar gyfer adeilad newydd Egni 

  Cymeradwyo Achos Busnes 
Amlinellol wedi'i oedi tan fis 
Rhagfyr 2022 

 Cais i newid ac effaith ar 

Amcanion Gwariant Rhaglenni 
i'w hystyried ymhellach fel rhan 
o'r OBC 

Ynni Lleol Blaengar 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Amlinellol Strategol 

 Achos Amlinellol Strategol wedi'i 
gymeradwyo gan y Bwrdd Rhaglen. Mae'r 
ffordd ymlaen a ffefrir yn cynnwys sefydlu 
cronfa i gefnogi prosiectau ynni carbon isel 

ledled y rhanbarth. 

 Sesiynau ymgysylltu a gynhaliwyd gyda 
chronfeydd tebyg o ranbarthau eraill wedi 
darparu cyngor a gwersi a ddysgwyd 

gwerthfawr. 

 EA Technology wedi'u penodi i gyflawni 
astudiaethau dichonolrwydd i safleoedd 
peilot posib ar gyfer systemau ynni lleol 

blaengar.  

 Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol a 
gweithdai cysylltiedig 

 Parhau i gyflawni astudiaethau 
dichonolrwydd y system ynni lleol blaengar 
 

  Prosiect ar y trywydd iawn heb 
unrhyw risgiau / problemau 
sylweddol 

 

Cwmni Egino 

Disgwylir i'r broses 

achos busnes 
ddechrau yn 2022/23 

 Datblygu achos busnes ar gyfer datblygu 
Cwmni Egino ac ymgysylltu â rhanddeiliaid 
allweddol 

 Recriwtio Prif Weithredwr Cwmni Egino, 
arweinydd ymgysylltu â rhanddeiliaid a 
chyfarwyddwyr anweithredol 

 Ymgysylltu â pherchennog a gweithredwr 
y safle ynghylch y cytundeb cydweithredu 

 Datblygu rhaglen er mwyn datblygu'r 
cynnig busnes a sicrhau partner technoleg 

i alluogi camau nesaf y prosiect 

 Cwmni Egino i ddarparu diweddariad i'r 
Bwrdd Rhaglen  

  Risg o oedi wrth gaffael 
partner technoleg ac oedi 
dilynol i ddatblygu sgôp ac 

achos busnes y prosiect 

 

 
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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10 5. 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 

 

 Gellid defnyddio methodolegau Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu a Chydosod ym Mharc Bryn Cegin, Bangor er mwyn bodloni datganiad sefyllfa Uchelgais Gogledd 

Cymru ar ostyngiadau mewn carbon gweithredol ac ymgorfforedig. 

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cymeradwyo cyllid i ddatblygu Uwchgynllun ar gyfer safle Prosiect Porth y Gorllewin ac i gefnogi sylwadau'r Cynghorau i Banel 

Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o gymeradwyo uwchraddio Cyffordd yr A483.  

 Warren Hall, Brychdyn – Gohiriwyd yr adroddiad ar Archwiliad Cyhoeddus o'r Cynllun Datblygu Lleol oherwydd Strategaeth Lleihau Ffosffad Dalgylch Dyfrdwy sydd bellach 

wedi'i chymeradwyo ond mae hyn wedi golygu bod disgwyl cyhoeddi adroddiad yr Arolygwyr ar ôl yr Etholiadau Lleol. 

 Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych – mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u tîm ymgynghori yn trafod cyflawni'r prosiect.   

 Mae'r trafodaethau Gwella Capasiti Porthladdoedd sy'n cynnwys Stena, Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Ynys Môn a Llywodraeth Cymru yn parhau gyda mwy o 

sicrwydd ynghylch angen masnachol y diwydiant alltraeth yn y dyfodol am y gwaith hwn.  

 

 

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) 
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11 5. 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 Cyngor Wrecsam ac Uchelgais 
Gogledd Cymru wedi cytuno ar sylwadau 
ysgrifenedig drafft i gefnogi'r gwaith i 

uwchraddio cyffyrdd yr A483 i Banel 
Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru.   

 Mae Cyngor Wrecsam wedi cymeradwyo'r 
cyllid refeniw sy'n angenrheidiol i gwblhau'r 

Uwchgynllunio a'r Achos Amlinellol 
Strategol. 

 Cwblhau'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth gyda'r Cyngor.  

 Y Cyngor i gyflwyno sylwadau ffurfiol i Banel 
Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru. 
 

  

 Asesiad Safle Manwl (gan gynnwys asesu 
yn erbyn amcanion yr AC/AAS/ARhC) 

  Mae penderfyniad y Panel 
Adolygu Ffyrdd ar uwchraddio 
cyffordd yr A483 yn hanfodol 

i'r prosiect hwn.  

 Graddfa risg yn adlewyrchu'r 
ddibyniaeth hon. 

Warren Hall, Brychdyn  

Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae'r Arolygydd Cynllunio wedi 
cymeradwyo'r Strategaeth Lleihau 

Ffosffas sy'n cael gwared ag un o'r 
rhwystrau sy'n weddill i gyflawni adroddiad 
y CDLl.  

 Mae ffordd ystâd Warren Hall wedi'i 
chynnwys ym Mhanel Adolygu Ffyrdd 

Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd Llywodraeth 
Cymru.   

 Cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i Banel 
Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru i 

gefnogi'r gwaith o adeiladu ffordd ystâd 
newydd i agor y safle i gael ei ddatblygu. 
 

 

 Cytuno ar Gytundeb Menter ar y Cyd gyda 
Llywodraeth Cymru.  

  Rhagwelir Mabwysiadu'r 
Cynllun Datblygu Lleol yn 

hydref 2022 bellach.  

 Graddfa risg yn adlewyrchu'r 
ddibyniaeth hon . 

Safle Strategol 
Allweddol 

Bodelwyddan 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal 
Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd 

cyn asesu pa safleoedd sydd i'w cynnwys 
yn yr adolygiad CDLl. 

 Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi cynnal 
asesiad lefel uchel o linell amser cyflawni 

prosiect ddiwygiedig sy'n caniatáu ar gyfer 
yr adolygiad CDLl wedi'i ddiweddaru  

 Datblygu'r drafodaeth gyda Sir Ddinbych 
ynglŷn â llinell amser y Cynllun Datblygu 

Lleol. 
 

 

  Gallai adolygiad o'r Cynllun 
Datblygu Lleol olygu na ellir 

cadw'r prosiect fel y nodir ar 
hyn o bryd yn y Cynllun Twf. 

 
 . 

 Graddfa risg yn adlewyrchu'r 

ddibyniaeth hon  

Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, Sir Ddinbych 

Jones Bros (Ruthin) 
Limited / Cyngor Sir 

Ddinbych   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Darparwyd Achos Busnes Prosiect 
Amlinellol drafft gan ymgynghorwyr Jones 
Bros ond mae trafodaethau wedi'u hatal 

tra'n aros i fater hyfywedd y prosiect gael 
ei ddatrys. 

 Cytunwyd mewn egwyddor ar senario 
datblygu fesul cam a ddarparwyd gan 
ANW i ddad-risgio'r costau datblygu 

annormal fel ffordd ymlaen i gyflawni'r 
prosiect. 

 Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol sy'n 
ymgorffori'r Senario Datblygu Fesul Cam 
gyda Jones Bros a'u hymgynghorwyr. 

 Cytuno ar yr holl gysylltiadau cytundebol a 
materion caffael diwygiedig gyda Jones 

Bros a Chyngor Sir Ddinbych.   
   

 

  Mae risg y prosiect yn dal i 
adlewyrchu dibyniaeth cyllid 
newydd a chynnydd mewn 

costau annormal.  

 Graddfa risg yn adlewyrchu'r 
ansicrwydd hwn. 

 

 
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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12 5. 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 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  

Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 

Cymru   

 

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Mae'r Cytundeb Menter ar y Cyd drafft ar 
hyn o bryd gyda chyfreithwyr Llywodraeth 
Cymru i'w ddiwygio cyn dychwelyd i 
Uchelgais Gogledd Cymru i'w 

gymeradwyo.   

 Mae'r consortiwm Dylunio ar gyfer 
Gweithgynhyrchu a Chydosod (DfMA) 
wedi cadarnhau y gall defnyddio'r DfMA 

leihau carbon ymgorfforedig. 

 Cwblhau'r Cytundeb Menter ar y Cyd 
gyda Llywodraeth Cymru. 

 Cytuno ar y defnydd o achos busnes 
cyflenwi eiddo Llywodraeth Cymru fel 
Achos Amlinellol Strategol a datblygu 

Achos Cyfiawnhau Busnes gwell. 
 
 

 

  Mae galw gan feddianwyr 
posib yn ymddangos yn gryf.  

 Perchennog tir parod 

 Defnydd arfaethedig sy'n 
cydymffurfio a Pholisi Cynllunio.  

Porth Caergybi 

Stena Line Ports 
Limited  

 

Datblygu'r Achos 

Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae trafodaethau i ariannu'r gwaith o 
adnewyddu Morglawdd Caergybi wedi bod 
yn mynd rhagddynt   

 Mae Stena, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir 
Ynys Môn ac Uchelgais Gogledd Cymru 

wedi cynnal trafodaethau i ddeall gofynion 
y porthladd ac amserlenni ar gyfer 

gweithredwyr ar y môr.  

 Mae Stena wedi cyfarwyddo 
ymgynghorwyr i ddechrau drafftio Achos 
Busnes Amlinellol.  

 Mae'r partïon perthnasol yn cytuno ar 
y cyllid i adnewyddu'r morglawdd. 

 Cytuno gyda Stena ynghylch cyflawni 
Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
cyflawni gwaith ehangu capasiti'r 

porthladd ac amserlen ar gyfer 
cyflawni'r prosiect. 

 

  Mae'r awydd i ddefnyddio'r 
porthladd ar gyfer prosiectau 
ynni ar y môr gan ddiwydiant 

bellach yn fwy sicr bellach.  

 Mae graddfa risg y prosiect yn 
adlewyrchu cydbwysedd o'r 

uchod. 

 

 
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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13 6. 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 

 

 Mae Coleg Cambria yn ystyried y camau nesaf ar gyfer eu Prosiect Fferm Sero Net yn dilyn Adolygiad Porth 2 ym mis Tachwedd 2021 o'u Hachos Busnes Amlinellol, gan 

adlewyrchu'n benodol ar gyfraniad y prosiect i'r targed swyddi rhanbarthol ac alinio â nodau amgylcheddol cenedlaethol ehangach sy'n ymwneud â llygredd a 

bioamrywiaeth.   

 Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn gweithio gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio i gwmpasu strwythur y prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth o ystyried y bartneriaeth 

rhwng y coleg a phartneriaid yn y sector preifat. 

 Mae Grŵp Llandrillo Menai yn gweithio tuag at gais cyn-cynllunio ar gyfer Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon drwy arolygon amgylcheddol a thrafnidiaeth.   

 Mae'r tri busnes yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cynllun Arloesi ar gyfer Datgarboneiddio drwy Ymchwil Busnesau i'r System Gyfan (WBRID) yn cwblhau eu prosiectau 

Fferm Sero Net gan arddangos treulio anaerobig y gellir ei ehangu, cefnogaeth drôn ar gyfer tasgau fferm a datblygu llwyfan ôl-troed carbon ar gyfer ffermwyr da byw.  

 

 

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) 
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14 6. 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 

Grŵp Llandrillo Menai  

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

 Datblygu cais cyn-cynllunio yn barhaus 
 Adolygu methodoleg derbyn tenantiaid 

 Gwaith parhaus gydag ymgynghorwyr ar y 
dyluniad 

 Cynnydd y cais cyn-cynllunio 
 Integreiddio allyriadau carbon a 

methodoleg bioamrywiaeth i'r cam Achos 

Busnes Llawn 

 Cynhyrchu Achos Busnes Llawn drafft 

  Caniatâd cynllunio i'w sicrhau. 
 Bwlch ariannu posib yn sgil 

costau cyfalaf adeiladu yn 

cynyddu 

Fferm Sero Net 

Llysfasi 

Coleg Cambria 

 

Cwblhau'r Achos 

Busnes Amlinellol 
 Adolygu adborth ar argymhellion Adolygiad 

Porth 2  

 Trafodaethau gyda rhanddeiliaid ynghylch 
blaengynllun o Adolygiad Porth 2 

 Cadarnhau sgôp diwygiedg y prosiect gan 
ystyried canfyddiadau'r Adolygiad 

 Cychwyn y broses rheoli newid 

 

  Oedi gyda'r prosiect yn 
ymgorffori adborth adolygiad 
Porth 2 

 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Grŵp Llandrillo Menai   

 

 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

Strategol 

 Agweddau cyfreithiol strwythur y prosiect 
wedi'u hymchwilio ar gyfer model gweithio 
canolfan ac is-ganolfannau 

 Gweithdai rhanddeiliaid a'r gwaith o 
ddatblygu'r achos busnes wedi'u hoedi er 
mwyn datrys y cwestiynau cyfreithiol 

 Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid y prosiect 

 Cadarnhau'r sefyllfa gyfreithiol ar strwythur 
y prosiect 

 Bwrw ymlaen â Gweithdai Achos Busnes 

  Strwythur cyfreithiol y model 
prif ganolfan a lloerennau i'w 
gytuno 

 Datblygiad yr achos busnes yn 
rhedeg ar ôl yr atodlen   

 

 
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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15 7. 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 

 

 Bwrdd Rhaglen yn cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol Prosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (Mawrth 2022). Ystyriaeth y Bwrdd 

Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd Ebrill 2022.   

 Cwblhaodd y Swyddfa Rheoli Portffolio a'r Bwrdd Rhaglen adolygiad achos busnes o Achos Amlinellol Strategol y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol, ystyriaeth i 

gymeradwyo ym mis Ebrill 2022.  

 Mae'r ddau brosiect yn gweithio i integreiddio'r dull Allyriadau Carbon a Bioamrywiaeth yn y broses achosion busnes.   

 Cafodd Adolygiad Porth 1 o brosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor radd hyder o Ambr. 

 

 

 

 

Cyng. Dyfrig Siencyn  

Aelod Arweiniol 

 

 

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) 
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16 7. 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 
Wrecsam  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Bwrdd Portffolio yn ystyried cais am newid 
ar gyfer amcanestyniadau cyfalaf a 
refeniw   

 Bwrdd Rhaglen yn cymeradwyo Achos 
Busnes Amlinellol 

 Cymryd rhan mewn ymweliad ag AMRC i 
ddatblygu cyfleoedd cydweithio 

rhanbarthol 
 

 Bwrdd Uchelgais Economaidd yn ystyried 
achos busnes amlinellol (Ebrill 2022) 

 Integreiddio methodoleg allyriadau a 
bioamrywiaeth 

 Paratoi ar gyfer caffael ac ystyriaeth o'r 
FBC 

  Eglurhad o'r sefyllfa cyllid 
cyfatebol 

 Dechrau'r broses cymeradwyo 
Achos Busnes Amlinellol 

Canolfan 
Biotechnoleg 
Amgylcheddol 

Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Recriwtio Rheolwr Prosiect  

 Datblygu achos economaidd gan gynnwys 
gweithdy i randdeiliaid 

 Adolygiad y PMO a'r Bwrdd Rhaglen o'r 
Achos Amlinellol Strategol 

 Cymryd rhan mewn ymweliad ag AMRC i 
ddatblygu cyfleoedd cydweithio 

rhanbarthol 

 Adolygiad Porth 1 wedi'i gynnal a chafodd 
radd hyder o Ambr. 

 

 Datblygu manylion y cais am newid ar 
gyfer amcanestyniadau cyfalaf a refeniw 

 Ystyriaeth y Bwrdd Rhaglen o'r Achos 
Amlinellol Strategol  

 Dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol 
 Integreiddio methodoleg allyriadau a 

bioamrywiaeth 

  

  Cais i newid sy'n weddill ar 
gyfer rhagamcanion cyfalaf a 

refeniw 

 Dechrau'r broses 
gymeradwyo'r achos amlinellol 
strategol 

 

 

 
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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17 8. Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2021 
 

 
 
 
 

*Proffil cyflawni yn unol ag Achos Busnes y Portffolio 2021. Os yw Achos Busnes Amlinellol neu Achos Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo mae'r ffigyrau wedi'u diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 
** Caiff y proffil ei ddiweddaru i ystyried newidiadau'r Rhaglen Ddigidol yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

 
 

 

 

T
udalen 37



 

 

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

 

 
 

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio      

 ** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 

 
 

  

  Targedau Achos Busnes y Portffolio 2020 Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u Gwahaniaeth 

  GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
OBC/  

FBC** 

GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
GVA  

(£M) 

Swyddi 

a grëwyd 

(net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 FBC 12 33 3.0 -38 - 47 - 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 
2 OBC  

1 FBC 
136 342 50 +49 +119 - 6.3 
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19 10. Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2021 
 
 

Rhaglen Prosiect Ariannwr y 
Prosiect 

2021/22  
£m 

2022/23   
£m 

2023/24 
£m 

2024/25 
£m 

2025/26 
£m 

2026/27 
£m 

2027/28 
£m 

2028/29 
£m 

Cyfanswm 
£m 

Digidol 

Canolfan Prosesu Signal Digidol** Prifysgol Bangor 1.82 0.70 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.69 1.97 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Coridor Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.49 1.18 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.49 3.05 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.00 0.30 3.84 5.81 5.81 4.92 0.00 20.68 

Ynni Carbon Isel 

Morlais** Menter Môn 0.00 4.93 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.00 3.94 3.94 3.35 0.00 0.00 0.00 11.23 

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 1.18 8.47 9.36 1.67 0.00 0.00 0.00 20.68 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.00 1.23 1.97 6.16 6.16 6.16 2.95 24.63 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 4.93 9.85 4.92 0.00 0.00 0.00 19.70 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.00 4.04 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.30 1.18 5.91 7.38 0.00 0.00 0.00 14.77 

Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.00 0.00 0.49 0.99 5.42 2.95 0.00 9.85 

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

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd 0.00 0.25 2.71 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stenaline 0.00 0.00 11.33 13.79 9.35 0.00 0.00 0.00 34.47 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon** Grŵp Llandrillo Menai 0.00 6.90 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 

Fferm Sero Net Llysfasi Coleg Cambria 0.00 4.93  4.92 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 9.85  

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

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 6.40 3.15 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.23 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96  

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 3.60 

Cyfanswm  240.00 

 

* Mae proffil dyraniad cyllid cyfalaf y Cynllun Twf yn seiliedig ar Achos Busnes Portffolio 2021.  
** Os yw Achos Busnes Amlinellol neu Achos Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo mae'r ffigyrau wedi'u diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 
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20 11. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf  
 
 

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

YTD 
Gwirioned

dol 
(£m) 

Amrywiad 
(£m)* 

Sail Resymegol  

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 1.82 0.123 -1.7 Llithriad yng ngwariant prosiect DSP o 
21-22 i 22-23 gan na fydd archebion a 
osodir yn cyrraedd cyn diwedd y 
flwyddyn ariannol. 
 
 Bydd gwariant yn digwydd yn gynnar 
yn 22-23. 

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

Coridor Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo.  Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2021 Achos Busnes y Portffolio. 

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

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.  Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2021 Achos Busnes y Portffolio. 

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

Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

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

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

Porth Caergybi Stenaline 0.00 0.00 0.00 

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo.  Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2021 Achos Busnes y Portffolio. 

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 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo.  Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2021 Achos Busnes y Portffolio. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (1.5%) 0.384 0.219 -0.165 
Gwariant yn is na'r disgwyl, yn bennaf yn 
sgil oedi gyda phrosiectau. 

Cyfanswm  2.204 0.342 -1.865 Gweler uchod 

 

* Amrywiaeth yw’r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2021) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD). Ffigyrau YTD hyd at ddiwedd Rhagfyr 2021. 
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21  12. Prosiectau'r Cynllun Twf: Olrhain Cyflawni 
  

Prosiect 

Cam Caniatâd Cam 1  Cam 2 Cam 3 Cam 4 Cam 5 Cam 6 Cam 7 Cam 8 

Y cyfnod cyn gwneud 
cais 

Cynllunio 
amlinellol / 
Caniatâd  

Cynllunio 
llawn / 

Caniatâd  

Amodau 
wedi'u 

gweithredu 

Pennu cyd-
destun y 
Prosiect 

 

Paratoi'r 

Achos 
Amlinellol 
Strategol 

Paratoi'r 

Achos Busnes 
Amlinellol 

Cymeradwyo’

r Achos 
Busnes 

Amlinellol 

Paratoi'r 

Achos Busnes 
Llawn 

Cymeradwyo'

r Achos 
Busnes Llawn 

Gweithredu a 

monitro'r 
prosiect 

Gwerthuso'r 
Prosiect 

          

Canolfan Prosesu Signal Digidol Dim angen cynllunio         

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau 
        

Coridorau Cysylltiedig Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau 
        

Campysau Cysylltiedig Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau 
        

Yr ychydig % olaf Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau 
        

Morlais             

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau         

Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel             

Ynni Lleol Blaengar Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau         

Datgarboneiddio Trafnidiaeth Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau         

Porth Caergybi 
Gorchymyn Adolygu Harbwr wedi'i 

gyflwyno a Thrwydded Morol wedi'i rhoi         

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru             

Safle Strategol Allweddol, Bodelwyddan Angen CDLl newydd          

Porth y Gorllewin Mabwysiadu'r CDLl i'w gwblhau         

Warren Hall Mabwysiadu'r CDLl i'w gwblhau         

Safle Strategol Bryn Cegin             

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon             

Canolfan Carbon Niwtral Llysfasi Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau         

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau         

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Dim angen cynllunio         

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter             
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22 ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf 
 
 

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 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. 

Coridor 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, neu cyn hynny. Y ffocws cyfredol yw darpariaeth 4G safon uchel a hwyluso defnyddio 5G. 

Darpariaeth ar draws yr A55, yr A483 a'r A5. 

Ffibr llawn mewn safleoedd 

allweddol 

Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Bydd y prosiect hwn yn cyflawni cysylltedd ffeibr llawn (addas ar gyfer gigabit) gyda ffocws cyfredol ar 28 o safleoedd 

busnes allweddol ar draws y Gogledd. 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd 
economaidd rhanbarthol allweddol. 

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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23  
 
 

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 

Gweithgynhyrc

hu 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. 
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Rhagair

Mae'r economi byd-eang yn parhau i gael

ei effeithio gan ffactorau fel ymadawiad y 

DU o'r Undeb Ewropeaidd a'r pandemig, 

gyda heriau newydd a rhai sy'n dod i'r

amlwg i'w llywio o ganlyniad i ansicrwydd a 

dinistr parhaus ymosodiad Rwsia ar

Wcráin. Rydym yn awr yn delio â 

chanlyniadau ac anweddolrwydd parhaus

y sefyllfaoedd hyn wrth inni ailadeiladu'r

economi yn Ogledd Cymru. Mae'r

rhagolygon yn ein gweld yn mynd i gostau

cynyddol, prinder sgiliau ac adnoddau, 

realiti newid yn yr hinsawdd ac economi

lleol sy'n bownsio'n ôl ac sydd angen yr holl

gymorth sydd ar gael er mwyn goroesi a 

ffynnu yn y blynyddoedd i ddod a thu

hwnt.

Ar ôl blynyddoedd o waith i baratoi'r

ffordd ar gyfer Cynllun Twf Gogledd 

Cymru, rydym yn falch o'i weld yn symud

ymlaen o fod yn gyfres o fentrau ar bapur, 

i fod yn brosiectau go iawn a gyflawnir gan

ein timau ledled Gogledd Cymru. Mae hon 

yn bartneriaeth sy'n ymestyn ar draws 

sectorau, i'n diwydiannau a'n cymunedau

ac yn y bôn i bobl Gogledd Cymru yn awr

ac am genedlaethau i ddod.

Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i

sefydlu'n llawn, ac mae'n gweithio ochr yn

ochr â'n Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, 

Llywodraethau'r DU a Chymru. Gyda'n

gilydd rydym yn buddsoddi mewn

seilwaith ac asedau newydd, gan

ddarparu swyddi newydd, cyfleoedd

cyffrous a denu buddsoddiad pellach i'r

rhanbarth. Bydd hyn yn creu sylfaen

wirioneddol ar gyfer ffyniant hirdymor.

Mae pum rhaglen y Cynllun Twf

a'u cynnydd wedi'u hamlinellu o fewn yr

adroddiad hwn ac mae'n dangos sut rydym

yn mynd i'r afael â'r nodau allweddol i wneud

Gogledd Cymru yn:

• Gysylltiedig, drwy wella a datblygu

cysylltedd a seilwaith digidol, ond hefyd

drwy gydnabod pwysigrwydd symud

tuag at system drafnidiaeth integredig

ac effeithiol.  

• Flaengar, drwy hyrwyddo ymchwil a 

manteisio ar arloesedd yn ein sectorau

gwerth uchel

• Wydn, drwy greu swyddi newydd gwerth

uchel a rhoi rheswm i bobl ifanc aros a 

dyfodol disglair gartref

• Gynaliadwy, drwy groesawu ein

cyfrifoldebau i'r amgylchedd a datblygu

ein rhanbarth yn gynaliadwy drwy ein holl

fuddsoddiadau.

Rydym yn gwbl ymrwymedig ac yn

freintiedig i arwain y bartneriaeth bwysig hon 

ar gyfer Gogledd Cymru ac edrychwn

ymlaen at ei gweld yn parhau i dyfu.

Y Cynghorydd Dyfrig 
Siencyn, Cadeirydd y 

Bwrdd Uchelgais

Y Cynghorydd Mark 
Pritchard, Is-gadeirydd y 

Bwrdd Uchelgais

Alwen Williams
Cyfarwyddwr Portffolio 

Uchelgais Gogledd Cymru
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Er gwaethaf yr heriau parhaus ar ein

cymunedau, ein pobl a'n heconomi yn ystod y 

deuddeg mis diwethaf, gwnaed cynnydd da ac 

mae cerrig milltir sylweddol wedi'u cyrraedd

tuag at gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r

uchelgais a'r weledigaeth ehangach ar gyfer

ffyniant economaidd dros y 10-15 mlynedd

nesaf.

Drwy gydol y flwyddyn rydym wedi gweld

cyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio'n raddol, 

gan alluogi i ni gynnal nifer o ymweliadau

Gweinidogol Llywodraeth y DU a Llywodraeth

Cymru â safleoedd prosiect a hwyluso mwy a 

mwy o ymgysylltu wyneb yn wyneb â 

phartneriaid, rhanddeiliaid a buddsoddwyr.

Gan gydnabod gwerth a phwysigrwydd gosod

ein huchelgais ar gyfer Gogledd Cymru a chael

brand a hunaniaeth glir i gynrychioli cryfder ein

partneriaeth ranbarthol, rydym wedi gweithio

gyda Tinint, asiantaeth dylunio digidol creadigol, 

ac Ateb Cymru, ein partner cyfathrebu

strategol newydd i ddatblygu a lansio ein brand 

a'n gwefan newydd 'Uchelgais Gogledd Cymru'. 

Mae'r brand a'n gwefan newydd yn gam 

sylweddol ymlaen, yn enwedig wrth i ni gynyddu

ein gweithgareddau ymgysylltu â busnesau a 

buddsoddwyr posibl yn y rhanbarth a thu hwnt. 

Yn ogystal, gyda Business News Wales, rydym

wedi lansio sianel fusnes a chylchlythyr newydd

sy'n benodol i Ogledd Cymru i rannu newyddion

am ddatblygiadau diweddaraf y Cynllun Twf, 

colofnau sy'n procio'r meddwl a nodweddion

amserol gan ffigurau allweddol yn y rhanbarth.

Drwy gydol y flwyddyn rydym wedi gweld ein

prosiectau'n symud ymlaen gydag Achosion

Busnes Amlinellol wedi'u cymeradwyo ar gyfer tri 

phrosiect a nifer o Adolygiadau Porth 

llwyddiannus wedi'u cwblhau.

Ym mis Chwefror 2022, ar ôl ei daith lwyddiannus

drwy'r broses achos busnes, cyflawnwyd y 

cytundeb ariannu prosiect cyntaf, gyda

Phrifysgol Bangor. Mae cyfanswm o £3m o gyllid

y Cynllun Twf bellach wedi'i ymrwymo i fuddsoddi

mewn offer arloesol i ddatblygu gallu a 

thechnoleg Prosesu Signalau Digidol (DSP) yng

nghanolfan ymchwil sefydledig y Brifysgol, ac 

mae'n cefnogi creu hyd at 40 o swyddi newydd.  

Mae'r buddsoddiad cyntaf hwn yn golygu ein bod 

wedi rhoi cychwyn iawn arni o ran cyflawni'r

Cynllun Twf ac mae wedi dangos a phrofi'r

llywodraethu a'r broses gadarn o'r dechrau i'r

diwedd sy'n sail i bortffolio'r Cynllun Twf, ei

raglenni a'i brosiectau. Yn ogystal â hyn, 

cyflawnodd yr ail adolygiad sicrwydd portffolio

blynyddol, a gynhaliwyd gan dîm adolygu

annibynnol, radd Ambr-Gwyrdd. Mae'r canlyniad, 

yr ail sgôr hyder cyflawni uchaf sydd ar gael, yn

dilysu'r cynnydd a wnaed dros y deuddeg mis 

diwethaf ac yn adeiladu ar y sgôr Ambr a 

dderbyniwyd y llynedd. Dywedodd y tîm adolygu

yn eu hadroddiad: "Mae'r Portffolio wedi gwneud

cynnydd sylweddol a thrawiadol ers yr Adolygiad

Sicrwydd Portffolio (PAR) diwethaf, a hynny

mewn amgylchiadau heriol." 

Yn ystod yr haf, buom hefyd yn gweithio i

ddiweddaru ein hachos busnes portffolio, a 

fabwysiadwyd gan ein bwrdd ym mis Medi, ac a 

gyflwynwyd wedyn i Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses flynyddol o 

ddyfarnu cyllid. Roedd hyn yn cynnwys

cyflwyniad i fwrdd ar y cyd rhwng Llywodraeth

Cymru a Llywodraeth y DU ym mis Rhagfyr 2021 

a derbyniwyd yr ail randaliad ariannu o £20.4m 

ym mis Mawrth 2022.

Y 12 mis 
Diwethaf
Gan y Cyfarwyddwr Portffolio, Alwen Williams
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Ein Huchelgais

"Adeiladu economi mwy

bywiog, cynaliadwy a gwydn

ar gyfer Gogledd Cymru"

Rydym am:

• Ganolbwyntio ar wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y 

rhanbarth.

• Gweld y rhanbarth yn datblygu mewn modd cynaliadwy, gyda chyfleoedd i

bobl ennill sgiliau newydd ar gyfer y dyfodol a datblygu gyrfaoedd gwerth

chweil, gweld busnesau'n tyfu a chymunedau'n ffynnu.

• Hyrwyddo ein hiaith, ein diwylliant a'n treftadaeth ac yn unol â nodau llesiant

Cymru.
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Pam buddsoddi yn Ogledd 

Cymru?

Mae gan Ogledd Cymru botensial ddiderfyn i gynnig cyfle unigryw a gwerth
chweil i fuddsoddwyr. Mae'r rhanbarth yn cynnig costau cystadleuol, tirweddau
hardd, pobl fedrus a llawer mwy. Mae ein pobl yn wydn, yn cael eu gyrru gan
ganlyniadau ac yn deyrngar. Rydym yn ddigon mawr i gael effaith ond yn ddigon
cysylltiedig i fod yn ddeinamig ac addasu'n gyflym i ddysgu sgiliau newydd ar
gyfer y dyfodol.

Mae gennym falchder yn ein treftadaeth, ein diwylliant, ein hiaith a'n hamgylchedd
ac rydym yn groesawgar i bobl a chyfleoedd. Mae hyn, ynghyd â'r buddsoddiad
parhaus yn ein heconomi, yn gwneud Gogledd Cymru yn lleoliad delfrydol i
fuddsoddi ynddo.

Mae Askar Sheibani, Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes, yn credu'n benodol bod 
Gogledd Cymru mewn sefyllfa dda i fod yn 'arweinydd byd-eang' mewn ynni
adnewyddadwy, gyda chyfleoedd i ddatblygu ynni adnewyddadwy llanw a morol
yn ogystal â chynhyrchu hydrogen gwyrdd. 

"Mae gan y Gogledd gyfle da iawn ac mae'n ffodus i
gael y dirwedd i droi ei hun yn arweinydd byd-eang ym
maes ynni adnewyddadwy. Nid breuddwydio yn unig
ydi hyn - mae hyn o fewn ein cyrraedd. Mae'n
rhesymegol, yn ymarferol a gallwn ei gyflawni. 

Mae gennym yr adnoddau naturiol, mae gennym yr
arbenigedd gweithgynhyrchu yn enwedig yng
Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam ac mae gennym y bobl
a'r partneriaethau i fwrw ymlaen â hyn. Mae gennym yr
holl gynhwysion a phrosiectau sy'n dechrau, ac rwy'n
gyffrous iawn am hynny."

Askar Sheibani, 

Cadeirydd y Bwrdd
Cyflawni Busnes
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Daeth Morlais, y prosiect llif

ynni llanw a redir gan Menter
Môn, yn barod i ddechrau ar y 

gwaith adeiladu.

Fe wnaethom ddiweddaru
gwasanaethau band llydan

mewn 300 safle drwy'r Cynllun

Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol.

Fe wnaethom helpu tri sefydliad i 

lansio systemau amaethyddol 
newydd a fydd yn helpu ffermwyr 

i ddatgarboneiddio

Ebrill 2021 Mai 2021 Mehefin 2021

Sicrhawyd grant o £200,000 o 
gynllun Adfer Gwyrdd OFGEM i

ddatblygu technolegau carbon 

isel ar gyfer cartrefi megis

pwyntiau gwefru cerbydau
trydan a systemau gwresogi

Sicrhawyd cyllid o £500,000 o 

gynllun Arloesi ar gyfer

Datgarboneiddio drwy Ymchwil
Busnesau i'r System Gyfan

(WBRID) Llywodraeth Cymru i

helpu ffermwyr i

ddatgarboneiddio

Cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda'r

sectorau preifat a chyhoeddus i
helpu i adnabod blaenoriaethau ar

gyfer cysylltedd symudol ar draws 

rhwydweithiau trafnidiaeth y 
rhanbarth

Awst 2021

Cymeradwywyd Achos Busnes
Amlinellol ar gyfer prosiect

Canolbwynt Economi Wledig

Glynllifon

Lansiwyd ein Strategaeth Ynni ar
gyfer Gogledd Cymru gyda 

Llywodraeth Cymru, i drawsnewid
y ffordd y defnyddir ynni ar draws 

y rhanbarth

Medi 2021

Mawrth 2022Ionawr 2022 Chwefror 2022

Rhagfyr 2021

Cymeradwywyd ein Hachos 
Busnes Llawn cyntaf ar gyfer y 

Ganolfan Prosesu Signal Digidol 

gyda Phrifysgol Bangor

Tachwedd 2021

Fe wnaethom sicrhau grant o 

£387,600 drwy'r Gronfa Adfywio 
Cymunedol i gynnal 

astudiaethau dichonoldeb y 

System Ynni Lleol Blaengar.

Hydref 2021

Fe wnaethom godi £2,300 ar 
gyfer Mind, gyda'r rhoddion yn 

cael eu rhannu ar draws 

canghennau Gogledd Cymru

Gorffennaf 2021

Trefnwyd ymweliadau gan

Weinidogion Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru

Prif Uchafbwyntiau 2021 / 22

Tudalen 52



Uchafbwyntiau Chwarter 1

Sicrhawyd cyllid o £500,000 o gynllun
Arloesi ar gyfer Datgarboneiddio
drwy Ymchwil Busnesau i'r System 
Gyfan (WBRID) Llywodraeth Cymru i
ariannu prosiectau carbon isel ac 
amaethyddol. Mae'r cyllid yn hanfodol
wrth ddatblygu prosiectau wrth i ni
anelu at y targed sero-net.

£500k o Gyllid WBRID wedi’i

sicrhau i helpu Ffermwyr i

Ddatgarboneiddio
Sicrhawyd grant o £200,000 o gyllid
Adfer Gwyrdd OFGEM, gan ddod ag 
1MW o gapasiti ychwanegol yn Nghyn
Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych.  
Bydd y cyllid hwn yn darparu'r capasiti i
ddatblygu technolegau a systemau
carbon isel fel isadeiledd gwefru
Cerbydau Trydan a systemau gwresogi
ar y safle, sy'n hanfodol er mwyn lleihau
allyriadau carbon.

£200k o Gyllid Adfer Gwyrdd

OFGEM wedi’i sicrhau

Cynhaliwyd sesiynau gyda'r sectorau preifat a chyhoeddus
i adnabod blaenoriaethau ar gyfer cysylltedd symudol ar
draws rhwydweithiau trafnidiaeth y rhanbarth. 

Fe wnaeth canfyddiadau'r sesiynau ymgynghori
ddylanwadu ar brosiectau Cysylltedd Digidol y Cynllun Twf.

Ymgynghoriad ar

Flaenoriaethau Cysylltedd Symudol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y 

Bwrdd Uchelgais Economaidd

Cynhaliodd Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru ei Gyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ar 18 Mehefin a chadarnhawyd y 
Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn Gadeirydd a'r
Cynghorydd Mark Pritchard yn Is-gadeirydd
ar gyfer 2021-22.

Fe wnaethom recriwtio i

pum swydd!

Fe wnaeth y tîm Rheoli Portffolio
gryfhau ymhellach yn ystod y 
chwarter hwn, gyda
phenodiadau wedi'u gwneud i
rolau Caffael a Gwerth
Cymdeithasol, ynghyd â rolau
Cefnogi Rheolaeth Prosiect.
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Helpu Ffermwyr Gogledd Cymru i 
ddatgarboneiddio

Gan weithio mewn partneriaeth

â Llywodraeth Cymru a Choleg

Cambria, gwnaethom gefnogi

tri sefydliad i greu mentrau

amaeth carbon isel drwy'r

cynllun Arloesi ar gyfer

Datgarboneiddio Ymchwil

Busnes Cyfan (WBRID).

Tri dysgwr yng Ngholeg Cambria, Llysfasi yn dadorchuddio’r system 

Treulio Micro-Anaerobig newydd gan Biofactory Energy.Y Prosiectau:

1. Mae BioFactory Energy wedi cynllunio, adeiladu a defnyddio datrysiad Treulio

Micro-Anaerobig arloesol. Y nod yw dal methan o slyri a'i droi'n wres i'w ddefnyddio

ar y fferm neu fel ffynhonnell ynni oddi ar y grid.

Bydd hyn yn lleihau faint o ynni sydd ei angen o'r grid ac yn arbed costau ar filiau

ynni a gwrtaith – yn ogystal â bod o fudd i'r amgylchedd.

2. Mae Promar International yn creu offeryn cyfrifo carbon ar-lein dwyieithog,

hawdd ei ddefnyddio, a llwyfan cynaliadwyedd i fesur a monitro cynaliadwyedd

fferm. Gall ffermwyr gael gafael ar argymhellion ar gyfer gwelliannau a chael budd

o feincnodi yn erbyn ffermydd eraill.
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3. Llwyddodd M-Sparc i ddylunio ac adeiladu gweledigaeth gyfrifiadurol

Deallusrwydd Artiffisial arloesol a datrysiad drôn. Mae'r drôn yn sganio ardal ac yn

adnabod chwyn, i sbarduno drôn arall i ddefnyddio swm penodol o blaladdwyr i'r

chwyn. 

Mae hyn wedi'i brofi'n llwyddiannus a'i brofi i helpu i leihau amser a chostau i

gymunedau ffermio yn ogystal â chyflwyno cyfleoedd sy'n defnyddio ynni'n

effeithlon i ddatgarboneiddio ffermio.

Y tîm yn M-Sparc yn ymuno â Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau i ddangos y drôn ‘Green Eagle’.
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Uchafbwyntiau Chwarter 2

Fe wnaeth y Gweinidog Materion
Gwledig a Gogledd Cymru, a'r
Trefnydd, Lesley Griffiths AoS
ymweld â phrosiect Morlais ynghyd â 
chynlluniau carbon isel eraill yn y 
rhanbarth.

Ymweliad y Gweinidog Lesley 

GriffithsAdolygiad Sicrwydd Rhaglen

Lansiwyd y strategaeth newydd gyda
gweledigaeth i drawsnewid y ffordd y 
defnyddir ynni ar draws y rhanbarth. Gan 
weithio gyda'r Gwasanaeth Ynni yn
Llywodraeth Cymru, bydd y strategaeth
yn dod â ni gam yn nes at y targed
carbon sero net ar gyfer 2050.

Lansio Strategaeth Ynni Newydd

Cymeradwyo Achos Busnes

Amlinellol Hwb Economi Wledig

Glynllifon

Ym mis Awst, cymeradwywyd achos
busnes amlinellol ar gyfer Canolbwynt
Economi Wledig Glynllifon. Roedd y 
gymeradwyaeth yn garreg filltir bwysig
o ran dod â'r prosiect gam yn nes at 
greu canolbwynt o'r radd flaenaf a 
fydd yn gwella'r sector bwyd a diod.

Fe wnaeth David T.C. Davies, AS ac 
Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol
Cymru, ymweld â thri o brosiectau'r
Cynllun Twf - Canolfan Prosesu
Signal Digidol, Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter a Chyn Ysbyty 
Gogledd Cymru, Sir Ddinbych.

Ymweliad Is-ysgrifennydd

Gwladol Seneddol Cymru

Cynhaliwyd ail adolygiad sicrwydd
blynyddol o'r Cynllun Twf ym mis Awst
2021 gan gyflawni gradd hyder o Ambr-
Gwyrdd, sy'n welliant ar y radd Ambr a 
dderbyniwyd yn 2020. Tudalen 56



Uchafbwyntiau Chwarter 3

Cynhaliwyd ein Digwyddiad 'Ymgysylltu
â'r Farchnad yn Gynnar' cyntaf erioed
ar gyfer busnesau rhanbarthol ym mis 
Rhagfyr. Y nod oedd eu helpu nhw i
ddeall mwy ynghylch y broses gaffael y 
tu ôl i'r Cynllun Twf. Roedd y digwyddiad
yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau a 
sut all busnesau fod yn rhan o bethau.

Cynhaliwyd ein Digwyddiad

Ymgysylltu â’r Farchnad yn

Gynnar cyntaf

Fe wnaethom sicrhau cyllid i gynnal
astudiaethau dichonoldeb y System 
Ynni Lleol Blaengar mewn pedair sir yn y 
rhanbarth. Gallai'r Systemau hyn
ddatgloi llawer o fanteision cymunedol
megis y cyfle i gynhyrchu a gwerthu
ynni'n lleol ar gost fforddiadwy, potensial
i greu swyddi newydd a chyfrannu at 
ddatgarboneiddio'r system ynni leol.

£387,600 gan Gronfa

Adnewyddu Cymunedol wedi’i

sicrhau

Cynhaliwyd ymgyrch ar y 
cyfryngau cymdeithasol, 
Pob Cam, i ddangos nad oes
y fath beth â cham gyrfa
anghywir. Fel rhan o'r
ymgyrch, fe wnaeth seren
bop Cymru, Elin Fflur, a chyn-
bêl-droediwr rhyngwladol
Cymru Owain Tudur Jones 
ymuno gyda'u profiadau.

Lansio Uchelgais 

Gogledd Cymru

Lansiwyd ein henw
newydd 'Uchelgais 
Gogledd Cymru' a gwefan
a brand newydd ym mis 
Tachwedd i gynrychioli ein
gweledigaeth ar gyfer
Gogledd Cymru 
ffyniannus a'r bartneriaeth
sydd y tu ôl i'r weledigaeth
honno.

Ymgyrch Pob Cam i

Hyrwyddo Llwybrau Gyrfa

Y Ganolfan DSP oedd y cyntaf o brosiectau'r Cynllun Twf
i gyrraedd y garreg filltir hon a sicrhau'r cyllid. Bydd y £3 
miliwn o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn offer arloesol i
ddatblygu'r cyfleuster, a fydd yn rheoli sut mae
gwybodaeth ddigidol yn cael ei phrosesu'n effeithlon ac 
yn ddibynadwy. Yn ogystal â chreu hyd at 40 o swyddi
newydd ar gyfer y rhanbarth, bydd yn rhan annatod o 
ymateb i'r cynnydd mewn anghenion digidol. 

Cymeradwyo Achos Busnes Llawn y Ganolfan
Prosesu Signalau Digidol
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Canolfan Prosesu Signalau Digidol: 
Achos Busnes Llawn Cymeradwy

Flwyddyn wedi i Gynllun Twf Gogledd Cymru gael ei lofnodi, cymeradwywyd y 
prosiect cyntaf gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Y Ganolfan Prosesu Signalau Digidol (DSP) yw'r prosiect cyntaf o fewn y Cynllun
Twf i dderbyn cyllid, gan sicrhau cyllid o £3m i fuddsoddi mewn offer arloesol a 
fydd yn datblygu'r cyfleuster ynghyd â chreu hyd at 40 o swyddi newydd. Mae 
Llywodraethau Cymru a'r DU yn cydnabod bod y prosiect yn hanfodol i
ddatblygiad a dyfodol y Gogledd a'r economi ehangach.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol
Bangor, yr Athro Iwan Davies:

"Mae'r Ganolfan DSP yn enghraifft
wych o sut mae Prifysgol Bangor yn
cydweithio â diwydiant a sefydliadau
academaidd eraill i ddatblygu
atebion i fynd i'r afael â phroblemau'r
byd go iawn drwy ymchwil a datblygu
o'r radd flaenaf."

D angos sut mae offer y Ganolfan DSP yn cael ei defnyddio
Prif Noddwr:
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Uchafbwyntiau Chwarter 4

Fe ymunwyd ag 

Ymgyrch ‘Dewch

yn ôl’ gan M-Sparc

Yn sgil mabwysiadu diweddariad 2021 i Achos Busnes
y Portffolio ym mis Medi, fe wnaethom gyflwyno'r
diweddariad i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol. Ym mis 
Mawrth, fe wnaethom dderbyn a llofnodi'r llythyr
dyfarnu cyllid ar gyfer 2021-22 gan gadarnhau
rhandaliad nesaf cyllid y Cynllun Twf o £20.45m.

Cytuno ar Lythyr Cyllido

Morlais yn cael Golau Gwyrdd i

ddechrau Adeiladu

Daeth y prosiect yn barod i ddechrau
adeiladu yn sgil sicrhau caniatadau a 
£31m o gyllid ERDF a chytuno ar
gontractau adeiladu.

Fe wnaeth y prosiect Ychydig % 
Olaf gwblhau ei adolygiad Porth 2 
ym mis Chwefror gyda'r prosiect
Canolfan Biotechnoleg
Amgylcheddol wedi cwblhau ei
adolygiad Porth 1 ym mis Ionawr. 
Mae'r ddau brosiect yn gweithio ar
roi sylwi i'r argymhellion fel rhan o'r
gwaith o ddatblygu eu hachosion
busnes.

Dau Brosiect yn cwblhau

Adolygiadau Porth

Fe ymunwyd â'r
ymgyrch 'Dewch yn
ôl' am yr eildro, gyda'r
nod o ddenu pobl
ifanc i aros i fyw a 
gweithio yn Ogledd 
Cymru. 

Wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn cyntaf ar
gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru ym mis Rhagfyr
2021, mae'r prosiect Canolfan Prosesu Signal Digidol
bellach wedi gosod archebion ar gyfer gwedd un y 
prosiect ac mae'r eitemau cyntaf o offer wedi'u
derbyn.

Y Prosiect Cyntaf yn cael ei Weithredu
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Y Cynllun Rhwydwaith Ffibr Llawn Leol yn 

gwella cysylltiad Band Eang i 300 o 

safleoedd yn Gogledd Cymru

Gwell cysylltiad Band Eang mewn 311 o safleoedd

Cysylltiad band eang wedi gwella o 10Mbps i hyd at 

1Gbps 

Mae 165 o'r safleoedd hynny mewn ardaloedd gwledig* 

gyda Chysylltiadau Band Eang gwael blaenorol

Trosolwg :

Cafodd dros 300 o safleoedd cyhoeddus megis meddygfeydd, gorsafoedd

ambiwlans ac ysbytai cymunedol fudd o well cysylltedd band eang eleni, oherwydd

y cynllun Rhwydwaith Ffibr Llawn Leol (LFFN), a ariannwyd gan Lywodraeth y DU. 

Arweiniodd y tîm Cysylltedd Digidol ar gyflawni'r cynllun hwn, gan helpu'r sector gofal

iechyd i ddelio â'r cynnydd yn y galw am wasanaethau i gleifion, yn dilyn y pandemig. 

Mae'r cynllun wedi targedu safleoedd i fynd i'r afael â rhai o'r heriau a achosir gan

wasanaethau band eang araf neu annibynadwy, gan eu cefnogi i fabwysiadu ffyrdd

mwy effeithlon o weithio'n ddigidol ac yn y pen draw eu helpu i wella'r modd y 

darperir gwasanaethau i gleifion.

* Wedi’u dosbarthu’n wledig gan yr ONS
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O'r Chwith: Dylan Rhys Griffiths, Dirprwy Uwch Berchennog Cyfrifol y Rhaglen Cysylltedd 

Digidol, Kirrie Roberts, Rheolwr Prosiect Cysylltedd Digidol, Mrs Sarah Tibbetts, Rheolwr 

Practis, Simon Hart (AS) a'r Cynghorydd Dyfrig Siencyn ar ymweliad â Meddygfa 

Caerffynnon yn Nolgellau.

"Mae cael gwell cysylltiad band eang
yn golygu ein bod wedi gallu darparu
gwell gwasanaeth i'n cleifion. Mae'r
gostyngiad yn yr aros i dasgau
gweinyddol gael eu cwblhau wedi
arwain at gleifion yn aros llai am 
apwyntiad. 

Hefyd, rydym wedi gallu ychwanegu
gwasanaethau megis fideo
gynadledda i helpu cleifion o bell, sydd
wedi gwneud gwahaniaeth mawr i
sawl un o'n cleifion, yn enwedig y rhai
mwyaf bregus."

Mrs Sarah Tibbetts, Rheolwr Practis ym Meddygfa 
Caerffynnon, Dolgellau. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr

Meddygfa Caerffynnon, Dolgellau

"Mae cyfathrebu o'r radd flaenaf yn
hanfodol i ni fel y gallwn sicrhau bod 
ein gwasanaethau'n diwallu
anghenion y boblogaeth leol. 

Gall cysylltiadau cyflymach, mwy
dibynadwy drawsnewid y ffordd
rydym yn byw ac yn gweithio. Mae 
band eang gwell yn cefnogi ein
timau a'n systemau ledled y 
Gogledd i ddod yn fwy gwydn."

Jo Whitehead, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyngor Sir Ddinbych

"Mae'r rhaglen LFFN wedi dod â 
mynediad i gysylltedd ffibr cyflym i
nifer o safleoedd ledled Sir Ddinbych. 
Mae hyn wedi galluogi i ni fanteisio ar
gysylltiadau cyflymach a mwy gwydn
i'n rhwydwaith craidd. Mae cael
mynediad i ryngrwyd dibynadwy
cyflymach wedi helpu ein cwsmeriaid
a'n cydweithwyr i weithio'n hyblyg o 
leoliadau anghysbell. Mae cydweithwyr
wedi gallu cadw'n ddiogel a chael
cysylltedd da i wneud eu gwaith ar-lein
yn ystod cyfyngiadau Covid-19 heb
gael eu rhwystro gan gysylltedd araf
â'r rhyngrwyd".

Barry Eaton, Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, 
Cyngor Sir Ddinbych Tudalen 61



Cynllun Twf

Gogledd Cymru
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• Adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yn y Gogledd.

• Adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd a mynd i'r afael â heriau a 

rhwystrau economaidd hir-dymor i gyflawni twf cynhwysol.

• Hyrwyddo twf mewn ffordd gynhwysol, gynaliadwy, y gellir ei ymestyn yn

unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ein Nodau:

Buddsoddiad Amcanion Gwariant

Buddsoddiad Cynllun Twf £240m

Cyfanswm Buddsoddiad: >£1bn

Creu hyd at 4,200 o swyddi newydd

Cynhyrchu hyd at £2.5 biliwn o GVA 

ychwanegol net

Ein Rhaglenni

Bwyd-Amaeth 

a Thwristiaeth
Cysylltedd 

Digidol
Arloesi mewn 

Gweithgynhyrchu 

Gwerth Uchel

Tir ac Eiddo Ynni Carbon 
Isel

Trosolwg o’r Cynllun Twf
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Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Hwb Economi Gwledig Glynyllifon

Prif Noddwr

Nod y prosiect yw creu Hwb Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yn stad
Glynllifon, ger Caernarfon. Bydd yn cynnig cyfleusterau i fusnesau rhanbarthol
newydd neu rai sy'n ymestyn, megis unedau busnes a chanolfan wybodaeth ar y 
safle. Bydd y rhain yn cynnig profiad ymarferol i gefnogi twf arloesedd a menter.

Bydd y prosiect yn cryfhau'r cyfleoedd i gydweithio, datblygu'r gadwyn gyflenwi a 
thwf o fewn sector bwyd a diod sy'n ehangu yn Ogledd Cymru.

Bydd y rhaglen hon yn hyrwyddo ac yn cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant yn y 
sectorau Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, gan adeiladu ar sgiliau ac arbenigedd o'r radd
flaenaf sydd eisoes wedi'u sefydlu yn y rhanbarth. Oherwydd ein tirwedd amrywiol a 
thrawiadol, bydd y rhaglen yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cynaliadwy yn Ogledd 
Cymru.

Wedi'i gyflawni'n llwyddiannus, bydd y rhaglen yn sicrhau'r arloesedd gorau posibl ac yn
creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant. Bydd yn darparu cyfleusterau sy'n gyrru
sefyllfa gynaliadwy sy'n gystadleuol yn fyd-eang i'n rhanbarth.

Trosolwg
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Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Cam 1

Pennu cyd-

destun y 

prosiect

Cam 2

Paratoi’r Achos

Amlinellol 

Strategol

Cam 3

Paratoi’r Achos 

Busnes Amlinellol

Cam 4

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Amlinellol

Cam 5

Paratoi’r Achos 

Busnes Llawn

Cam 6

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Llawn

Cam 7

Gweithredu a 

Monitro’r Prosiect

Cam 8

Gwerthuso’r 

Prosiect

Hwb  Economi 

Gwledig 

Glynllifon

Rhwydwaith 

Talent 

Twristiaeth

Fferm Sero Net 

Llysfasi

Fferm Sero Net Llysfasi

Prif Noddwr

Drwy gyfleuster pwrpasol ar gampws
y coleg amaethyddol, bydd y prosiect
yn arwain hyfforddiant ymarferol yn y 
technolegau diweddaraf a dulliau
rheoli tir sy'n lleihau allyriadau a gwella
bioamrywiaeth.

Bydd y prosiect hwn yn helpu i sicrhau
dyfodol gwydn i Ogledd Cymru lle 
mae rheolaeth tir carbon niwtral a 
sector ynni adnewyddadwy datblygol
yn cefnogi cymunedau rhanbarthol
cynaliadwy, ffyniannus ac iach.

Wedi’i

gwbwlhau
Ar waith

Rhwydwaith Talent Twristiaeth

Prif Noddwr

Nod y prosiect yw darparu sgiliau
twristiaeth a lletygarwch ar gyfer y 
dyfodol a chynyddu'r manteision
masnachol o un o'r sectorau sydd
wedi'i sefydlu orau ac sy'n tyfu
gyflymaf yn y rhanbarth.

Wedi'i gyflawni'n llwyddiannus, bydd 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.

Tabl Olrhain Cynnydd y Prosiectau

Ar waith

Ar waith

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau
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Bydd y rhaglen hon yn mynd i'r afael â heriau cysylltedd yn Ogledd Cymru. Er bod 
gweddill y DU wedi elwa ar wasanaethau gwell yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid
oes gan lawer o'n cymunedau gysylltedd band eang symudol a sefydlog cryf. Bydd y 
rhaglen yn gwella gallu ein rhanbarth i ddatblygu technolegau ar gyfer y dyfodol, gan
sicrhau y gallwn ateb y galw cynyddol am ddigidol ac elwa o gysylltedd cyflym o 
ansawdd uchel.

Trosolwg

Cysylltedd Digidol
Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Canolfan Prosesu Signalau DigidolYr Ychydig % Olaf

Prif Noddwr

Er bod gweddill y DU wedi elwa ar well 
cysylltedd yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, mae rhannau o Ogledd 
Cymru yn dal i fod heb ddarpariaeth
band eang cyson, sydd wedi effeithio
ar gymunedau, busnesau a'r economi
ehangach.

Bydd y prosiect hwn yn mynd i'r afael
â'r 'rhaniad digidol' (y gwahaniaeth
mewn ansawdd cysylltedd rhwng trefi
a chymunedau gwledig) ac yn ystyried
sut y gall cysylltedd gyrraedd yr olaf o 
safleoedd y rhanbarth sydd heb fand
eang cyflym iawn (30 megabit yr eiliad) 
ar hyn o bryd. Ei nod fydd darparu
cysylltedd band eang cynaliadwy a 
fforddiadwy er budd cymunedau a 
busnesau Gogledd Cymru.

Prif Noddwr

Mae technoleg Prosesu Signal Digidol
(DSP) yn rhan hanfodol o'r economi
digidol ac mae'n rheoli sut caiff
gwybodaeth ddigidol ei phrosesu'n
effeithlon ac yn ddibynadwy rhwng
dyfeisiau a phobl.

Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu
galluoedd blaenllaw i ddatblygu
technolegau DSP newydd, cefnogi
cydweithio rhwng y diwydiant, creu
swyddi a chyfleoedd o fewn cadwyni
cyflenwi'r rhanbarth. Mae 
Llywodraethau Cymru a'r DU yn
cydnabod bod y prosiect yn hanfodol i
ddatblygiad a dyfodol Gogledd Cymru 
a'r economi ehangach.
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Cysylltedd Digidol
Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Cam 1

Pennu cyd-

destun y 

prosiect

Cam 2

Paratoi’r Achos

Amlinellol 

Strategol

Cam 3

Paratoi’r Achos 

Busnes Amlinellol

Cam 4

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Amlinellol

Cam 5

Paratoi’r Achos 

Busnes Llawn

Cam 6

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Llawn

Cam 7

Gweithredu a 

Monitro’r Prosiect

Cam 8

Gwerthuso’r 

Prosiect

Ychydig % 

Olaf

Canolfan 

Prosesu 

Signalau Digidol

Ffibr Llawn 

mewn 

Safleoedd 

Allweddol

Safleoedd a 

Choridorau 

Allweddol 

Cysylltiedig

Safleoedd a Choridorau Allweddol 

Cysylltiedig

Ffibr Llawn mewn Safleoedd 

Allweddol

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn gwella cysylltedd
band eang ar gyfer lleoliadau allweddol
yn Ogledd Cymru. Mae'r lleoliadau hyn yn
gyfoethog o ran busnesau bach a 
chanolig a fydd yn elwa o well cysylltedd.

Mae ffibr llawn yn dechnoleg rhwydwaith
arweiniol sy'n galluogi band eang o'r
safon uchaf. Mae pob busnes yn dibynnu
ar well cysylltedd i fynd i'r afael â'r galw
cynyddol am ddigidol. Mae sicrhau bod 
busnesau'n gallu manteisio ar opsiynau
cysylltedd cystadleuol a fforddiadwy yn
hanfodol ar gyfer twf, arloesedd a 
chynaliadwyedd.

Prif Noddwr

Nod y prosiect hwn yw gwella
cysylltedd ffonau symudol ar lwybrau
trafnidiaeth a darparu seilwaith ffibr
llawn cystadleuol i safleoedd
masnachol allweddol ledled y 
rhanbarth.  

Bydd buddsoddiad yn cael ei gyfeirio
at rwydweithiau ffibroptic sy'n
hanfodol ar gyfer darparu band eang
4G, 5G a gigabit.

Tabl Olrhain Cynnydd y Prosiectau
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Wedi’i
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Wedi’i

gwbwlhau
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Wedi’i

gwbwlhau
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Bydd y Rhaglen hon yn hyrwyddo arloesedd a masnacholi technoleg yn y diwydiant
gweithgynhyrchu, gan adeiladu ar gryfder presennol y sector o fewn ein rhanbarth.

Wrth wneud hynny, nod y rhaglen yw sicrhau cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant
gwerth uchel a chefnogi busnesau gweithgynhyrchu i ddatgarboneiddio yn unol ag 
ymdrechion cenedlaethol a byd-eang.

Trosolwg

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Cam 1

Pennu cyd-

destun y 

prosiect

Cam 2

Paratoi’r Achos

Amlinellol 

Strategol

Cam 3

Paratoi’r Achos 

Busnes Amlinellol

Cam 4

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Amlinellol

Cam 5

Paratoi’r Achos 

Busnes Llawn

Cam 6

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Llawn

Cam 7

Gweithredu a 

Monitro’r Prosiect

Cam 8

Gwerthuso’r 

Prosiect

Canolfan 

Biotechnoleg 

Amgylcheddol

Canolfan Opteg 

a Pheirianneg 

Menter

Canolfan Opteg a 

Pheirianneg Menter

Canolfan Biotechnoleg 

Amgylcheddol

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn archwilio'r
defnydd o brosesau biolegol fel
dewisiadau carbon isel yn lle
cynhyrchion a phrosesau
gweithgynhyrchu diwydiannol. Wedi'i
leoli ym Mhrifysgol Bangor, bydd y 
prosiect yn ymchwilio i ensymau
unigryw a sut y gallant drawsnewid yn
gynhyrchion sy'n cael llai o effaith ar yr
amgylchedd na deunyddiau cyfredol
a chemegau diwydiannol.

Prif Noddwr

Bydd y prosiect yn darparu cyfleusterau
o'r radd flaenaf i archwilio opteg, 
ffotoneg a deunyddiau cyfansawdd fel
dewis amgen o ddeunydd ysgafn, a 
fydd yn lleihau carbon o fewn y sector 
gweithgynhyrchu.

Bydd y prosiect yn gyrru arloesedd a 
masnacholi o fewn busnesau
rhanbarthol, i greu swyddi a denu
mewnfuddsoddiad.

Tabl Olrhain Cynnydd y Prosiectau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i

gwbwlhau

Wedi’i
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Tir ac Eiddo
Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru

Prif Noddwr

Mae'r cyn ysbyty mewn cyflwr gwael yn dilyn ymosodiadau diweddar a llosgi bwriadol
a fandaliaeth ddifrifol. Bydd y prosiect yn dymchwel, yn dadhalogi ac yn glanhau'r safle
fel ei fod yn addas ar gyfer datblygiadau preswyl ac eiddo cyflogaeth. Y nod yw denu
buddsoddiad preifat, darparu swyddi newydd a chreu cyfleoedd i fusnesau adleoli neu 
ehangu.

Bydd y rhaglen hon yn mynd i'r afael â heriau tir ac eiddo yn y rhanbarth, i ddatgloi
cyfleoedd ac adeiladu ar ein cryfderau.

Drwy fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r farchnad eiddo yn Ogledd Cymru, bydd y 
rhaglen yn datblygu safleoedd i ddarparu eiddo preswyl a chyflogaeth. Bydd hefyd yn
sicrhau'r capasiti mwyaf posibl mewn cysylltiadau trafnidiaeth allweddol.

Trosolwg

Safle Strategol Allweddol 

Bodelwyddan

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn darparu
gwasanaethau sylfaenol, megis pŵer, 
telathrebu a dŵr er mwyn datblygu
eiddo preswyl a chyflogaeth. Wrth
wneud hynny, y nod yw denu
buddsoddiad gan y sector preifat a 
darparu cyfleoedd i fusnesau adleoli
ac ehangu i greu swyddi newydd.

Porth Caergybi

Prif Noddwr

Bydd y prosiect yn gwella capasiti'r
porthladd drwy adennill tir (creu tir
newydd o'r môr) o fewn yr harbwr. 
Wrth wneud hyn, y nod yw sicrhau y gall 
y porthladd fodloni gofynion cynyddol
ymweliadau busnes a thwristiaeth â'r
rhanbarth.

Mae'r porthladd yn un o'r llwybrau
trafnidiaeth a ddefnyddir fwyaf rhwng
y DU ac Iwerddon. Fel ail borthladd
prysuraf y DU, mae'n gyswllt
trafnidiaeth pwysig rhwng y ddwy wlad.
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Tir ac Eiddo
Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Porth y Gorllewin

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn darparu
gwasanaethau sylfaenol, megis pŵer, 
telathrebu a dŵr er mwyn datblygu
eiddo cyflogaeth a busnes. 

Wrth wneud hynny, y nod yw denu
buddsoddiad gan y sector preifat a 
darparu cyfleoedd i fusnesau adleoli
ac ehangu i greu swyddi newydd.

Parc Bryn Cegin  

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn datblygu tir ar
gyfer adeiladau cyflogaeth a busnes
newydd. Wrth wneud hynny, y nod yw
denu buddsoddiad gan y sector 
preifat a chreu cyfleoedd i fusnesau
adleoli ac ehangu. 

Bydd hefyd yn creu cyfleoedd gwaith
newydd.

Neuadd Warren

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys darparu gwasanaethau sylfaenol fel pŵer, telathrebu
a dŵr i'r safle. Bydd hefyd yn lefelu'r tir fel ei fod yn addas ar gyfer eiddo cyflogaeth a 
busnes. Y nod yw denu buddsoddiad gan y sector preifat a chreu cyfleoedd i fusnesau
adleoli ac ehangu. Bydd hefyd yn creu cyfleoedd gwaith newydd.

Cam 1

Pennu cyd-

destun y 

prosiect

Cam 2

Paratoi’r Achos

Amlinellol 

Strategol

Cam 3

Paratoi’r Achos 

Busnes Amlinellol

Cam 4

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Amlinellol

Cam 5

Paratoi’r Achos 

Busnes Llawn

Cam 6

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Llawn

Cam 7

Gweithredu a 

Monitro’r Prosiect

Cam 8

Gwerthuso’r 

Prosiect

Porth Caergybi

Cyn Ysbyty 

Gogledd Cymru

Safle Strategol 

Allweddol 

Bodelwyddan

Porth y Gorllewin

Neuadd Warren

Parc 

Bryn Cegin

Tabl Olrhain Cynnydd y Prosiectau
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Ynni Carbon Isel

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

MorlaisCanolfan Ragoriaeth Ynni 

Carbon Isel (Egni)

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn buddsoddi i
ddatblygu Canolfan Ragoriaeth Ynni
Carbon Isel ym Mhrifysgol Bangor a 
M-SParc, gwella galluedd y rhanbarth
ar gyfer ymchwil, dylunio ac 
arloesedd mewn ynni carbon isel.

Bydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer
ymchwil pellach, datblygu'r gadwyn
gyflenwi a denu mewnfuddsoddiad

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn cysylltu Morlais
â'r system grid trydan, i alluogi i
ddatblygwyr technoleg llif llanw
ddefnyddio eu dyfeisiau yn y parth. Lleolir
Morlais oddi ar arfordir gogledd-
orllewinol Ynys Gybi, Ynys Môn a'i nod yw
cynhyrchu trydan drwy ynni'r llanw. 
Unwaith y bydd yr isadeiledd yn ei le, 
bydd yn defnyddio rhai o'r adnoddau
llanw gorau yn Ewrop.

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi'r defnydd o hydrogen gwyrdd i roi hwb i'r economi
hydrogen carbon isel yn y rhanbarth, gan gynnwys opsiynau ar gyfer datgarboneiddio
rhwydweithiau trafnidiaeth.

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth

Bydd y rhaglen hon yn datgloi buddion datblygu prosiectau ynni carbon isel o fewn y 
rhanbarth, gan sefydlu Gogledd Cymru fel un o'r lleoliadau arweiniol ar gyfer y sector 
ynni carbon isel.

Mae nodweddion ac adnoddau naturiol unigryw ein rhanbarth yn cynnig y potensial i
ddatblygu prosiectau sy'n creu swyddi newydd, yn lleihau allyriadau carbon ac yn
cyfrannu at gyflawni sero-net erbyn 2050.

Trosolwg
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Ynni Carbon Isel

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Cam 1

Pennu cyd-

destun y 

prosiect

Cam 2

Paratoi’r Achos

Amlinellol 

Strategol

Cam 3

Paratoi’r Achos 

Busnes Amlinellol

Cam 4

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Amlinellol

Cam 5

Paratoi’r Achos 

Busnes Llawn

Cam 6

Cymeradwyo’r 

Achos Busnes 

Llawn

Cam 7

Gweithredu a 

Monitro’r Prosiect

Cam 8

Gwethuso’r 

Prosiect

Morlais

Trawsfynydd

Canolfan 

Ragoriaeth Ynni 

Carbon Isel (Egni)

Ynni Lleol 

Blaengar

Hwb Hydrogen a 

Datgarboneiddio

Trafnidiaeth

TrawsfynyddYnni Lleol Blaengar

Prif Noddwr

Nod y prosiect yw cefnogi prosiectau
ynni ledled Gogledd Cymru a fydd yn
helpu i gyflawni targedau ynni
adnewyddadwy a datgarboneiddio a 
bydd iddynt elfen o berchnogaeth
leol. Bydd hefyd yn helpu i ddatgloi
buddsoddiad preifat a chymunedol
mewn prosiectau ynni newydd.

Diffinnir perchnogaeth leol fel asedau
sy'n eiddo i randdeiliaid sydd wedi'u
lleoli ac sy'n gweithredu yn Ogledd 
Cymru, boed hynny'n unigolion, yn
gymunedau, yn fusnesau neu'n
sefydliadau eraill.

Prif Noddwr

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio
Adweithyddion Modiwlaidd Bach neu 
Uwch cyntaf o'u math ar safle
Trawsfynydd i gynhyrchu ynni carbon 
isel. 

Bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu tuag
at gostau datblygu'r prosiect ac 
isadeiledd, helpu i greu swyddi a gosod
Gogledd Cymru mewn safle blaenllaw
ar gyfer technoleg sydd â photensial
arwyddocaol i'w defnyddio ledled y DU 
ac yn rhyngwladol.

Tabl Olrhain Cynnydd y Prosiectau
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Rhaglenni Sgiliau a 
Thrafnidiaeth

Tudalen 73



Trosolwg gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Dros y 12 mis diwethaf, mae'r ffocws wedi bod ar sicrhau aelodaeth cyflogwyr a chael
mewnbwn gan ein sectorau allweddol a'r sectorau twf.  Datblygwyd dau grŵp clwstwr
cyflogwyr newydd fel is-grwpiau o'r bwrdd, cyflogwyr yn y sector cyhoeddus a 
chyflogwyr adeiladu. Gwnaethom hefyd ail-ganolbwyntio ein grŵp darparwyr dysgu
seiliedig ar waith a phenodi cadeirydd newydd. 

Wrth symud ymlaen, byddwn yn canolbwyntio ar gryfhau ein haelodaeth o gyflogwyr
ymhellach wrth i ni ddatblygu cynllun cyflogaeth a sgiliau nesaf 2023-25 lle bydd
ffocws cryf ar sgiliau digidol, sero net, y Gymraeg a chyflogadwyedd. Bydd y cynllun yn
nodi'r blaenoriaethau sgiliau a chyflogaeth allweddol ac unrhyw sectorau rhanbarthol
allweddol ar gyfer y rhanbarth, sy'n cyd-fynd â chynlluniau economaidd rhanbarthol, 
gan gynnwys y Cynllun Twf. 

Er gwaethaf yr heriau a wynebwyd dros y flwyddyn ddiwethaf yn sgil Covid-19, nid yw
ein blaenoriaethau wedi newid ac maent wedi dod yn fwyfwy pwysig er mwyn sicrhau
adferiad economaidd sy'n cael ei arwain gan sgiliau yn y rhanbarth. Rydym yn dal i
ganolbwyntio ar roi cefnogaeth i'n sectorau allweddol a'n sectorau twf yn y rhanbarth. 

Eleni rydym wedi gwneud cynnydd drwy gyflawni ein cynllun gweithredu o 
weithgareddau ar gyfer pob un o'r tair blaenoriaeth.

Sgiliau a Chyflogadwyedd

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Uchafbwyntiau dros y 12 mis diwethaf

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI): Rydym wedi cryfhau ein galluedd dadansoddol

ac wedi mynd ati i gymryd golwg ddadansoddol ddofn ar ein tirwedd cyfnewidiol a'r heriau

a'r materion sgiliau sy'n wynebu cyflogwyr ar draws ein sectorau allweddol a thwf. Rydym

wedi cynhyrchu tri adroddiad LMI Covid-19 dros y flwyddyn sydd wedi helpu i lywio polisïau a 

rhaglenni Llywodraeth Cymru ar gyfer Sgiliau a Chyflogadwyedd.

Wedi cyhoeddi Adroddiad Sgiliau Gwyrdd: Comisiynwyd Data Cymru i gynhyrchu

Adroddiad Sgiliau Gwyrdd, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth. Mae'r adroddiad hwn yn

amlinellu'r dull y maent wedi'i ddefnyddio i ddeall swyddi a sgiliau gwyrdd, yn nodi'r prif

ffynonellau data sydd ar gael i'r cyhoedd, ac yna'n asesu'r heriau swyddi gwyrdd a sgiliau o 

fewn sectorau allweddol yn economi Cymru. 
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Sgiliau a Chyflogadwyedd
Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Trawsfynydd: Er mwyn hyrwyddo a chefnogi'r
gwaith o ddatblygu pibell sgiliau ar gyfer datgomisiynu niwclear, cytunwyd i gydweithio
â Magnox Ltd a Grŵp Llandrillo Menai i gefnogi'r uchelgais hwn. Bydd y trefniant
cydweithio cydweithredol hwn yn anelu i ddarparu ystod o fuddion arfaethedig i'r
rhanbarth a fydd yn cynnwys pibell sgiliau glir a fydd yn helpu darparwyr
sgiliau/hyfforddiant a'r gadwyn gyflenwi i gynllunio'n effeithiol ar gyfer gofynion sgiliau
yn y dyfodol ar gyfer y 5-10 mlynedd nesaf

Gwarant Person Ifanc: Rydym wedi cwblhau gwaith mapio i ddeall y dirwedd bresennol
o ran darpariaeth a chymorth i bobl ifanc 16-24 oed sy'n NEET. Buom yn ymgynghori â 
rhaglenni a phrosiectau ar draws y rhanbarth er mwyn deall yn well y tirlun presennol o 
gynnig/cymorth sydd ar gael o ran y cymorth/darpariaeth addysg, cyflogaeth, 
hyfforddiant a lles presennol sydd ar gael i bobl ifanc yn lleol ac yn rhanbarthol.

Ymgyrchoedd Cyfryngau Cymdeithasol a Digwyddiadau Gyrfa: Roedd angen
ymyriadau arloesol ar draws pob sector i helpu i wella o'r pandemig y llynedd. Ar gyfer
y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, roedd hyn yn golygu cydweithio â phartneriaid i
drefnu a chyflwyno ystod o ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau
gyrfaoedd. Mae rhai ymgyrchoedd a digwyddiadau nodedig yr ydym wedi'u cefnogi i
godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd lleol yn cynnwys; Eich Gyrfa, Eich Dyfodol; Gŵyl
Sgiliau Digidol; Twristiaeth a Lletygarwch a Phob Cam. 

Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Trawsfynydd rhwng y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol, Llywodraeth Cymru a Grŵp Llandrillo Menai 
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Trafnidiaeth

Trosolwg a Chynnydd y Rhaglen

Y 12 mis diwethaf:
• Buom yn gweithio fel rhanbarth i

ysgrifennu ymateb cydlynol i

Ymgynghoriad Trawsnewid Great 

British Railway. Cafwyd cyfraniad

cadarnhaol gan bob un o'r chwe

awdurdod lleol, Trafnidiaeth Cymru a 

Growth Track 360.

• Ers mis Ionawr, rydym wedi bod yn

cefnogi'r gwaith o weithredu Cyd-

bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 

yn raddol, yn enwedig o ran y 

Swyddogaethau Trafnidiaeth. Ceisio

mewnbwn gan bob un o'r chwe adran

drafnidiaeth, y gyllideb flynyddol

gyntaf ac arwain y tîm gweithredu ar

feysydd trafnidiaeth allweddol.

• Rhoddwyd ystyriaeth i'r gwaith sy'n

ofynnol gan y Cyd-bwyllgor

Corfforedig ar ddatblygu'r Cynllun

Trafnidiaeth Ranbarthol ofynnol. Mae 

cyfarfodydd rheolaidd grŵp

trafnidiaeth ranbarthol wedi sicrhau

bod yr holl bartneriaid yn parhau i gael

y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw

ddatblygiadau sy'n ymwneud â 

thrafnidiaeth o fewn y Cydbwyllgor

Corfforedig.

Y 12 mis nesaf:
• Bydd awdurdodau lleol yn ymateb i'r

Ymgynghoriad 'One Network' ym mis 

Mehefin eleni, rydym yn bwriadu

cefnogi'r Awdurdodau Lleol ymhellach

drwy ddwyn eu hymatebion lleol

ynghyd ag ymateb rhanbarthol

cryfach er mwyn cefnogi eu barn 

ymhellach.

• Byddwn yn parhau i gefnogi'r gwaith o 

weithredu Cyd-bwyllgor Corfforedig

Gogledd Cymru, sydd â diddordeb

arbennig yn y swyddogaeth

drafnidiaeth. Bydd y grŵp trafnidiaeth

ranbarthol yn parhau i weithio drwy'r

tasgau angenrheidiol i sicrhau bod 

modd trosglwyddo'n symlach i

Gynllunio Rhanbarthol.

• Gyda dyddiad cyhoeddi wedi'i dargedu

ar gyfer haf 2023, eleni bydd y 

rhanbarth yn dechrau datblygu ei

Gynllun Trafnidiaeth Ranbarthol cyntaf

fel Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y 

ffocws ar ein hymateb rhanbarthol i

weithredu gweledigaeth Llywodraeth

Cymru ar gyfer trafnidiaeth fel y nodir

yn y 'llwybr newydd', yn ogystal ag 

anghenion lleol ein dinasyddion, ein

cymunedau, ein busnesau a'n

hamgylchedd.
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Llywodraethu
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Trosolwg o Lywodraethu
Sefydlwyd y Bwrdd Uchelgais Economaidd gan bartneriaid awdurdodau lleol fel cyd-bwyllgor yn

2019 a hwn yw'r corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru, ynghyd

ag arwain ar gydweithio economaidd rhanbarthol.

Wedi sicrhau'r Cynllun Twf ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y partneriaid gytuno i 'Gytundeb

Llywodraethu 2'. Mae'r cytundeb, sy'n ddogfen sydd wedi'i rhwymo mewn cyfraith, yn diffinio rôl a

swyddogaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd, a'i ddefnydd o bwerau dirprwyedig. Yn ogystal,

mae'n amlinellu'r strwythurau gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd democrataidd.

Mae trefniadau llywodraethu'r Cynllun Twf yn caniatáu i benderfyniadau gael eu gwneud mewn

modd agored a thryloyw er budd y rhanbarth cyfan. Tra bod y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn

gweithredu fel y corff gwneud penderfyniadau ar gyfer y Cynllun Twf, mae cysylltiadau ffurfiol

ac anffurfiol cryf â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel arianwyr y Cynllun Twf.

Mae'r Bwrdd Uchelgais Economaidd wedi mabwysiadu model cyflawni sy'n seiliedig ar ddull arfer

gorau ar gyfer rheoli'r portffolio, y rhaglenni a'r prosiectau. Mae'r dull hwn yn ffordd integredig o

fodloni uchelgeisiau'r sefydliad, gan annog gwell penderfyniadau a chynyddu'r tebygolrwydd o

gael deilliannau llwyddiannus.

Adrodd
Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cynhyrchu
adroddiadau cynnydd chwarterol ac 

adroddiad blynyddol ar y Cynllun Twf a gaiff eu

rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth
y DU, y Bwrdd Uchelgais a'i bartneriaid. Bydd yr
adroddiadau hyn ar gael yn gyhoeddus ar ein
gwefan.

Trefniadau Craffu
Darperir swyddogaeth craffu Cynllun Twf
Gogledd Cymru gan y chwe awdurdod lleol

drwy eu trefniadau Pwyllgorau Craffu

presennol. Bydd y Pwyllgorau Craffu yn
ystyried yr adroddiadau chwarterol a 
blynyddol a gaiff eu cynhyrchu gan y 
Swyddfa Rheoli Portffolio.
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Gwerth Ychwanegol

Rydym yn credu mewn rhoi'n ôl i Ogledd Cymru. Fel tîm, rydym yn gweithio i sicrhau ein 
bod yn sicrhau buddion ychwanegol i'r rhanbarth a bod ein gwaith yn gwella lles 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Gogledd Cymru.

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn rydym wedi'i wneud yn 2021 /22:

➢ Gwnaethom gefnogi prosiectau rhanbarthol drwy roi mewnbwn i achos
busnes ailddatblygu Theatr Clwyd, a sicrhaodd £25m gan Lywodraeth
Cymru.

➢ Gwnaethom sicrhau dros £1m mewn grantiau ychwanegol i gefnogi prosiectau
yn Ogledd Cymru.

➢ Gwnaethom sicrhau gwerth cymdeithasol ychwanegol o £78,000 drwy
Broses gaffael y DSP.

➢ Codwyd £2,300 gennym ar gyfer canghennau Mind lleol yn Ogledd Cymru 
drwy gerdded llwybr arfordir Gogledd Cymru i gyd.

➢ Gwnaethom gyfrannu at ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus drwy gasglu
sbwriel o'n cymunedau lleol.

➢ Gwnaethom gefnogi Prosiect Morlais i sicrhau £31m gan Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru.
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Y 12 Mis Nesaf

Mae angen i ni edrych ymlaen yn gadarnhaol

ac yn benderfynol i gyflawni hyd yn oed mwy
ar gyfer Gogledd Cymru dros y deuddeg mis 

nesaf. Heb os, bydd yn her wrth i ni wneud
synnwyr o'r ddynameg newydd o weithio yn y 

byd ar ôl y pandemig.

Un o'n blaenoriaethau allweddol yw datblygu

ein strategaeth ar gyfer denu buddsoddiad

gan y sector preifat. Mae gennym strategaeth
ddrafft yn ei lle sy'n cydnabod y gofyn i ddenu

buddsoddiad sector preifat yn uniongyrchol i

brosiectau'r Cynllun Twf, ond mae hefyd yn
cydnabod y bydd buddsoddiad y Cynllun Twf

yn gwella isadeiledd y rhanbarth, gan felly greu
cyfleoedd buddsoddi mwy apelgar ar gyfer y 
sector busnes ac amlygu ein cryfderau a'n
natur gystadleuol fel rhanbarth.  

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn
eithriadol o ran y ffordd rydym yn gweithio a 
bellach, mae gennym gyfle i estyn allan i'r

farchnad buddsoddwyr, gyda dull gweithredu
a fydd yn denu ac yn magu diddordeb ac yn
dangos y potensial y gall Gogledd Cymru ei 
ddarparu i fuddsoddwyr. Fe wnaethom fentro i
gynnal ein digwyddiad ymgysylltu'n gynnar â'r

farchnad gyda busnesau yn y rhanbarth eleni, 
gan roi trosolwg cynnar iddynt o'n
blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer

busnesau dros y blynyddoedd nesaf. 
Edrychwn ymlaen at barhau i adeiladu ar y 

berthynas hon gyda'n marchnad cyflenwyr

lleol wrth i ni symud ymlaen.

Ar ôl symud i gam cyflawni'r Cynllun Twf yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf, bydd y 12 mis 

nesaf yn canolbwyntio ar sicrhau

cymeradwyaeth ar gyfer gwedd nesaf ein

prosiectau gan ganolbwyntio'n wirioneddol ar
sicrhau buddion a gwerth cymdeithasol
ychwanegol i'r rhanbarth. Er bod heriau i'w

goresgyn, yn enwedig o ran chwyddiant a 
chostau cynyddol, mae'r cyfleoedd ar gyfer y 

Gogledd Cymru yn sylweddol ac yn rhai y gellir

eu cyflawni.

Roedd gan y cyntaf o'r wedd nesaf hon, y 

Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter gan
Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam, achos busnes

amlinellol a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym
mis Ebrill a bydd yn awr yn symud ymlaen

drwy'r broses gaffael cyn ceisio penderfyniad

buddsoddi terfynol yn gynnar yn 2023.

Mae gyrru tuag at ddyfodol sero-net yn

egwyddor sylfaenol ar gyfer y Cynllun Twf. 
Buddsoddi mewn ffordd sy'n hyrwyddo dyfodol

gwyrddach a glanach drwy ein buddsoddiadau. 

Eleni, rydym wedi gweithio gydag Arup ar ddull
sy'n arwain y ffordd ar gyfer buddsoddi cyfalaf i

ystyried datblygu cynaliadwy a chyflawni'n
wirioneddol yn erbyn Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol wrth i ni symud ymlaen. 
Disgrifiwyd hyn fel dull arloesol gan ein
partneriaid, Arup. Rydym yn falch o fod yn
arwain y ffordd yn Ogledd Cymru ac edrychwn
ymlaen at weithredu'r dull hwn gyda
phartneriaid ein prosiectau dros y flwyddyn

nesaf.

Fel rhanbarth ac mewn partneriaeth â 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, 
byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gydweithio

i fanteisio'n llawn ar gyfleoedd Ffyniant Bro a 
byddwn yn cyflwyno cynllun buddsoddi ar gyfer
y Gronfa Ffyniant Cyffredin fel rhan o gyflawni

yn erbyn ein Fframwaith Economaidd
Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Mae partneriaeth 'tîm Gogledd Cymru' yn
parhau i fagu momentwm ac rwy'n hynod falch

o'r effaith sy'n cael ei chyflawni ond hefyd, yn
bwysig, y twf mewn perthnasoedd a gwydnwch

personol a ddangoswyd gan bawb sy'n

gysylltiedig drwy gydol yr hyn sydd, ac sy'n

parhau i fod, yn gyfnod hir o ansicrwydd
economaidd ac ansefydlogrwydd. Gyda hyn 
mewn golwg, gallwn edrych ymlaen yn hyderus 

wrth i ni barhau i gyflawni dros Ogledd Cymru.

Gan y Cyfarwyddwr Portffolio, Alwen Williams
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Ein Partneriaid

£240m o fuddsoddiad y Cynllun Twf
wedi’i ariannu gan
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 7 Gorffennaf 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Arweiniol Tai a 

Chymunedau) Ann Lloyd (Pennaeth Cymorth Busnes 

Interim GCC) 

Awdur yr Adroddiad Nigel Jones / Lisa Harte / Mark Dixon 

 Teitl Gwasanaethau Digartrefedd a Chymorth Tai 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau a rhoi’r cyfle i 

aelodau archwilio effeithiolrwydd y gwasanaeth amlddisgyblaethol digartrefedd a 

weithredwyd yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digartrefedd a 

chefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai i archwilio effeithiolrwydd y dull Corfforaethol 

ar draws gwasanaeth, wrth fynd i’r afael â digartrefedd fel cyfrifoldeb ehangach 

y Cyngor ac nid Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn unig.    

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am y camau a gymerwyd ar Adroddiad 

Archwilio ‘Darparu Llety i’r Digartref’, (Rhagfyr 2020) a gyfeiriwyd gan y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio ym mis Ionawr 2021.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. I roi sicrwydd i’r Pwyllgor Craffu bod gweithredu’r dull Corfforaethol ar draws 

gwasanaeth a gwasanaeth digartrefedd amlddisgyblaethol yn unol â 

gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddigartrefedd a chymorth tai ac yn cyfrannu 

at nod y Gwasanaeth Atal Digartrefedd i sicrhau bod pawb yn cael ei ddiogelu a’i 

gefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n bodloni eu hanghenion. 

 

3.2. Bod y Pwyllgor Craffu yn adolygu cynnydd o ran mynd i’r afael â chamau 

gweithredu'r archwiliad a phenderfynu a oes angen unrhyw adroddiadau 

diweddaru pellach ynglŷn â chynnydd o ran y cynllun gweithredu gwelliant neu Tudalen 83
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gyfeirio i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Roedd y Prif Archwilydd Mewnol 

wedi darparu crynodeb o’r cynnydd a wnaed i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio ar 16 Mawrth 2022 a bydd yn darparu adroddiad diweddariad ar 27 

Gorffennaf. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Ers Mawrth 2020 mae’r nifer o aelwydydd sydd mewn llety brys dros dro wedi 

parhau yn oddeutu 180.  Wrth i ni chwilio am lety camu ymlaen parhaol ar gyfer 

y sawl mewn llety dros dro brys, mae gennym hefyd aelwydydd newydd sy'n 

datgan eu bod yn ddigartref, gan fod o dan 35 yn parhau’n gyfran uchel o fewn 

llety brys.  

4.2. Mae aelwydydd mewn llety brys dros dro yn aros yn hirach na chyn y Covid, gan 

fod yna ddiffyg llety symud ymlaen parhaol addas iddynt symud. Yn ystod y 18 

mis diwethaf rydym wedi sicrhau tenantiaethau ar gyfer 99 aelwyd mewn tai 

cymdeithasol ar ôl atal y Polisi Dyraniadau Tai Cymdeithasol, ble roedd dros 50% 

wedi dod o bortffolio Tai Cymunedol Sir Ddinbych. 

4.3. Rydym yn parhau i ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer newid i Ddull Ailgartrefu 

Cyflym Llywodraeth Cymru, mae defnydd o lety dros dro brys o ansawdd da yn 

rhan annatod o’r cynllun. Rydym angen sicrhau drwy’r dull corfforaethol a 

darparu’r gefnogaeth gywir i aelwydydd digartref ein bod yn lleihau faint o amser 

sy’n cael ei dreulio mewn llety brys.   

4.4. Mae’r Cyngor yn cymryd camau mwy strategol a chorfforaethol ar gyfer 

digartrefedd sy’n cael ei yrru gan dîm trawsadrannol o Benaethiaid Gwasanaeth 

o dan arweiniad y Prif Weithredwr.    Mae llety dros dro brys mwy addas sy’n 

eiddo ac yn cael ei weithredu gan y Cyngor yn cael ei roi ar waith i leihau’r 

defnydd o sefydliadau Gwely a Brecwast a gwestai a bydd hefyd yn ei gwneud 

yn haws i gleientiaid gael mynediad i wasanaethau cynnal.  Rydym wedi prynu 

Epworth Lodge yn Y Rhyl i ddarparu 8 uned o lety brys dros dro i deulu, disgwylir 

iddo gael ei drosglwyddo i’r Tîm Atal Digartrefedd yn ystod Chwarter 3 2022.    

Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud i nodi eiddo arall y gellir ei ddefnyddio ar gyfer 

llety dros dro brys, sydd wedi’i gydnabod yn yr adroddiad archwilio mewnol.  

4.5. Rydym yn gwbl ymwybodol mai’r rhwystr mwyaf i fynd i’r afael â digartrefedd yw 

diffyg tai fforddiadwy neu gymdeithasol fel llety camu ymlaen parhaol sy’n addas 

ar gyfer anghenion y grŵp cleient.   Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y twf uchel 
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yn y niferoedd ar y gofrestr Un Llwybr Mynediad at Dai (ULlMaD).  Un ffordd o 

gefnogi hyn yw i gynyddu portffolio Tai Cymunedol y Cyngor naill ai drwy ail-

bwrpas i stoc bresennol neu ddatblygu unedau newydd ac yn ystod 2022 - 2023 

rydym yn disgwyl nifer fawr o eiddo Tai Cymdeithasol i ddod yn rhan o'r ffrwd 

cyllido gan y Cyngor a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill. Dylai hyn 

helpu i leihau’r rhestr aros ULlMaD a gobeithio gweld nifer o aelwydydd digartref 

yn derbyn llety parhaol.   

4.6. Nid ydym am ddatrys y mater o ddod o hyd i lety camu ymlaen parhaol heb ddod 

o hyd i eiddo yn y Sector Rhentu Preifat.  Yn 2020 roeddem wedi dechrau ar 

gynllun peilot i sicrhau eiddo drwy Gynllun Prydlesu Preifat Llywodraeth Cymru, 

ym mis Mawrth 2022 roedd Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r cynllun sydd 

bellach yn cynnwys mwy o gymhelliant i Landlordiaid, gan gynnwys telerau 

prydlesu o rhwng 5 ac 20 mlynedd, hefyd grantiau adnewyddu hyd at £25 mil ar 

gyfer eiddo.  Mae gennym darged ar gyfer prydlesu 80 eiddo dros y 5 mlynedd 

nesaf, mae’r cynllun hefyd yn cynnwys darpariaeth refeniw ar gyfer 

gwasanaethau cynnal tenantiaeth, ôl-ddyledion rhent a staffio.  

4.7. Mae’r Tîm Aml Ddisgyblaeth o fewn Atal Digartrefedd nawr wedi’i weithredu’n 

llawn.   Mae’r cynnydd a wnaed a’r ymdrechion parhaus i weithredu arferion 

newydd wedi’i gydnabod o fewn yr adroddiad archwilio.   Mae gwaith ar y gweill i 

ddatblygu fframwaith monitro ac ansawdd a pherfformiad cadarn ond mae hyn 

wedi’i ohirio ychydig, yn bennaf oherwydd aros am ganllawiau gan Lywodraeth 

Cymru.   Mae pob dinesydd sy’n rhan o ddarpariaeth digartrefedd statudol yn 

derbyn sgwrs Beth sy’n Bwysig llawn yn unol â Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles: ac mae’r aelod mwyaf priodol o’r MDT yn cael ei ddyrannu 

i’r unigolyn / aelwyd. Bydd cefnogaeth barhaus yn parhau i fynd i’r afael ag 

unrhyw anghenion dynodedig unwaith y bydd tenantiaeth barhaol wedi’i chyrchu 

i leihau’r risg o ddigartrefedd cylchol. 

4.8. Mae’r adnodd staff sy’n gweithio ar draws Atal Digartrefedd wedi cynyddu o 20 i 

28 yn dilyn ailstrwythuro yn 2021 gyda rhai staff yn cael eu gwasgaru o fewn 

gwasanaethau eraill y Cyngor:  Tai Cymunedol; Un Pwynt Mynediad (SPoA); a 

Gwasanaethau Ieuenctid, gan adeiladu ar seilwaith a chryfderau o fewn y 

gwasanaethau hyn i ddatblygu ein cefnogaeth i ddinasyddion yn ogystal â staff 

yn cael budd o fynediad i ystod ehangach o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad.   

Rydym yn defnyddio seilwaith sefydledig Tai Cymunedol i reoli eiddo ac rydym 

yn gweithio tuag at gynyddu ein portffolio o eiddo sector rhentu preifat i roi terfyn 
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ar ddigartrefedd. Mae’r bartneriaeth rhwng Gwasanaethau Ieuenctid, 

Gwasanaethau Plant ac Atal Digartrefedd yn cefnogi pobl ifanc cymhleth, mae 

darpariaeth arbenigol 24/7 yn cael ei gomisiynu ar gyfer rhai o’r Plant Sy'n Derbyn 

Gofal. 

4.9. Mae Sir Ddinbych yn derbyn £7.3miliwn o Grant Cymorth Tai (GCT) gan 

Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth cysylltiedig â thai, mae darpariaeth 

wedi’i chaffael yn defnyddio GCT yn gorfod cefnogi Papur Polisi Atal Digartrefedd 

Llywodraeth Cymru:  Dull Ail-gartrefu Cyflym ar gyfer Cymru, gyda disgwyliad ein 

bod yn caffael ystod o wasanaethau gan sefydliadau arbenigol a’r Trydydd 

Sector.   Nid yw’r Grant yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer darparu elfennau 

statudol o ddigartrefedd.    Drwy’r GCT, rydym yn ariannu Gweithiwr Cefnogi 

Tenantiaeth i weithio gyda thenantiaid o fewn Tai Cymunedol CSDd i atal troi 

allan a risg o ddigartrefedd, hefyd yn peilotio rôl debyg i weithio gydag aelwydydd 

rydym wedi eu cefnogi i roi terfyn ar eu digartrefedd o fewn y SRhP. Mae holl 

ddarpariaeth GCT yn cael ei adolygu i sicrhau ei fod yn cefnogi ein gweledigaeth 

i roi diwedd ar ddigartrefedd yn unol â’r Dull RRH. Yn ystod Ebrill 2022 roeddem 

wedi dyfarnu'r Contract Ymyrraeth Gynnar ac Atal i alluogi ymyrraeth fuan i 

gefnogi dinasyddion i gynnal neu ganfod tenantiaeth amgen ymhell cyn iddynt 

gyrraedd y cam atal digartrefedd.  

4.10. Roedd adolygiad gwreiddiol Archwilio Mewnol o Ddarpariaeth Llety ar gyfer y 

Digartref yn rhoi cyfradd sicrwydd isel oherwydd y nifer o beryglon/faterion a 

godwyd.   Roedd dilyniant yn 2021 yn nodi bod nifer o feysydd wedi eu datblygu 

ers ein hadolygiad gwreiddiol, fodd bynnag, roedd camau yn cymryd yn hirach 

i’w cyflawni na’r rhagwelir, roedd y raddfa sicrwydd isel yn parhau.   Roedd 

adolygiad dilynol pellach wedi dod i’r casgliad ym mis Mehefin 2022 (Atodiad 1)  

4.11. Roedd cynnydd sylweddol wedi’i wneud nawr bod y model MDT wedi’i weithredu, 

mae’r tîm bron yn llawn. Roedd ein hadolygiad dilynol diwethaf wedi dod i’r 

casgliad bod 37% o gamau wedi eu gweithredu’n llawn, gyda 60% o gamau yn 

ymwneud â risgiau/materion mawr yn weddill.   Ar hyn o bryd, roedd 72% o 

gamau wedi eu gweithredu’n llawn, gydag 20% o gamau yn weddill, yn ymwneud 

â risgiau/materion mawr.  Felly, rydym bellach yn darparu graddfa sicrwydd 

canolig.  Mae adolygiad dilynol pellach wedi’i drefnu ar gyfer Rhagfyr 2022  
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5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r Cynllun Gweithredu Strategaeth Dai a Digartrefedd yn cyfrannu at 

gefnogi Cynllun Corfforaethol 2017-22: Mae pawb wedi’i gefnogi i fyw mewn tai 

sy’n bodloni eu hanghenion; Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a 

chymunedau i ddatblygu annibyniaeth a gwytnwch; mae pobl iau yn dymuno 

byw a gweithio yma a chael y sgiliau i wneud hynny.   

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae darparu gwasanaethau Digartrefedd yn cael ei ariannu drwy gyllideb 

graidd ar gyfer yr elfen statudol o’r gwasanaeth a Grant Cymorth Tai gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer elfennau anstatudol fel y Tîm Amlddisgyblaethol a’r 

gefnogaeth estynedig ehangach gan wasanaethau arbenigol e.e. trais domestig 

a chamdriniaeth, cymorth i deuluoedd a chyngor am ddyledion.   Nid oes 

unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Cafodd Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai ei derbyn gan y Cyngor llawn ym mis 

Chwefror 2022, gyda chyhoeddiad terfynol ym mis Ebrill 2022, mae’n cynnwys 

7 blaenoriaeth a chynllun gweithredu yn ei gysylltu i’r Strategaeth Dai a 

Digartrefedd a’r Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym a’i adolygu’n chwarterol gan y 

Grŵp Tai a Digartrefedd Strategol.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid yw’n berthnasol gan nad oes angen gwneud penderfyniad o'r adroddiad 

hwn. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Nid yw’n berthnasol gan nad oes angen gwneud penderfyniad o'r adroddiad 

hwn. 
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11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2. Adran 7.4.2 (b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau Archwilio o ran 

adolygu a chraffu ar berfformiad y Cyngor mewn perthynas ag amcanion polisi 

a thargedau perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth penodol. 
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June 2022  2 

Accommodation Provision for the Homeless Follow Up 

Purpose & Background Information 

Our original review of ‘Accommodation Provision for the 

Homeless’ was completed in March 2020 giving a low assurance 

rating because of the number of risks/issues raised.  

The first follow up in November 2021 identified that a number of 

areas had progressed since our original review, but operationally, 

actions were taking longer to be delivered than anticipated 

because of the Covid-19 pandemic, (where demand for 

emergency and temporary accommodation had increased), and 

the implementation of a new staffing model and staffing 

vacancies. The low assurance rating remained as there was 

insufficient progress with some of the actions resulting from 

major risks/issues. This second follow up review establishes 

progress made in addressing the outstanding actions. 

The council is taking a more strategic and corporate approach to 

homelessness to put in alternative longer term accommodation 

measures in place to reduce the reliance on bed and breakfasts 

and hotels. Their focus includes ensuring that citizens do not 

spend too long in these types of accommodation, improving 

quality of accommodation provided, and that the citizens 

continue to get the adequate support required. A number of 

departments are involved in this, and relevant heads of service 

and the Chief Executive attend a cross-service management 

team. There is also the Strategic Housing and Homelessness 

Group (SHHG) attended by the relevant heads of service and 

members. 

Operationally, the Homelessness Prevention Service is mainly 

responsible, but Community Housing manages the leased 

accommodation. 

It should be noted that the updated opinion is based on the 

assumption that systems and controls as previously identified 

during the original audit remain in operation and are being 

complied with in practice. The purpose of our follow up exercise 

is not to retest the operation of controls which have already been 

assessed, but to review how management has responded to the 

action plans following our initial work. 
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Audit Opinion 

Considerable progress has been made now that the staffing 

vacancies have almost been filled. Our last follow up review 

concluded that 37% of actions had been fully implemented, with 

60% of actions relating to major risks/issues outstanding. 

Currently, 72% of actions have been fully implemented, with 20% 

remaining actions relating to major risks/issues.  

There is a robust process in place for Community Housing to 

monitor up-to-date certification is in place, e.g. gas and electrical 

safety certificates, etc. Tenant arrears are being actively 

monitored, and action is being taken with historic and complex 

cases where there have been tenancy issues. 

There was also improvement in the recordkeeping of homeless 

cases, e.g. having a documented assessment, and diary notes 

being kept up-to-date. Controls need to be strengthened with the 

authorisation of housing plans and demonstrating that these are 

regularly reviewed. A Quality & Performance Officer has been 

recruited who now monitors all key documentation is in place. 

Team leaders also carry out regular monitoring of cases, but 

need to provide a clearer record of their checks.  

Written procedures relating to the Rapid Rehousing Model are 

currently being drafted ready for circulation to Welsh 

Government, but further documented guidance is still needed for 

staff to ensure that they carry out processes consistently. Key 

performance indicators also need to be developed. 

Based on the results of the second follow up, we are providing 

‘medium’ assurance. 

Assurance Rating  

Audit Opinion Rating 

At Final Report Low   

At First Follow Up Low  

At Second Follow Up Medium   
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Progress with Implementing Agreed Actions 

Action Risk 
Rating 

Actions Fully 
Implemented 

Actions Not 
Implemented 

Actions Not 
Yet Due 

Critical  0 0 0 

Major  8 2 0 

Moderate  5 3 0 

Ref Agreed Action Issue & Risk Manager Responsible 
& Target Date 

Follow Up Status and Comments 

1.1 To implement the Welsh 
Government Phase 2 Plan, to 
embed a rapid rehousing model 
to reduce the reliance on the 
long term use of unsuitable 
emergency and temporary 
accommodation. This includes 
purchasing a property to provide 
emergency family 
accommodation and the 
purchasing of a property to 
provide permanent units of 
accommodation 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 
Major Risk  

Head of Community 
Support Services 
supported by cross- 
service management 
team 
 
31/03/2021 

Completed – November 2021 

Both the Principal Manager (Support 
Services) and the Housing 
Development Manager confirmed that 
while the Phase 2 Plan has been 
implemented, the reliance on 
emergency and temporary 
accommodation has not yet reduced. 
However, the use of emergency and 
temporary accommodation will 
continue to remain part of the Council’s 
approach, but the intention is to limit 
the amount of time a citizen will spend 
there. 

The Covid-19 pandemic has further 
increased demand for accommodation, 
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and it was recognised that some of the 
alternative solutions would take time to 
be delivered.  

However, sufficient progress is being 
made with this action. The cross-
service management team consisting 
of four heads of service and the Chief 
Executive continues to meet regularly 
to provide a co-ordinated corporate 
response. Designated resource has 
been allocated, including the Housing 
Development Manager, to pursue 
alternative accommodation options. 
This includes the recent purchase of a 
property through Welsh Government 
funding to provide emergency 
accommodation for families. The 
property needs renovation, but it is 
hoped that it will be available from 
Spring 2022.  

Another larger property is also under 
consideration, and a draft framework 
documented for pursuing further 
properties. It has been discussed at 
Cabinet Briefing and at Rhyl Member 
Area Group, and will go to Cabinet for 
approval after being taken to 
Partnership Scrutiny in December 
2021. 
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Elected members have been consulted 
on other potential options for 
accommodating homeless citizens, 
with a further workshop currently being 
arranged. 

Welsh Government are currently 
consulting on their proposed action 
plan to end homelessness (2021-2026) 
and the expectation is to permanently 
accommodate so solutions are 
currently being explored around this. 

1.2 To carry on working with 
Community Housing and 
Registered Social Landlords 
(RSLs) whilst Single Access 
Route To Housing (SARTH) 
allocations are suspended, to 
permanently accommodate a 
number of homeless households 
from emergency 
accommodation. 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 
Major Risk  

Lead Officer Community 
Housing /Service 
Manager CSS 
 
31/03/2021 

Completed – November 2021 

New WG guidance is also expected on 
allocations. The SARTH allocations 
policy continues to be amended to 
allow for direct lets. This is discussed 
regularly during the SARTH 
Partnership meetings where 30% of 
properties have been direct let, which 
equates to 90 households that have 
been permanently accommodated.  

1.3 To convert existing leased 
properties from community 
housing to permanent tenancies 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 

Lead Officer Community 
Housing 
 

Complete 

There are three routes for homeless 
citizens to gain a permanent tenancy: 
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Accommodation Provision for the Homeless Follow Up 

for 11 households, thus ending 
homelessness duty. 

emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 

Major Risk  

31/12/2020 the conversion of leased properties to 
permanent tenancies; through Single 
Access Route to Housing (SARTH); 
and direct lets from emergency to 
permanent accommodation.  

Community Housing have 
accommodated 49 homeless citizens 
on direct lets since June 2020. The 
difficulty is that the housing stock tends 
to be more available in the south of the 
county, but homeless citizens usually 
present in the north of the county. 

Tenancies are reviewed monthly to 
ascertain if properties can be 
converted to a permanent tenancy. 
This has led to eight of ten leased 
properties being converted to 
permanent tenancies. They expected 
to change the remaining two tenancies 
over the next two weeks. 

A further five properties have been 
provisionally agreed for conversion so 
are at various stages of the pre-
tenancy process. 

1.4 To implement the Welsh 
Government Private Rented 
Sector (PRS) Leasing Scheme 
and secure 33 properties to 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 

Service Manager CSS/ 
Lead Officer Community 
Housing 
 

Complete 

Denbighshire was originally part of a 
pilot for the PRS leasing scheme, 
which Conwy County Borough Council 
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permanently accommodate 
homeless households. 

temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 

Major Risk  

31/03/2021 and ongoing 
for 5 years 

(CCBC) managed. The Covid-19 
pandemic impacted the private housing 
sector, but seven properties were 
secured in Denbighshire. 

Welsh Government have made 
changes to the scheme, and 
Denbighshire signed up during January 
2022 in its own right.  

The target is that 80 properties will be 
secured over a five year period, with 
four in the first year. A dedicated officer 
has been recruited to support the 
scheme, and Legal are involved in 
providing advice on implementation. 

Monitoring of the scheme will form part 
of the remit for the Strategic Housing 
and Homelessness Group as part of 
other strategic reporting, e.g. Rapid 
Rehousing Model. 

1.5 To complete a needs 
assessment for every homeless 
household in emergency 
accommodation to determine 
the level of support required and 
agree their individual housing 
plan, as required by WG. 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 

Service Manager CSS 

 

31/03/2021 and ongoing 
for any new household 
presenting as homeless 

In Progress – Revised Date 30/11/22 

Sample testing of eight homeless 
citizens cases identified a further 
improvement since our last review: 

 Six cases had a homeless 
assessment/housing plan 
documented, but there were 
reasonable explanations for the 
two where one did not exist, e.g. 
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becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 

Major Risk  

a case had been closed within a 
seven day period, and for the 
other, further information was 
being obtained over the current 
status of the existing tenancy. 

 Four of the six housing plans did 
not detail review dates. The 
majority relate to where Housing 
Support Practitioners (HSPs) 
are involved who conduct a 
multi-disciplinary assessment 
using a ‘What Matters’ approach 
to focus on the citizen’s 
outcomes rather than just their 
housing needs using separate 
documentation. They will 
discuss actions detailed on the 
housing plan, but there is 
currently not a clear audit trail to 
confirm that these actions are 
being picked up and actively 
reviewed. 

 One assessment was unsigned. 
The other five were not 
physically signed by the citizen, 
but the form records that verbal 
consent had been provided.  
While we understand why this 
practice was introduced during 
the Covid-19 pandemic, there 
needs to be clearer written 
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confirmation that a citizen 
agrees to their housing plan to 
prevent a dispute at a later date. 

 The majority had key 
documentation, e.g. start/end 
memos, letters detailing duty, or 
discharge letters where 
applicable, and What Matters 
conversations. 

1.6 To continue to improve 
prevention services to those 
households at risk of 
homelessness through close 
working with Civica/DWP 
partnership, CAD and Working 
Denbighshire, procuring a range 
of early intervention and 
prevention services, and 
building on best practice and 
learning from existing 
partnerships. 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 
Major Risk  

Service Manager CSS/ 
Procurement Business 
Partner 
 
30/06/2021 

Completed – November 2021 

The Principal Manager (Support 
Services) confirmed that close working 
with other organisations is taking 
place, particularly with Civica where a 
project is being carried out to engage 
with households at risk of 
homelessness to provide information, 
advice and assistance to prevent them 
entering statutory homelessness 
provision. This involves checking 
whether the citizen is on the Single 
Access Route to Housing (SARTH) 
register. Formal reporting of the project 
will be carried out by the end of 
October 2021, but the outcomes so far 
have been positive. 

An Early Intervention project has 
recently been approved, and a 
procurement exercise is now being 
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undertaken for providers to tender for 
the management of a model of early 
homelessness prevention. 

1.7 To amalgamate the Strategic 
Homelessness Plan and WG 
action plan into one document to 
be monitored by the Strategic 
Homelessness and Housing 
Group. 

Use of emergency and 
temporary 
accommodation - 
Citizens are staying in 
emergency and 
temporary 
accommodation for 
lengthy periods resulting 
in significant budgetary 
pressures, and providers 
becoming too reliant on 
the council for this 
service.  
 
Major Risk  

Principal Manager CSS 
 
30/11/2020 

Completed – November 2021 

The homelessness action plan and 
audit action plan were fully 
incorporated into the revised 
Homelessness and Housing Strategy 
document during 2020. Progress with 
the plan is monitored by the Strategic 
Homelessness and Housing Group. 

2.1 To contract out the management 
of all private rented sector 
leased properties to ensure 
effective property management 
including all certification and 
compliance with the Minimum 
Energy Efficiency Standards 
and Rent Smart Wales. 

Insufficient Monitoring - 
There is a risk that 
accommodation used is 
no longer suitable, is 
either not being used or 
used inappropriately, and 
the welfare of the citizen 
is not adequately 
monitored. A lack of 
monitoring could result in 
staff not complying with 
the Housing Act (Wales) 

Service Manager CSS  / 
Lead Officer Community 
Housing 
 

30/06/2021 

Complete 

Community Housing has responsibility 
for the management of leased 
properties provided to the homeless. 
There is a Service Level Agreement in 
place between Housing and 
Community Support Services (CSS) to 
cover roles and responsibilities for 
managing leased properties.  

A spreadsheet has been set up to 
assist staff with monitoring compliance 
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2014, or there is 
insufficient evidence why 
support is being provided 
to the citizen 
 

Major Risk  

with the Minimum Energy Efficiency 
Standards and other certification in 
relation to insurance, and gas and 
electrical safety checks. There is a 
mechanism to alert a month prior to the 
expiry of the certification. 

Reviewing the spreadsheet identified 
that out of 70 properties leased from 
private landlords: 

 3 had an expired gas safety 
certificate 

 1 had an expired electrical 
safety certificate 

 4 had not got an up-to-date 
Energy Performance Certificate 
(EPC). With one of these 
properties, the tenancy is 
coming to an end as there has 
been access and tenancy 
issues. 

 3 had not got an up-to-date 
building insurance certificate. 
One of these properties is as 
detailed above where there 
have been tenancy issues. 

There are also four properties where 
neither the private landlord nor the 
property is registered on Rentsmart 
Wales. Community Housing have 
taken advice directly from Rentsmart 
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Wales confirming that they are exempt 
from registering as they are the social 
housing landlord for the tenant. 

We are satisfied that Housing have put 
in robust measures to monitor 
effectively and follow up with landlords 
for outstanding certification. The only 
area that needs strengthening is to 
record their checks of energy ratings to 
confirm compliance with the Minimum 
Energy Efficiency Standard 
Regulations.  

2.2 To continue with 6 weekly 
caseload reviews that the Team 
Leaders / Manager carry out 
with the Homeless Prevention 
Officers and a weekly quality 
monitoring check has been put 
in place to monitor the activity to 
permanently accommodate 
those in emergency 
accommodation 

Insufficient Monitoring - 
There is a risk that 
accommodation used is 
no longer suitable, is 
either not being used or 
used inappropriately, and 
the welfare of the citizen 
is not adequately 
monitored. A lack of 
monitoring could result in 
staff not complying with 
the Housing Act (Wales) 
2014, or there is 
insufficient evidence why 
support is being provided 
to the citizen 
 

Service Manager CSS 
 

Ongoing 

In Progress – Revised Date 
30/09/2022 

Both team leaders confirmed that they 
had recently begun regular caseload 
reviews as part of their staff’s one-to-
one process. However, they record 
their quality assurance checks 
differently, e.g. recording on a one-to-
one form or as a diary note. We could 
not clearly identify which cases had 
been subject to quality monitoring and 
have suggested setting up a separate 
form to evidence this.  

The Senior Social Worker confirmed 
that homeless support practitioners are 
seeing citizens two to three times a 
week as they base themselves in the 
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Major Risk  emergency accommodation to carry 
out welfare checks. Our sample-testing 
of eight homeless cases (covered in 
action 1.5) established that there was a 
noticeable improvement in terms of 
updating diary notes on the Open 
Housing system to reflect contact with 
citizens.  

Room inspections were stopped during 
the Covid-19 pandemic, but there are 
plans to restart this shortly. 

2.3 To develop and embed 
performance and quality 
monitoring for all initiatives to 
secure accommodation for 
homeless households, e.g. PRS 
Leasing Scheme and DCC 
Landlord Offer. 

Insufficient Monitoring - 
There is a risk that 
accommodation used is 
no longer suitable, is 
either not being used or 
used inappropriately, and 
the welfare of the citizen 
is not adequately 
monitored. A lack of 
monitoring could result in 
staff not complying with 
the Housing Act (Wales) 
2014, or there is 
insufficient evidence why 
support is being provided 
to the citizen 
 

Major Risk  

Service Manager CSS 
 

30/09/2021 

Complete 

Community Housing have a 
performance dashboard that 
incorporates the leased properties. 
This includes monitoring the number of 
properties, the days spent in leased 
accommodation, and the rents 
recovered. 

A Quality & Performance Officer has 
recently been recruited into the 
homeless team and has set up a tool 
to monitor progress with ensuring an 
assessment and other key 
documentation is in place for each 
case, and whether the person has 
been referred for the correct support, 
e.g. Citizen Advice Denbighshire, 
Working Denbighshire, etc. Staff are 
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contacted where information is missing 
so they can resolve.  

The only key element that is missed by 
this reporting is Single Access Route to 
Housing (SARTH) referrals as the 
officer currently has not got access to 
the portal. This was being rectified at 
the conclusion of our review. 

3.1 To develop written procedures 
and guidance based on the new 
Rapid Rehousing Model, Welsh 
Government is wanting every 
Local Authority to implement by 
March 2022. As new practice is 
embedded guidance and 
processes will be developed to 
support the implementation. 

Documented guidance for 
key processes - Without 
written procedures or 
guidance, staff may not 
be clear of their duties 
and carry out processes 
inconsistently, which 
could lead to non-
compliance with 
legislation 
 

Moderate Risk  

Service Manager CSS 
 

31/03/2022 

In Progress – Revised Date 
30/09/2022 

Procedures are currently being drafted 
as these will need to be reported to 
Welsh Government by the end of June 
2022. The Strategic Housing & 
Homelessness Group will also need to 
agree and monitor them. 

3.2 To conduct a full review of every 
role within the Homelessness 
Prevention Team in line with the 
new delivery model. 

Documented guidance for 
key processes - Without 
written procedures or 
guidance, staff may not 
be clear of their duties 
and carry out processes 
inconsistently, which 
could lead to non-

Service Manager CSS 
 
31/03/2021 

Completed at November 2021 

A staff restructure has been 
undertaken in the homeless team to 
provide an early intervention and 
prevention model to support those at 
risk of homelessness. The aim is for 
the team to be multi-disciplinary 
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compliance with 
legislation 
 
Moderate Risk  

providing a wide range of support, e.g. 
substance misuse and mental health 
issues. 

4.1 To implement a procedure 
whereby any personal interest 
or potential conflict of interest is 
declared by all staff working in 
the homelessness service, 
including working with or having 
access to a close family 
member or ex-member of staff’s 
personal information, in-line with 
Corporate Policies and 
Procedures 

Declaration of personal 
and business interests - 
There is a risk that 
conflicts of interest are 
not being managed as 
not all staff are declaring 
a personal or business 
interests 
 

Moderate Risk  

Service Manager CSS 
 
30/11/2020 
 

 

Complete 

The Service Manager (Business 
Support & Communities) has designed 
a declaration of interest form that was 
shared with staff in November 2022. 
No staff at the time raised a 
declaration, although one employee 
has recently declared an interest. 

While we were initially consulted as 
part of the form’s design, we have 
suggested that the content is 
strengthened to encourage all staff to 
respond to the form even if it is a nil 
return. We have also advised that the 
declaration of interest process should 
be conducted at least annually. 

5.1 To engage with the ICT 
Business Partner to review 
which system would work best 
for homelessness record 
keeping i.e. Open Housing, 
Paris (or its successor) and 
update systems accordingly to 
stop duplication, and ensure a 

Key management 
information / audit trail - 
Without recording key 
information, there is a 
lack of evidence to 
demonstrate that 
adequate action is being 
taken to secure 
alternative 

Service Manager CSS 
 
31/07/2021 

Completed November 2021 

Discussions have been had with 
regards to the best system to use, but 
not finalised due to needing to further 
the business case for replacing Paris. 

In the meantime, actions have been 
taken to improve the recording, e.g. 

T
udalen 104



 

 

June 2022  16 

Accommodation Provision for the Homeless Follow Up 

more robust record keeping 
process. 

accommodation, 
sufficient checks are 
being carried out on the 
citizens, or that the 
person has a genuine 
homeless need 
 
Moderate Risk  

additional attribute added to track 
Section 21s in Open Housing. A new 
assessment form has also been 
designed with drop-down lists to 
enable more consistent recording, 
which incorporates the triage 
assessment. Benefit memos are also 
stored on Open Housing instead of the 
network drive. 

5.2 To develop processes and 
guidance around robust record 
keeping and management 
information mechanisms once 
ICT systems have been agreed. 

Key management 
information / audit trail - 
Without recording key 
information, there is a 
lack of evidence to 
demonstrate that 
adequate action is being 
taken to secure 
alternative 
accommodation, 
sufficient checks are 
being carried out on the 
citizens, or that the 
person has a genuine 
homeless need 
 

Moderate Risk  

Service Manager CSS 
 

31/03/2022 

In Progress – Revised Date 
31/12/2022 

ICT systems are still under review. 
Staffing resource has been an issue 
until recently, so no further progress 
has been made with this action since 
our last review. New Welsh 
Government legislation (that is 
currently out for consultation) may also 
impact processes. 

 

5.3 To continue with ongoing 6 
weekly caseload reviews for 
each Homelessness Prevention 

Key management 
information / audit trail - 
Without recording key 

Service Manager CSS 
 

In Progress – Revised Date 
31/12/2022 
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Officer, by the management 
team. New processes for review 
will be introduced as the Rapid 
Rehousing Model is 
implemented and KPIs 
developed. 

information, there is a 
lack of evidence to 
demonstrate that 
adequate action is being 
taken to secure 
alternative 
accommodation, 
sufficient checks are 
being carried out on the 
citizens, or that the 
person has a genuine 
homeless need 
 

Moderate Risk  

31/03/2021 and ongoing As discussed in Action 2.2, there are 
regular caseload reviews, but the 
recording of them needs to be 
strengthened. 

There will be some Key Performance 
Indicators (KPIs) as part of the Rapid 
Rehousing Model, but no others have 
been developed as yet. 

6.1 To undertake a strategic review 
of charging within emergency 
and temporary accommodation 
leading to the development of a 
Homelessness Charging Policy, 
if appropriate 

Accommodation charges 
- Where there is a 
shortfall between the 
occupation charge and 
benefits available, the 
council usually covers the 
difference. While 
discretion can be applied 
based on individual 
circumstances, there is 
little evidence of efforts 
taken to minimise the 
shortfall and lessen the 
financial impact on the 
council.  Also, citizens 
may be reluctant to 

Principal Manager 
(CSS, Support Services) 
 

30/06/2021 

Complete 

Community Housing have reviewed 
charging for leased accommodation, 
e.g. landlords now paid quarterly. 

The Service Manager (Business 
Support & Communities) confirmed 
that charging for emergency 
accommodation was discussed at the 
Strategic Housing and Homelessness 
Group in June 2022. It was decided 
that it will not be implemented, but will 
be considered again when the council-
owned emergency accommodation is 
available. 
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secure permanent 
tenancies as the rent will 
be unaffordable in 
comparison 
 

Moderate Risk  

7.1 To agree a policy and 
procedures around managing 
arrears of rent from those 
households in temporary 
accommodation including 
management sign off for writing 
off bad debts and credits on 
tenancy accounts. 

Management of 
occupation accounts - A 
lack of regular monitoring 
will result in outstanding 
debts not being 
recovered promptly, and 
could result in the system 
being exploited 
 

Moderate Risk  

Service Manager CSS / 
Finance Business 
Partner/Lead Officer 
Community Housing 
 

30/06/2021 

Complete 

Community Housing are now 
responsible for monitoring the 
accounts from leased accommodation. 
Tenant arrears are being actively 
monitored, and action is being taken 
with the historic and complex cases 
where there have been tenancy issues.  

Since our last review, a Leased 
Property Write Off and Credit 
Authorisation Procedure has been 
developed to clearly detail the process 
and scheme of delegation for write 
offs. Write offs of unrecoverable debts 
have also been carried out. 

The Strategic & Development Manager 
confirmed that all account credits are 
regularly monitored. 
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Report Recipients 

 Homeless Team Manager (MDT)  Strategic & Development Manager (Housing) 

 Interim Head of Service (Business Support Services)  Head of Communities and Customers 

 Service Manager (Business Support & Communities)  Partnership Scrutiny Committee 

 Corporate Director, Communities  Lead Member for Housing & Communities 

 Lead Officer, Community Housing  Governance & Audit Committee 

 Housing Development Manager  Strategic Planning & Performance Officer 

 Head of Finance & Property / S151 Officer  Scrutiny Co-ordinator 

 Chief Executive  

  

Internal Audit Team 

Lisa Harte, Senior Auditor CMIIA   01824 718084  lisa.harte@denbighshire.gov.uk 

 

Key Dates 

Review commenced May 2022  

Review completed June 2022 

Proposed date for next follow up review      December 2022 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 7fed Gorffennaf 2022 

Aelod Arweiniol / Swyddog  Cynghorydd Elen Heaton, Aelod Arweiniol dros Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol/Alaw Pierce,Rheolwr 

Gwasanaeth - Gwasanaethau Arbenigol 

Awdur yr adroddiad Nerys Tompsett, Rheolwr Tîm Gwasanaethau Diogelu 

Oedolion 

Teitl Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Oedolion yn Sir 

Ddinbych 1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022.  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys yr adroddiad perfformiad blynyddol ar Ddiogelu 

Oedolion yn unol â chanllawiau statudol ac mae'n darparu trosolwg o effaith trefniadau 

ac arferion diogelu lleol 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Rhoi trosolwg i'r Aelodau o effaith trefniadau ac arferion Diogelu Lleol ac adolygu’r 

cynnydd a wnaed yn y maes gwaith allweddol hwn dros y deuddeg mis diwethaf.  Cyfeirio 

at ddata sy'n adlewyrchu ffigurau a gyflwynir gan yr Awdurdod Lleol yn flynyddol i Uned 

Ddata Llywodraeth Cymru. 

3.  Beth yw’r Argymhellion? 

Bod yr Aelodau'n derbyn ac yn rhoi sylwadau ar yr adroddiad ac yn cydnabod 

pwysigrwydd ymagwedd gorfforaethol at ddiogelu oedolion mewn perygl, a chyfrifoldeb 

y Cyngor i weld hyn fel maes blaenoriaeth allweddol. 

 4.  Manylion yr Adroddiad 

4.1  Y gweithgarwch o ran amddiffyn oedolion dros y 12 mis diwethaf, gan barhau i 

ganolbwyntio ar gynnal gwelliant yng nghysondeb ac ansawdd gwaith diogelu, gan 

gynnwys perfformiad yn erbyn dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru o 

ymholiadau’n cael eu cwblhau o fewn 7 diwrnod gwaith. 

4.2 Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru’n llawn gan gynnwys yr adroddiadau’n 

ymwneud ag Unigolyn mewn Swydd gydag Ymddiriedaeth (atgyfeiriadau Adran 5). 
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4.3  Y newidiadau parhaus mewn arfer ers Covid-19 i sicrhau fod dinasyddion Sir Ddinbych 

yn cael eu diogelu a chymharu’r data o gyfnod tebyg. 

Gweithgarwch Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych 2019 - 2022 

 

          Blwyddyn Adroddiadau 

(atgyfeiriadau) a 

dderbyniwyd  

    2019 - 2020 597 

    2020 - 2021 354 

    2021 - 2022 324 

 

4.4  Y Penawdau o Ystadegau 2021 - 22 

 

 Ar y cyfan mae yna ychydig o ostyngiad (8%) wedi bod yn nifer yr adroddiadau 

Oedolion mewn Perygl a dderbyniwyd o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd. Rydym yn 

parhau i dderbyn nifer uchel o alwadau ffôn i’r tîm Diogelu gan wasanaethau sy’n 

darparu a gweithwyr proffesiynol sy’n ceisio cyngor neu arweiniad yn ymwneud â 

materion diogelu. Caiff y galwadau hyn eu monitro i gefnogi dadansoddiad pellach o 

unrhyw themâu posibl neu dueddiadau a allai fod yn codi, a allai ofyn am ymagwedd 

ychwanegol i gefnogi unrhyw gamau gweithredu ehangach yn ymwneud â diogelu.  

 

 Fe welsom gynnydd sylweddol mewn adroddiadau Oedolion mewn Perygl pan 

ddaeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i rym yn Ebrill 2016. Fe 

barhaodd y cynnydd cynyddrannol, gan gyrraedd uchafbwynt yn 2018 ac yna 

dechreuodd ddangos arwyddion o ostyngiad wrth i’r ‘ddyletswydd i roi gwybod’ ddod 

yn fwy eglur i weithwyr proffesiynol. Yn ystod y cyfnod hwn o niferoedd cynyddol o 

adroddiadau Oedolion mewn Perygl, mae’n bwysig nodi na arweiniodd hyn at 

gynnydd yn y nifer o achosion a aeth ymlaen i gyfarfod strategol. Fodd bynnag, yn 

ystod Covid mae newidiadau pellach wedi bod mewn perthynas â’r nifer o 

adroddiadau Oedolion mewn Perygl sydd wedi eu cyflwyno i’r Awdurdod Lleol, newid 

a brofwyd ar draws Awdurdodau Lleol eraill yng Ngogledd Cymru. Gyda’r 

cyfyngiadau amlwg fel y cyfnodau clo, llai o gyswllt gyda gwasanaethau allanol a/neu 

deuluoedd, fe allai hyn fod wedi cyfrannu at y newid hwn, ond rydym yn parhau i 

fonitro a gweithio’n agos gydag asiantaethau partner i sicrhau fod diogelu yn uchel 

ar yr agenda. 

 

 Yn niwedd 2020 fe welsom weithredu proses Adran 5 h.y. Honiadau / Pryderon 

ynglŷn ag Ymarferwyr a’r Rhai Hynny sydd mewn Swydd gydag Ymddiriedaeth. O 

2021 i 2022 rydym nawr yn gallu dal blwyddyn lawn o ddata i gefnogi cymariaethau 

pellach ar gyfer y dyfodol. Fe aed â’r holl atgyfeiriadau Adran 5 (25) i gyfarfod 

trafodaethau strategol, gyda chynrychiolaeth o aml-asiantaethau i bennu a fodlonwyd 

y trothwy ac aed â’r rhai hynny a oedd yn briodol i gyfarfod strategaeth ffurfiol o dan 

broses Adran 5. O ran y canlyniad ar gyfer yr achosion hynny a aeth ymlaen i gyfarfod 

strategaeth ffurfiol, fe wnaed penderfyniad yn ôl pwysau tebygolrwydd a 

Tudalen 110



 
 

gadarnhawyd y pryderon ai peidio h.y. a oeddent yn bryderon a gadarnhawyd, na 

chawsant eu cadarnhau, a oeddent yn ddi-sail, wedi eu dyfeisio’n fwriadol neu’n 

faleisus. O’r 28% (7) o atgyfeiriadau a aeth ymlaen, y canlyniad mewn 12% (3) o’r 

achosion hyn oedd fod y pryderon wedi’u cadarnhau, gyda’r 16% a oedd yn weddill 

(4) o achosion yn parhau h.y. yn aros am ganlyniadau ffurfiol. O fewn y 28% (7) o 

achosion hyn mae yna 16% (4) o achosion wedi bod lle mae ymchwiliad troseddol 

wedi bod neu mae’n parhau. Mae yna 1 achos sydd wedi mynd yn ei flaen i fod yn 

erlyniad llwyddiannus a dedfryd o garchar am 10 mis.  

 Camdriniaeth gorfforol 33%(137) ac esgeulustod 32% (133) oedd y mathau mwyaf 

cyffredin o gam-driniaeth a adroddwyd, eto yn debyg i flynyddoedd blaenorol a gan 

ddilyn tueddiadau cenedlaethol.  

 

DS: Gellir adrodd mwy nag un categori o gamdriniaeth o fewn adroddiad diogelu. 

          (Gweler Atodiad 1 am ddata diogelu 2021 – 22) 

 Fel yr adroddwyd y llynedd, ym Medi 2020 fe welsom weithredu Adran 5 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Honiadau / Pryderon Diogelu yn Ymwneud ag 

Ymarferwyr a’r Rhai Hynny sydd mewn Swydd gydag Ymddiriedaeth. Ac mae 

cynnydd cyson yn parhau o ran adroddiadau a gaiff eu hystyried o dan yr adran hon.  

Mae Grŵp Tasg a Gorffen Cenedlaethol ar hyn o bryd yn ystyried Adran 5 gan 

ganolbwyntio ar roi eglurder yn ymwneud â rhai o’r egwyddorion. Fe fydd canlyniad 

gwaith y grŵp hwn yn hysbysu unrhyw ddatblygiad pellach y gallai fod angen i ni ei 

ystyried yn nhermau gwaith Adran 5. 

4.5  Dangosyddion Perfformiad   

 Dim ond un dangosydd perfformiad cenedlaethol sydd yn ymwneud â Diogelu 

Oedolion ar hyn o bryd: nifer yr ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod gwaith.  

         Rydym wedi parhau i gynnal ein perfformiad mewn perthynas â’r dangosydd 

perfformiad, gyda 99.7% o ymholiadau wedi eu cwblhau o fewn y terfyn amser 7 

diwrnod gwaith ar gyfer 2021/22. Tra bod gostyngiad bach wedi bod yng nghyfanswm 

nifer yr adroddiadau yn y cyfnod hwn, mae cynnal a gwella ar y dangosydd perfformiad 

blaenorol yn ystod y flwyddyn heriol hon, yn parhau i ddangos ymroddiad ac 

ymrwymiad y tîm tuag at ddiogelu’r dinasyddion hynny yn Sir Ddinbych y tybir eu bod 

yn Oedolion mewn Perygl.   

4.6  Y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) – gweithgarwch 2021 - 22 

 Mae yna gynnydd wedi bod yn y nifer o geisiadau a dderbyniwyd: 423 (+26%) o’i 

gymharu â 336 y llynedd. 

 

 Mae 236 o awdurdodiadau wedi eu rhoi, cynnydd o 169 (+40%) y llynedd. Gellir 

priodoli’r cynnydd hwn i raddau helaeth i’r ffordd newydd o weithio a ddaeth yn sgil 

Covid 19 a’r angen i amddiffyn y rhai hynny sydd mewn perygl h.y. platfformau digidol 

ar gyfer cwblhau asesiadau. Hefyd mae yna gynnydd wedi bod yng nghapasiti’r 
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Asesydd Budd Pennaf o ganlyniad i recriwtio 2 Asesydd Budd Pennaf llawn amser 

dros dro mewn ymgais i leihau ein rhestr aros wrth i ni baratoi ar gyfer gweithredu’r 

Trefniadau Amddiffyn Rhyddid yn 2023. 

 

 Mae 13 o geisiadau eraill wedi eu cyflwyno i’r Llys mewn perthynas ag Amddifadedd 

mewn Lleoliadau Cartref. Mae hwn yn waith parhaus sydd wedi ei ymgorffori o fewn 

gwaith achos arferol yn y tîm Anabledd Cymhleth, a bydd o fudd i’r tîm unwaith y 

bydd y Trefniadau Amddiffyn Rhyddid wedi eu gweithredu.  

4.7   Y Prif gyflawniadau yn 2021 - 22 

 

 Yn 2021 – 2022  rydym wedi cwblhau 99.7% o ymholiadau adran 126 o fewn 7 

diwrnod gwaith, gan ddangos ein bod wedi cynnal data’r llynedd a hyd yn oed eu 

gwella yn erbyn dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru. 

  

 Cwblhau pob un o’r 4 archwiliad chwarterol drwy nodi sampl o achosion diogelu er 

mwyn adolygu gwaith diogelu o safbwynt ansawdd a chysondeb, gan ganolbwyntio 

ar broses adran 126.  Mae’r archwiliadau hyn yn rhoi’r cyfle am gyfnodau rheolaidd i 

wirio ac adolygu nad yw arfer da wedi ei gyfaddawdu gan lwyddiant y dangosydd 

perfformiad.  

  

 Mae monitro pellach ar gyfer sicrwydd ansawdd wedi ei gwblhau ar broses Adran 5. 

Roedd yr archwiliad yn canolbwyntio ar ansawdd atgyfeiriadau, ymwneud 

gweithwyr proffesiynol perthnasol a’r cam gweithredu ar ddiogelu a gaiff ei gymryd 

mewn perthynas â’r risg a ganfyddir a sut y bydd y risgiau hyn yn cael eu rheoli wrth 

symud ymlaen. Fe fydd achosion Adran 5 nawr yn ffurfio rhan o’n proses archwilio 

sicrwydd ansawdd blynyddol yn ystod y 12 mis nesaf. Ein nod fydd nodi meysydd 

allweddol o arfer da a meysydd lle mae angen gwelliannau pellach.  

 Rydym wedi cynnal y ffyrdd newydd o weithio h.y. cynnal cyfarfodydd strategol a 

chyfarfodydd trafodaeth strategaeth Adran 5 drwy blatfformau rhithiol. Rydym yn 

parhau â chynrychiolaeth dda yn y cyfarfodydd hyn ac fe fyddwn yn monitro’n fanwl 

wrth i asiantaethau partner adolygu eu ffyrdd newydd o weithio i sicrhau fod y  broses 

hon yn parhau yn addas i’r diben wrth i ni symud ymlaen. 

 

 Adolygu a datblygu proses Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolyn newydd 

sy’n canolbwyntio ar nifer o Swyddogion Awdurdodedig, proses recriwtio ac 

anghenion hyfforddi. Datblygu canllaw ymarfer i gefnogi ymarferwyr gyda 

dewisiadau a phrosesau i’w hystyried pan fo rhesymau i gredu fod unigolyn mewn 

perygl o niwed.  

  

Tudalen 112



 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Mae’r trefniadau Diogelu Oedolion yn cyfrannu’n uniongyrchol at y flaenoriaeth 

gorfforaethol o Gymunedau Gwydn: mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a 

chymunedau i feithrin annibyniaeth a gwytnwch. 

 

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau 

eraill? 

Mae’r gwasanaeth hwn eisoes yn cael ei gynnwys o fewn cyllidebau presennol.   

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les? 
 

Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les gan nad yw’r adroddiad hwn yn gwneud 

unrhyw newid i bolisi. 

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau 

Craffu ac eraill? 

 
Amherthnasol. 

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi’n uniongyrchol o'r adroddiad hwn. 

   10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i'w lleihau? 
 

 Mae dirprwyo ymholiadau adran 126 i asiantaethau eraill i’w weithredu o hyd ar draws 

Gogledd Cymru. Mae’r peilot a gynllunnir rhwng Prifysgol Betsi Cadwaladr, 

awdurdodau lleol Ynys Môn a Wrecsam yn parhau ac mae ei ganfyddiadau eto i’w 

rhannu h.y. beth weithiodd yn dda a beth na weithiodd yn dda.  Heb ddeall y 

canlyniadau’n llawn o’r peilot hwn a’r posibilrwydd y gellid ei gyflwyno ar draws y 

rhanbarth, mae’r risg yn cynyddu mewn perthynas â’n Dangosydd Perfformiad.  

 

 Mae dyddiad gweithredu’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid wedi ei ohirio eto i fis Ebrill 

2023. Mae yna gyfnod ymgynghori sydd i ddod i ben ym Mehefin 2022 ac fe allai ei 

ganfyddiadau arwain at oblygiadau uniongyrchol i’r Codau Ymarfer ar gyfer y 

Trefniadau Amddiffyn Rhyddid.  Mae cynnwys yr hyfforddiant sydd ei angen i 

weithredu’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid eto i’w ffurfioli neu ei gytuno. Fe fydd y 

canfyddiadau hyn wedyn yn sail i ba gamau sydd eu hangen i fodloni ein 

rhwymedigaethau statudol ar gyfer gweithredu’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid.  
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11.     Y Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Caiff pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â’r mater hwn eu nodi yn Adran 21 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr Tîm Gwasanaethau Gweithredol Diogelu  
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33%
137

32%
133

6% - 24

10%
42

19%
76

Category of Abuse or Neglect

Physical Neglect Sexual Financial Emotional/Pyschological

62%
23

19%
7

13%
5

3% - 1 3% - 1

Place of abuse

Care Home setting Community Health setting Own Home Other

65%
22

35%
12

Person alleged responsible for abuse 

Paid employee

Other adult at risk

Tudalen 115



 

 

 

  

Tudalen 116



 

 

Appendix 2 

Case Study A 

Section 5 - ‘Person in a Position of Trust’ 

 

Overview of Concern Raised 

Person in a Position of Trust referral was received, which identified a member of the care staff in a 

residential care home. The concern related to a male staff member covertly recording female staff 

in the toilet area. It was alleged that this action had been on-going over a period of months and 

was not a one off instance. Initial action taken by the registered manager was to report the incident 

to Police, the staff member immediately resigned and removed himself from the premises. 

Actions Taken 

A Strategy Discussion took place involving the register manager, Responsible Individual, Police, 

Care Inspector Wales and Denbighshire Contracts team.  It was agreed that due to the 

seriousness of this allegation and the setting of where alleged incident had taken place, this 

concern need to progress a formal Strategy Meeting.  A criminal investigation was already 

underway, the process of retrieving all the video footage from the phone formed the initial focus of 

the investigation. The possible arrested would focus on suspicion of voyeurism and this evidence 

would be crucial before the suspect could be interviewd. During the formal strategy meeting it was 

agreed that the police would provide feedback on their investigation and share any findings during 

the next meeting.  In line with the Section 5 procedures the employee was sent a letter advising 

him that he was subject to the process as detailed within the Safeguarding Wales Procedures and 

was advised of the nature of the concerns/allegations.   

The Police informed the Responsible Individual of the names of the staff who were the subjects of 

the elitist recordings taken in the toilet.  This included many members of staff and a resident of the 

care home. Consideration was given to informing the identified resident of the incident, family were 

informed and decided it would not be in best interest to share with citizen. 

All the members of staff who were filmed were informed and a counselling service arranged for 

staff members to access.  The remainder of the staff group were also advised of the allegation. 

One member of staff resigned from her job and left the home, as she found it too distressing to 

remain.  As a precautionary measure the Police advised all parties involved in this concern, not to 

take any actions against this ex-staff member, noting that he lived in the local area.  

Offer of support to the alleged offender was discussed during a full assessment by the Custody 

Nurse, where he was advised to access any additional support through his GP.  Having resigned 

from his employment, meant access through his employers HR service was not available.   

In order to managing the wider safeguarding concerns and pending the outcome of the criminal 

investigation, the Disclosure and Barring Service (DBS) and Social Care Wales reporting process 

was followed.   A final update from the Police at the reconvened strategy meeting informed the 

Multi-Disciplinary Team (MDT) that the case had been heard at court and the accused had 

pleaded guilty, a further date had been set for sentencing. The outcome of the criminal process 

was imprisonment for 10 months. 

 

Decision made on the balance of probability. 
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The conclusion of section 5 process was to determine, whether on the balance of probabilities the 

concern was substantiated, this was made easier in this instance as criminal investigation had led 

to prosecution. The regulatory bodies were advised of the outcome of this process. A letter from 

the Chair of the meeting was sent to the individual informing of the outcome, explaining the reason 

for the outcome and the closure of this process. There were no additional safeguarding actions 

required, no further risks identified, the case was then closed. 

 

Case Study B 

Adult at Risk report 

 

Overview of concern raised 

This citizen was living in a residential placement. Concerns were reported that a member of staff 

was behaving in an unprofessional manager. The allegation reported that the member of staff was 

bullying this citizen, controlling her movements and using inappropriate language in a tone that 

was causing distress. There were further concerns that related to posting on social media with 

reference to this individual and recording defamatory comments. These concerns and allegations 

were raised via a whistle-blower within the same organization    

 

Action taken 

An Adult at Risk report was submitted to the LA and S126 enquiries commenced. The Provider 

service had taken all the necessary safeguarding actions by suspending the member of staff in 

order to reduce any further risk of harm to the individual or others and to support the named staff 

member pending further actions in regards to gathering more information and/or evidence.  During 

these S126 enquiries, the capacity of this individual was considered in relation to this alleged 

incident and to having an understanding regarding her wishes/views towards these concerns. 

Family were identified as acting as her advocate and were contacted to support their involvement, 

to ensure that the safeguarding process was ‘person centred’ with regards to managing the risk of 

further harm. 

A number of Strategy meetings were held with key professionals. Following the conclusion of an 

investigation, the employer instigated their disciplinary procedure. The section 5 process was 

considered, there was agreement that these concerns would be best managed via the employer’s 

own HR process. It was agreed that the disciplinary process would inform the employer to 

determine if there was grounds for dismissal of the employee or ensure that additional training was 

completed by the named staff member to support future practice. The outcome was agreed that 

these concerns related to poor practice rather than abuse. 

 

An Adult Protection Conference was convened, involving family/advocate and key professionals, 

in order to discuss risks and ensure appropriate measures were in place to reduce any further risk 

of harm. Family were satisfied with the actions taken and the measures in place to safeguard their 

family member. They were content that the alleged abuser would not be supporting or working 

with their family member in the future and that the employer was implementing their disciplinary 

procedures.  

 

Tudalen 118



 

 

The difference/impact to the Citizen and or the service  

The Provider was satisfied that their whistleblowing policy had worked well. The management felt 

confident that appropriate action was taken following information from the whistleblowing alert. 

Whistle-blowers were more assured that when concerns are reported they were taken seriously 

and followed up appropriately by the employer.  

The employer felt confident that their disciplinary procedure would support the actions required to 

manage these concerns, therefore manage any further risks for the individual and for the wider 

risks towards others. 

The Adult Protection Conference gave the opportunity to review the risk management strategies 

and gave some assurances to family that appropriate measure were in place to reduce any further 

risk of harm to their daughter.  
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Appendix 3 - Section 5: Safeguarding Allegations/Concerns about Practitioners and Those in a 

Position of Trust Practice Guide 

 

OVERVIEW: WALES SAFEGUARDING PROCEDURES – SECTION 5 

 

The procedures set out arrangements for responding to safeguarding concerns about those whose 

work, either in a paid or voluntary capacity, which brings them into contact with children or adults 

at risk. It also includes individuals who have caring responsibilities for children or adults in need of 

care and support and their employment or voluntary work brings them into contact with children or 

adults at risk. 

It is intended that the procedures support internal disciplinary procedures and provides guidance 

to deal appropriately with any concerns or allegations of professional abuse, neglect or harm and 

to ensure that all allegations of abuse made against staff or volunteers working with children, 

young people and adults at risk are dealt with in a fair, consistent and timely manner. 

The main factor to consider when applying the procedures is whether the individual subject to the 

allegation or concern, occupies a position of trust; this is where a member of staff / volunteer is in 

a position of power or influence over a child or adult at risk, by virtue of the work or nature of 

activity being undertaken. 

Every Council has a duty to manage allegations and concerns about any person who works with 

children and young people and adults at risk in their area. This includes Council staff, staff or 

partner agencies and volunteers. 

Managing cases under these procedures applies to a wider range of allegations than those in 

which there is reasonable cause to believe a child or adult at risk is suffering, or is likely to suffer 

harm. It also applies to concerns that might indicate that a person is unsuitable to continue to work 

with children or adults at risk in their present position or in any capacity. It should be used in all 

cases in which it is alleged that a person who works with children or adults at risk has: 

 Behaved in a way that has harmed or may have harmed a child or adult at risk 

 May have committed a criminal offence against a child or adult at risk or that has a direct 

impact on the child or adult at risk 

 Behaved towards a child, children or adults at risk in a way that indicates they are 

unsuitable to work with both children and adults 

It can be difficult to determine what may fall into the category of "unsuitable to work with children 

or adults at risk". The employer should consider whether the subject of the allegation or concern 

has: 

 Been the subject of criminal procedures that indicate a risk of harm to a child or adult at risk 

 Caused harm or possible harm to a child or adult at risk and there is a risk in the working, 

volunteering, or caring environment 

 Contravened or continued to contravene their agency’s Safeguarding Policy and 

Procedures 

 Failed to understand or comply with the need for clear personal and professional 

boundaries in the work place 

 Behaved in a way in their personal life which could put children and adults at risk of harm 

 Behaved in a way that undermined the trust placed in them by virtue of their position 
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 Children who are subject to Child Protection Procedures 

 Has caring responsibilities for an adult who is subject to Adult Protection Procedures 

Overarching principles 

Ensure that children at risk and adults at risk are safeguarded from individuals who may pose a 

risk in the setting within which they work or volunteer 

Ensure that allegations and safeguarding concerns are dealt with in a fair, consistent and timely 

manner and in accordance with statutory guidance 

Ensure that there is appropriate support, information and advice for all those affected during this 

process 

Ensure that individuals who are not suitable to work with children and adults at risk are prevented 

from doing so by notification to the Disclosure and Barring Service and other relevant and 

professional bodies 

Local authorities must ensure there is a senior manager with responsibility for ensuring these 

procedures are adhered to. This role can be delegated but there needs to be an overarching 

senior manager responsible. 

The definition of ‘work’ includes the following: 

 Those in paid employment, including temporary, students/trainees; casual, agency staff and 

those who are employed as Personal Assistants under the direct payment scheme 

 Individuals undertaking unpaid voluntary work 

 Individuals who are self-employed and work directly, or are contracted to work, in the 

provision of services to children and adults at risk 

The procedures are underpinned by the following legislation and guidance and should be read in 

conjunction with them: 

 Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 

 Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: Working Together to Safeguard People: 

Volume 5 – Handling Individual Cases to Protect Children at Risk 

 Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: Working Together to Safeguard People: 

Volume 6 – Handling Individual Cases to Protect Adults at risk 

 Keeping learners safe: managing allegations of abuse against teachers and others 

engaged in education services in Wales 2015 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 7 Gorffennaf 2022 

Swyddog Arweiniol Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Awdur yr Adroddiad Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Teitl Rhaglen Waith Craffu 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau adolygu ei raglen gwaith i'r 

dyfodol drafft (gweler Atodiad 1).  Rhaglen waith yw hon a etifeddodd y Pwyllgor oddi wrth 

y Pwyllgor a’i ragflaenodd.  Gofynnir felly i’r Pwyllgor adolygu ei chynnwys.  Wrth ei 

hadolygu gofynnir i’r Pwyllgor adlewyrchu ar oblygiadau’r ffocws ar weithrediadau critigol i 

fusnes yn ystod cyfnod argyfwng y pandemig COVID -19 a’r gwaith sy’n digwydd neu’n 

cael ei gynllunio dan y trefniadau adfer, tra ar yr un pryd flaenoriaethu materion sydd yn 

nhŷb y Pwyllgor yn bwysig craffu arnynt. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen gwaith i’r dyfodol, a rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn:  

3.1 ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei 

raglen gwaith i’r dyfodol fel y gwêl yn briodol; ac   

3.2 yn penderfynu os oes unrhyw prif bwyntiau neu themau o’r cyfarfod hwn y dymuna 

dynnu sylw atynt trwy’r wasg a/neu’r cyfryngau cymdeithasol.  
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4. Manylion yr Adroddiad 

 

4.1 Mae Adran 7 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch gorchwyl, 

swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu, yn ogystal â rheolau 

gweithdrefnau a trafodaethau.   

 

4.2 Mae’r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau craffu’r Cyngor osod, ac 

adolygu’n rheolaidd, rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Trwy adolygu a 

blaenoriaethu materion, gall aelodau sicrhau bod y rhaglen waith yn cyflwyno 

agenda a arweinir gan yr aelodau. 

 

4.3 Arfer sydd wedi’i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd yw bod 

pwyllgorau craffu’n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir mewn unrhyw gyfarfod i 

uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor ei hun.  Nod 

y dull hwn yw hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 

4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru (LlC) ac Archwilio Cymru (AC) 

wedi tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl craffu ar draws llywodraeth leol a 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel modd o 

ymgysylltu â phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.  O hyn allan, disgwylir i graffu 

ymgysylltu'n well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda bwriad i sicrhau penderfyniadau 

gwell a fydd yn y pen draw yn arwain at well canlyniadau i ddinasyddion.  Bydd 

Archwilio Cymru yn mesur effeithiolrwydd craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn. 

 

4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu a chanolbwyntio ar yr un 

pryd ar flaenoriaethau lleol, gwnaeth y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu (GCIGC) argymell y dylai pwyllgorau craffu’r Cyngor, wrth benderfynu ar eu 

rhaglenni gwaith, ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:  

 

 arbedion ar y gyllideb; 

 cyflawni Amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y 

modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);  

 unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Craffu (neu'r GCIGC) fel 

blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini prawf profion PAPER - gweler ochr 

gefn y ‘Ffurflen Cynnig gan Aelodau’ yn Atodiad 2); 
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 Materion brys, na ragwelwyd neu flaenoriaeth uchel; a  

 Cefnogi gwaith adfer y Cyngor mewn perthynas ag effeithiau'r argyfwng 

COVID-19 ar wasanaethau’r Cyngor, yr economi leol a chymunedau’r sir 

 

4.6  Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu 

 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gofyn i 

bwyllgorau craffu baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Er mwyn 

cynorthwyo’r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r swyddogion o’r farn fod 

pwnc yn haeddu amser i gael ei drafod ar raglen fusnes Craffu, mae’n rhaid iddynt 

wneud cais ffurfiol i’r GCIGC i Graffu ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw.  

Gwneir hyn trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n egluro pwrpas, pwysigrwydd a 

chanlyniadau posibl y pynciau a awgrymir. 

 

4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser craffu drwy ganolbwyntio adnoddau 

pwyllgorau i archwilio testunau’n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy’r broses o 

wneud penderfyniadau a sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, 

penderfynodd y GCIGC y dylai’r aelodau, yn ogystal â swyddogion, lenwi 'ffurflenni 

cynnig ar gyfer craffu’ yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o 

fewnbwn craffu.  Mae copi o’r ‘ffurflen gynnig gan aelod’ i’w gweld yn Atodiad 2. 

Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r cwestiynau y dylai 

aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnig eitem ar gyfer craffu, ac y dylai 

pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar addasrwydd testun i'w gynnwys ar y 

rhaglen gwaith i’r dyfodol craffu.  Os, ar ôl cwblhau’r broses hon, y penderfynir nad 

yw’r testun yn addas i’w archwilio’n ffurfiol gan bwyllgor craffu, yna gellir ystyried 

dulliau eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater e.e. darparu ‘adroddiad 

gwybodaeth', neu os yw’r mater yn un o natur leol gellir ei archwilio gan y Grŵp 

Ardal Aelodau (GAA) perthnasol.  Ni fydd unrhyw eitemau'n cael eu cynnwys ar 

raglen gwaith i’r dyfodol heb lenwi ‘ffurflen gynnig ar gyfer craffu' a derbyn 

cymeradwyaeth i'w gynnwys ar y rhaglen gan y GCIGC.  Mae cymorth ar gael i 

lenwi’r ffurflenni gan y Cydlynydd Craffu.  

 

 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet 

4.8 Wrth benderfynu ar eu rhaglen gwaith i’r dyfodol mae’n ddefnyddiol i’r pwyllgorau 

craffu ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet.  At y diben hwn, mae copi o 

rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet ynghlwm yn Atodiad 3.  
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Datblygiad Penderfyniadau’r Pwyllgor  

4.9 Yn Atodiad 4 o’r adroddiad hwn mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y 

Pwyllgor. 

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu 

 Dan drefniadau craffu’r Cyngor mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

(GCIGC) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu.  Cynhelir cyfarfod cyntaf y Grŵp yn 

nhymor y Cyngor newydd ar 28 Gorffennaf 2022.   

6. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Bydd craffu effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau corfforaethol yn 

unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion.  Bydd datblygu ac adolygu 

rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu ei 

flaenoriaethau corfforaethol, i wella canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod 

â phwysau ar adnoddau ac ar y gyllideb. 

7. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Mae’n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i gynorthwyo’r 

Pwyllgor gyda’r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a chydag unrhyw gamau 

gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny. 

8. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Nid oes Asesiad o Effaith ar Les wedi ei wneud mewn perthynas â phwrpas neu 

gynnwys yr adroddiad hwn.  Ond bydd y Pwyllgor Craffu, drwy ei waith yn archwilio 

darpariaeth gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu 

heffaith neu eu heffaith posib ar yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a'r amcanion o 

ran lles a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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9. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn  Fodd bynnag, mae’r 

adroddiad ei hun a’r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i’w raglen waith ar gyfer y 

dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor o ran ei raglen waith. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith.  Fodd 

bynnag, drwy adolygu ei raglen gwaith i'r dyfodol yn rheolaidd, gall y Pwyllgor 

sicrhau y rhoddir ystyriaeth ac yr archwilir meysydd risg pan eu bod yn cael eu nodi, 

a gwneir argymhellion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â’r risgiau hynny. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.11 Cyfansoddiad y Cyngor yn datgan y bydd pwyllgorau craffu 

ac/neu’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu yn gyfrifol am osod eu 

rhaglenni gwaith eu hunain, gan ystyried dymuniadau Aelodau o’r Pwyllgor nad 

ydynt yn aelodau o’r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt:   

Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Rhif Ffôn: (01824) 712554    

E-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk  
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Partnerships Scrutiny Committee Forward Work Plan  Appendix 1 

Note: Items entered in italics have not been approved for submission by the Committee.  Such reports are listed here for information, pending 
formal approval. 
 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / 
title) 

Purpose of report Expected 
Outcomes 

Author Date 
Entered 

        

15 September Cllr. Rhys 
Thomas 

1. Community 
Safety 
Partnership 
[Crime and 
Disorder 
Scrutiny 
Committee] 
 
 

To detail the 
Partnership’s 
achievement in delivering 
its 2021/22 action plan 
and its progress to date 
in delivering its action 
plan for 2022/23.  The 
report to include financial 
sources and the progress 
made in spending the 
allocated funding. 
 
(report to include actual 
numbers as well as 
percentages to enable 
the Committee to 
effectively evaluate the 
impact of measures put 
in place) 

Effective 
monitoring of the 
CSP’s delivery of 
its action plan for 
2021/22 and its 
progress to date in 
delivering its plan 
for 2022/23 will 
ensure that the 
CSP delivers the 
services which the 
Council and local 
residents require 

Nicola Kneale/Sian 
Taylor 

September 
2021 

 Cllr. Elen 
Heaton 

2. North Wales 
Regional 
Partnership Board 
Annual Report 
2021/22 

To provide an overview 
of the Regional 
Partnership Board’s 
activities during 2021/220 
and its priority areas for 
2022/23 

Ensure that the 
Board is working 
effectively to 
support the 
delivery seamless 
health, social care 
and well-being 

Nicola 
Stubbins/Catrin 
Roberts 

December 
2021 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / 
title) 

Purpose of report Expected 
Outcomes 

Author Date 
Entered 

services for 
Denbighshire 
residents and the 
wider North Wales 
region 

 Cllr. Julie 
Matthews 

3. Denbighshire 
Voluntary 
Services Council 
(DVSC) 

To update the Committee 
on the progress achieved 
to date in delivering the 
DVSC’s vision, 
enhancing its working 
relationship with the 
Council and voluntary 
organisations within 
Denbighshire 

Secure the 
development of 
close and effective 
working 
relationships 
between all 
stakeholder to 
support the 
delivery of the 
Council’s corporate 
priorities relating to 
resilient and 
connected 
communities  

DVSC 
Nicola Kneale/Liz 
Grieve 

September 
2021 
(rescheduled 
December 
2021 & 
March 2022) 

        

27 October  
 
Representatives 
from NWP & 
BCUHB to be 
invited to attend 

Cllr. Elen 
Heaton  

1. Partnership 
Working in 
Relation to Mental 
Health 

To examine the working 
relationships and 
communication channels 
between the Council’s 
Social Care Services, 
North Wales Police and 
the Health Board in 
relation to Mental Health 
matters  

An understanding 
of the working 
arrangements and 
communication 
channels between 
all partners with a 
view to identifying 
any gaps and 
recommending 
ways to strengthen 

Nicola Stubbins/Ann 
Lloyd/David 
Soley/NWP/BCUHB 

By SCVCG 
January 
2022 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / 
title) 

Purpose of report Expected 
Outcomes 

Author Date 
Entered 

partnership 
working in this area 

 Cllr. Barry 
Mellor 

2. Proposed 
Retendering of 
DCC’s 
Environmental 
Enforcement 
Contract 

To review the 
effectiveness of the 
existing contract and the 
proposed specification of 
the new contract 

Pre-decision to 
scrutiny with a view 
to making 
recommendations 
to the decision-
maker in relation to 
the specification for 
the new tender 

Tony Ward/Tara 
Dumas 

March 2022 

        

15 December        

        

February 2023        

        

April        

        

June/July Leader 
 
(NWEAB 
Programme 
Office reps 
also to attend) 

1. North Wales 
Economic 
Ambition Board 
Annual Report 
2022/23 

To consider the Board’s 
Quarter4/Annual Report 
on its work and progress 
during 2022/23 

To ensure that the 
Board delivers its 
priorities and 
projects in line with 
the stipulations and 
conditions laid out 
between the Board 
and the UK & 
Welsh 
Governments 

NWEAB/Emlyn Jones July 2022 

 Cllr. Elen 
Heaton 

2. Annual Report on 
Adult 

To consider the annual 
report on adult 
safeguarding, and 

An evaluation of 
whether the 
Authority is 

David Soley/Alaw 
Pierce/Nerys 
Tompsett 

June 2022 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / 
title) 

Purpose of report Expected 
Outcomes 

Author Date 
Entered 

Safeguarding 
2022/23 

information in place to 
meet the statutory 
requirements of the 
Social Services and Well-
being Act 2014 and an 
evaluation of the financial 
and resource impact of 
the Supreme Court’s 
2014 Judgement on 
deprivation of liberty on 
the Service and its work 
 
(data to include actual 
numbers in each 
category as well as % 
figures and the actual 
number of allegations 
proven) 

meeting its 
statutory duty with 
respect to adult 
safeguarding and 
has sufficient 
resources to 
undertake this 
work along with the 
additional work in 
the wake of the 
Supreme Court’s 
judgement 

        

September/October        

        

November/December        
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For future years 
 

Mental Capacity (Amendment) Act 
2019 Note: information on the Act is 
still awaited (further delayed due to 
COVID – 19 and WG decision in 
relation to Liberty Protection 
Safeguards (LPS)).  Not now 
expected to be implemented before 
the autumn of 2022 
 

To review the content of the Act and 
associated statutory regulations and code 
of practice (expected to be published in 
April 2020). 

To review the implications for the 
Council and residents. 

Ann 
Lloyd/David 
Soley 

December 
2019 
(rescheduled 
April 2020 
due to 
COVID-19) 
– check with 
lead officer 
in the 

Future Issues     
     

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

     

North Denbighshire Community 
Hospital Project and other 
Health Board Capital Projects in 
Denbighshire 

To update the Committee on the 
progress made in receiving approval 
for the business case for the new 
North Denbighshire Community 
Hospital and the anticipated timescale 
for its delivery. 
 
To brief the Committee on current and 
future capital investment projects 
across Denbighshire. 

The delivery of Health Board 
capital projects that meet residents’ 
needs and support the delivery of 
seamless health, social care and 
well-being services to help build 
individual and community 
resilience for the future. 

BCUHB February 2022 

Update following conclusion of 
inquiry undertaken by the 
National Crime Agency in to 
historic abuse in North Wales 
Children’s’ Care Homes 
 
(autumn 2022) 

To update the Committee of the 
outcome of the National Crime 
Agency (NCA) investigation in to the 
abuse of children in the care of the 
former Clwyd County Council, and to 
determine whether any procedures 
require revision. 

Determination of whether any of 
the Council’s safeguarding policies 
and procedures need to be revised 
in light of the NCA’s findings 

Nicola Stubbins November 2012 
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 autumn of 
2022 
whether 
available 

 
 

    

 
 
Information/Consultation Reports 
 

Information / 
Consultation 

Item 
(description / 

title) 

Purpose of report Author Date 
Entered 

Information Report 
(for circulation September 
2022) 

Quarterly 
Monitoring of 
External Care 
Providers 

To provide details of the regular monitoring of external care service 
providers commissioned by the council for social care services, 
identifying any escalating concerns or other areas of concern 

Katie Newe/Liana 
Duffy 

By SCVCG 
2018 

INFORMATION REPORT 
(September 2022) 

Collaborative 
Procurement 
Service’s Annual 
Report 

To receive information on the collaborative Service’s activity and 
performance against targets set out in the Procurement Strategy 
2019/20 & 2020/21 

Gary 
Williams/Lisa 
Jones 

By SCVCG 
March 2020 
rescheduled 

February 
2022 

INFORMATION REPORT 
(for circulation in Sept (Q1), 
Nov/Dec (Q2) & February 
(Q3) each year) 
 
Sept & Nov 2022 & Feb 
2023 

North Wales 
Economic 
Ambition Board 

To provide information on the Board’s performance and progress in 
delivering its priorities and projects in line with the stipulations and 
conditions laid out between the Board and the UK & Welsh 
Governments 

NWEAB/Emlyn 
Jones 

December 
2021 
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Partnerships Scrutiny Work Programme. Doc 
 
Updated 24/06/2022 – RhE 
 
 
Note for officers – Committee Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

15 September  1 September  27 October 13 October 15 December 1 December 

 
Partnerships Scrutiny Work Programme.doc T
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Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu 
 

 
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy 
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. 
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr 
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
 

 

 
Dyddiad 
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Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio 

at gorff arall neu ofyn am 

adroddiad er gwybodaeth. 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 

26 July 1 Items from Scrutiny Committees 
- Review of Cabinet Decision 
relating to the Proposed 
Scheme of Delegated Decision 
Making for Land Acquisition 
(Freehold and Leasehold) for 
Carbon Sequestration and 
Ecological Improvement 
Purposes 

To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Yes Cllr Barry Mellor 
Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author – 
Scrutiny Coordinator 

 2 Shared Prosperity Fund To consider the regional 
investment plan for formal 
sign off 

Yes Cllr Jason McLellan 
Lead Officer/Report Author 
Liz Grieve 

 3 Temporary Accommodation 
Support Project 

To seek Cabinet approval to 
tender for the project 

Yes Cllr Rhys Thomas 
Lead Officer Ann Lloyd 
Report Author Hayley Jones 

 4 Sustainable Communities for 
Learning – Band B 

To consider the review by the 
Modernising Education 
Programme Board of the 
prioritisation process as 
requested by Council 

Yes Cllr Gill German 
Lead Officer Geraint Davies 
Report Author James Curran 

 5 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 6 Items from Scrutiny Committees To consider any issues Tbc Lead Officer – Scrutiny 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Coordinator 

 

20 Sept 1 Annual Treasury Management 
Report 2021-22 

To give a review of the 
Treasury Management 
activities over the previous 
financial year (2021-22) 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer Steve Gadd 
Report Author Rhys Ifor 
Jones 

 2 Draft Sustainable Transport 
Plan 

To seek Cabinet approval of 
the draft Sustainable 
Transport Plan for 
consultation 

Yes Cllr Barry Mellor 
Lead Officer/Report Author 
Mike Jones 

 3 Temporary Accommodation 
Support Project 

To seek Cabinet approval to 
award the contract for the 
project 

Yes Cllr Rhys Thomas 
Lead Officer Ann Lloyd 
Report Author Hayley Jones 

 4 Ysgol Plas Brondyffryn To review the findings of the 
consultation and to consider 
the publishing of the statutory 
notice 

Tbc Cllr Gill German 
Geraint Davies / James 
Curran 

 5 Queen’s Market: Operator 
Contract Award 

Following the culmination of 
the procurement process to 
appoint an operator for the 
Queen’s Market in Rhyl, 
approval is sought from 
Cabinet to award a contract 
to the preferred tenderer. 

Yes Cllr Jason McLellan 
Lead Officer Emlyn Jones 
Report Author Russ Vaughan 

T
udalen 140



Appendix 3 
 

Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 6 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 7 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

18 Oct 1 Central Rhyl Coastal Defence 
Scheme and Central Prestatyn 
Coastal Defence Scheme 

To seek endorsement to 
proceed with the schemes 

Yes Cllr Barry Mellor 
Lead Officer Tony Ward 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

22 Nov 1 Council Performance Update – 
July to September 

To consider the Council’s 
performance in delivering 
against the council’s strategic 
plan and services 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer Nicola Kneale 
Report Author Iolo McGregor 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues Tbc Lead Officer – Scrutiny 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Coordinator 

 

13 Dec 1 Housing Rent Setting & 
Housing Revenue and Capital 
Budgets 2023/24 

To seek approval for the 
proposed annual rent 
increase for council housing 
and to approve the Housing 
Revenue Account Capital 
and Revenue Budgets for 
2023/24 and Housing Stock 
Business Plan 

Yes Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Geoff Davies 

 2 Ysgol Plas Brondyffryn To consider the final OBC / 
FBC for the proposed new 
building for Ysgol Plas 
Brondyffryn 

Tbc Cllr Gill German 
Lead Officer Geraint Davies 
Report Author James Curran 

 3 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 
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Cabinet Forward Work Plan   

      

26 July 12 July 20 September 6 September 18 October 4 October 
 
Updated 28/06/2022 – KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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Appendix 4 
Progress with Committee Resolutions 

 

Date of 
Meeting 

Item number and 
title 

Resolution  Progress 

10 February 
2022 

5.  Highways 
Grass Verge and 
Hedge 
Maintenance  

RESOLVED to endorse the Council’s current policies and 
approach in relation to highways grass verge and hedge 
maintenance as well as pesticide application. 
 

The Lead Member and 
relevant officers were 
informed of the 
Committee’s 
recommendation 

 6.  Regional 
Population Needs 
Assessment 2022 

RESOLVED, subject to the above comments and 
observations, to recommend the publication of the North 
Wales Regional Population Needs Assessment. 

Lead Member and relevant 
officers advised of the 
Committee’s 
recommendation 
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