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1. CEFNDIR 
 
Ardaloedd Menter Cymru. 

Yn 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru saith Ardal Fenter ledled Cymru. 
Ardaloedd daearyddol dynodedig yw’r Ardaloedd Menter, ac maent yn cefnogi 
busnesau newydd a busnesau sy’n ehangu drwy ddarparu seilwaith a 
chymorth busnes o’r radd flaenaf. 

 

Mae pob Ardal Fenter yn canolbwyntio ar o leiaf un sector busnes allweddol. 
Yr ardaloedd yw: 

 Ardal Fenter Ynys Môn (2) – yn canolbwyntio ar y sector ynni a’r 
amgylchedd; 

 Ardal Fenter Canol Caerdydd (1) – yn canolbwyntio ar y sector 
gwasanaethau ariannol a phroffesiynol; 

 Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy (3) – yn canolbwyntio ar y sector 
deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch; 

 Ardal Fenter Glyn Ebwy (5) – yn canolbwyntio ar y sector deunyddiau a 
gweithgynhyrchu uwch;  
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 Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau (7) – yn canolbwyntio ar y 
sector ynni a’r amgylchedd; 

 Ardal Fenter Eryri (6) – yn canolbwyntio ar y sectorau ynni a’r 
amgylchedd, TGCh ac awyrofod. 

 Ardal Fenter Sain Tathan – Maes Awyr Caerdydd (4) – yn canolbwyntio 
ar y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, ac yn enwedig ei is-
sector awyrofod. 

 
Byrddau’r Ardaloedd Menter  
 
Mae gan bob Ardal Fenter Fwrdd Cynghori annibynnol a arweinir gan y sector 
preifat. Rôl y Byrddau hyn yw cynghori Llywodraeth Cymru ar weithredu a 
chyflawni cynlluniau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer yr Ardaloedd, gan 
gynnwys: 
 

 Cyngor strategol ar gyfleoedd buddsoddi 

 Hybu datblygu cadwyni cyflenwi 

 Nodi anghenion o ran eiddo a seilwaith 

 Marchnata a hyrwyddo’r Byrddau Menter. 
 
Mae rhestr lawn o Aelodau’r Bwrdd ar gael yn 
www.business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy  
 
2. GWELEDIGAETH 
 
Ym mis Medi 2012, cyflwynodd pob Bwrdd Ardal Fenter Gynllun Strategol ar 
gyfer pob Ardal Fenter i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 
Mae gweledigaeth pob Ardal wedi’i chynnwys mewn dogfennau cryno a 
gyhoeddwyd ym mis Hydref 2013 a mis Rhagfyr 2014: 
http://llyw.cymru/topics/businessandeconomy/business-
wales/enterprisezones/?skip=1&lang=cy)  
 
Y weledigaeth ar gyfer Ardal Fenter Ynys Môn yw creu canolfan ragoriaeth 
sy’n enwog drwy’r byd am gynhyrchu, arddangos a gwasanaethu ynni carbon 
isel. Mae’r Ardal yn canolbwyntio ar wyth safle strategol sy’n ategu Rhaglen 
Ynys Ynni Môn: 

 Cynhyrchu – buddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel newydd i helpu i 
sicrhau dyfodol ynni sefydlog i Gymru. 

 Arddangos – sefydlu cyfleusterau gyda’r gorau yn y byd i sefydlu Ynys 
Môn fel lleoliad blaenllaw ar gyfer arloesi ym maes ynni carbon isel a’i 
arddangos. 

 Gwasanaethu – sicrhau a manteisio’n llawn ar gyfleoedd cadwyni cyflenwi. 

 
  

http://www.business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy
http://llyw.cymru/topics/businessandeconomy/business-wales/enterprisezones/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/businessandeconomy/business-wales/enterprisezones/?skip=1&lang=cy
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3. BLAENORIAETHAU ALLWEDDOL  
 
Mae’r Ardal Fenter yn adeiladu ar fuddsoddiad preifat sydd wedi ei gynllunio 
yn yr adeilad newydd niwclear arfaethedig yn Wylfa Newydd gan Horizon 
Nuclear Power, law yn llaw â chyfleoedd ym meysydd biomas, micro 
gynhyrchu ac ynni adnewyddadwy’r môr. Mae’n cyd-fynd â gwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn sy’n gysylltiedig â rheoli ac adfywio cyrchfannau ac yn ceisio 
sicrhau manteision ehangach i Ynys Môn a’r Gogledd-orllewin yn gyffredinol. 
 
Mae cyfanswm y buddsoddiad arfaethedig mewn ynni carbon isel dros £25 
biliwn dros y 15 mlynedd nesaf, sy’n cynnwys: 
 

 Niwclear - datblygiad arfaethedig Hitachi ABWR ar safle Wylfa Newydd 
drwy’r fenter Horizon Nuclear Power; 

 Ynni Adnewyddadwy’r Môr; 

 Biomas - datblygiad 299 MW arfaethedig ar safle Alwminiwm Môn, 
Caergybi; 

 Datblygiad tir a llynnoedd, Caergybi; 

 Datblygiadau arfaethedig yng Ngholeg Menai, Llangefni, i gyd-fynd â 
datblygiadau carbon isel; 

 Prosiect Parc Gwyddoniaeth Menai yng Ngaerwen. 
 
 

Ystyriaethau seilwaith ac eiddo allweddol 
 

 Mae cwblhau Ffordd Gyswllt Llangefni yn flaenoriaeth lwyr i Fwrdd AEZ a 
bydd hyn yn hwyluso datblygiad ar Gampws Llangefni ac yn rhyddhau 
ardaloedd pellach o dir datblygu, a fydd yn galluogi buddsoddiad mewnol 
yn y dyfodol sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd a phrosiectau ynni 
adnewyddadwy eraill yn Ynys Môn. 

 Telathrebu – darparu telathrebu sefydlog a symudol ledled yr ardal. 

 Gwelliannau eraill i’r seilwaith trafnidiaeth, gan gynnwys cynigion ar gyfer 
trydaneiddio’r rheilffordd i Gaergybi, gan ddatblygu cysylltiadau o faes 
awyr Ynys Môn a gwella mannau cyfyng ar yr A55. 

 Safleoedd Diwydiannol – sicrhau bod cyflenwad digonol o eiddo 
diwydiannol priodol i fodloni’r gofynion busnes newydd a chyfredol 
amrywiol. 

 Datblygu seilwaith ynni a sicrhau cyflenwadau ynni priodol ar gyfer 
buddsoddiadau newydd a thwf o fewn yr ardal. 

 Cefnogi Gaerwen a datblygiad Parc Gwyddoniaeth Menai. 

 Manteisio ar y cyfleoedd sy’n gysylltiedig ag uwchgynllun Porthladd 
Caergybi. 

 
Cyflawniadau a chanlyniadau 
 
Ar sail y rhagdybiaeth bod adeilad niwclear newydd yn agor ar yr ynys, mae 
posibilrwydd y bydd effaith sylweddol ar economi’r Gogledd-orllewin, gan 
gynnwys: cynnydd o 2,800 o swyddi erbyn 2025; cynnydd o 10% mewn GYC 
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absoliwt; cynnydd yn nifer y bobl o oedran gweithio yn y boblogaeth; llai o 
anweithgarwch economaidd a diweithdra, cyfleoedd yn y cadwyni cyflenwi. 
 
4. BLAENORIAETHAU TRAWS-SECTOR 

 
Yn ogystal â nodi’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer cyflawni ledled yr 
Ardaloedd Menter, mae Byrddau’r Ardaloedd Menter wedi ystyried a gwneud 
argymhellion ar gyfres o feysydd cyflawni trawsbynciol sy’n allweddol i 
lwyddiant yr Ardaloedd Menter yn y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys 
trafnidiaeth, TGCh a Sgiliau. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y meysydd 
hyn yn cynnwys: 
 

 Trafnidiaeth 
 
Mae buddsoddiad trafnidiaeth arfaethedig yn yr Ardaloedd Menter yn cael ei 
adolygu er mwyn sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar wella cysylltedd 
trafnidiaeth i bob Ardal Fenter, yn cyd-fynd â blaenoriaethau trafnidiaeth 
Byrddau’r Ardaloedd Menter ac yn sicrhau’r effaith economaidd orau bosibl. 
 
Mae’r Tasglu Gweinidogol ar Drafnidiaeth y Gogledd, sy’n cynnwys aelodau o 
Fyrddau Ardaloedd Menter Ynys Môn, Glannau Dyfrdwy ac Eryri, wedi 
datblygu cyngor ar anghenion cysylltiadau trafnidiaeth y Gogledd sy’n ofynnol 
i gefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol. Cyflwynwyd adroddiad ac 
argymhellion y Tasglu i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 
ym mis Rhagfyr 2014. Mae’r adroddiad wedi llywio gweledigaeth y Gweinidog 
ar raglen foderneiddio’r rheilffyrdd sy’n cynnwys cyflwyno Achos Amlinellol 
Strategol i Adran Drafnidiaeth San Steffan ar gyfer trydaneiddio prif lein 
arfordir y Gogledd a datblygu a gwella symudiadau trawsffiniol ar y rheilffyrdd. 
 
Mae ymyriadau trafnidiaeth penodol i Ardal Fenter Ynys Môn yn cynnwys y 
canlynol: 
 

 Bydd datblygu achos busnes dros foderneiddio rheilffyrdd y Gogledd a 
bwrw ymlaen â gwelliannau i’r A55, gan gynnwys twneli Conwy, yn cefnogi 
uchelgeisiau Byrddau Ardaloedd Menter Ynys Môn, Glannau Dyfrdwy ac 
Eryri. 

 

 Mae astudiaeth drafnidiaeth AMEC wedi’i chynnal ar Ynys Môn, ac mae 
Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried ei hargymhellion fel rhan o’r adolygiad 
ehangach o flaenoriaethau trafnidiaeth. 

 

 Cafodd Cyngor Sir Ynys Môn gymeradwyaeth i wneud gwaith ar arolygon 
a chynllunio ar gyfer rhannau allweddol o Ffordd Gyswllt Llangefni. Y cam 
pwysig nesaf yw darpariaeth ffisegol y ffordd a fydd yn sicrhau bod tir 
datblygu ar gael ar gyfer safleoedd diwydiannol y bydd mawr eu hangen o 
bosibl. Bydd y ffordd hefyd yn atal tagfeydd drwy Dref Llangefni ac yn agor 
Campws Coleg Menai sydd wedi derbyn cefnogaeth Ardal Fenter Ynys 
Môn i lunio uwchgynllun. Os yw cynlluniau’r coleg yn dwyn ffrwyth, gallai 
greu hyd at 750 o swyddi newydd.  
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Seilwaith Ynni 
 
Yn sgil y buddsoddiad sylweddol arfaethedig sy’n gysylltiedig ag ynni ar yr 
ynys, gan gynnwys ynni niwclear newydd ac ynni morol / llanw arfaethedig a 
chyfleodd dilynol yn y cadwyni cyflenwi. Mae angen clir i weithio gyda 
darparwyr ynni, Llywodraeth y DU/Cymru a DNO i sicrhau bod y rhwydwaith 
yn y sefyllfa orau i ymdrin â’r galw yn y dyfodol ac wrth i’r DU newid i garbon 
isel. 
 
Dyma gyfle sy’n codi unwaith mewn cenhedlaeth i Ynys Môn fanteisio i’r eithaf 
ar unrhyw fuddsoddiad yn y rhanbarth ac mae’n hollbwysig bod y seilwaith 
critigol yn ei le cyn y buddsoddiad sector preifat, neu fel arall bydd cyfle’n cael 
ei golli. 
 
Mae gwaith ar droed ar hyn o bryd gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth 
Cymru, SP Manweb ac Ofgem i edrych ar y sefyllfa mewn ffordd arloesol. 
Mae angen ystyried y darlun mawr er mwyn i ni allu cynnig ateb sy’n 
berthnasol i’r 21ain Ganrif. 
 
Mae cyllid wedi’i ddyfarnu ar gyfer cynnal astudiaeth dichonoldeb ar ofynion 
cysylltu yn y dyfodol. 
 
 

 Seilwaith arall 
 

Mae Cyllid Cyfatebol wedi’i ddyfarnu gan Ardal Fenter Ynys Môn i Gyngor Sir 
Ynys Môn er mwyn iddynt allu llunio Cynllun Gwella Seilwaith i nodi rhwystrau 
a datblygu datrysiadau gyda phartneriaid i sicrhau ei fod yn “addas i’r diben”. 
 
 

 Datblygu Sgiliau 
 
Strategaeth Sgiliau Llywodraeth Cymru 
 
Mae Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Sgiliau, a lansiwyd ym mis 
Ionawr 2014, yn cyflwyno’r weledigaeth hirdymor ar gyfer sgiliau a chyflogaeth 
ein gwlad dros y deng mlynedd nesaf. Un o ymrwymiadau hollbwysig y 
datganiad polisi oedd cyhoeddi’r Cynllun Gweithredu Sgiliau, sy’n egluro sut y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cryfhau’r dulliau o ddarparu sgiliau, gan adeiladu 
ar y strwythurau sgiliau rhanbarthol sydd eisoes ar waith ledled Cymru. 
 
Mae’r Cynllun wedi sefydlu tair Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol ledled Cymru i 
lywio buddsoddiadau mewn sgiliau a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd i’w 
heconomïau lleol. Bydd pob partneriaeth yn datblygu a chyhoeddi Cynllun 
Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol Blynyddol sy’n nodi’r blaenoriaethau 
buddsoddi yn ogystal â’r gofynion a’r cyfleoedd lleol; a byddant yn cynnwys 
blaenoriaethau a nodwyd gan Fyrddau’r Ardaloedd Menter.     
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Camau Penodol Ardal Fenter 
 
Ym mhob Ardal Fenter, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu a chyflenwi 
sgiliau i gefnogi’r anghenion cyflogaeth a sgiliau a nodwyd ym mhob Ardal. Yn 
Ynys Môn, mae Rhaglenni Datblygu’r Gweithlu a Sgiliau Twf Cymru wedi 
cynorthwyo busnesau yn yr Ardal Fenter i fuddsoddi yn y dasg o ddatblygu 
sgiliau eu gweithluoedd. 

 
 

Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Wylfa 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyllid ychwanegol i Grŵp Llandrillo 
Menai (2014-2017) i flaengynllunio a dylunio’r gallu i fodloni’r agenda sgiliau 
sy’n gysylltiedig â her yr Ynys Ynni. Mae’r ddarpariaeth arfaethedig yn 
cynnwys: 
 

 Prentisiaid ym maes ynni 

 Uwchsgilio oedolion 

 Datblygu’r Cwricwlwm drwy secondai ym myd diwydiant 

 Datblygu staff 

 Swyddog cyswllt y gadwyn gyflenwi 

 Datblygu cydweithrediad ysgolion ymhellach ar STEM ledled pedair sir 
y Gogledd. 

 
Mae gan y cyllid hwn y cyfle i ddarparu rhaglen sgiliau niwclear tra’n paratoi’r 
coleg i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ehangu yn goleg Niwclear 
Cenedlaethol. 
 
Mae Grŵp Llandrillo Menai, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Horizon 
Nuclear Power a Chynghorau Sir Ynys Môn, Conwy a Gwynedd, yn cynnal y 
cynllun ‘Cwmni Prentis Menai’ i hyfforddi prentisiaid mewn sgiliau niwclear ar 
gyfer y dyfodol, ac mae 59 o bobl ifanc eisoes yn cymryd rhan. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido swydd yn rhannol yn y National Skills 
Academy Nuclear (NSAN) i weithio gyda phartneriaid yn Ynys Ynni i 
ddatblygu isadrannau o’u cynllun sgiliau, sef “YSBRYDOLI”, sy’n 
canolbwyntio ar ofynion sgiliau Wylfa Newydd. Mae swyddogion yn gweithio 
gyda’r rhanddeiliaid allweddol a gweithgorau sgiliau cenedlaethol i ddeall 
anghenion sgiliau a datblygu a chefnogi ymyriadau sgiliau. 
 

 TGCh 
 
Cyflymu Cymru 
 
Mae Ardaloedd Menter yn flaenoriaeth dan raglen Cyflymu Cymru. Mae 
cynllun cyflwyno Cyflymu Cymru yn ystyried demograffeg a thopograffi 
Cymru, yn ogystal â’n blaenoriaethau economaidd, gan gynnwys Ardaloedd 
Menter. Bydd ein buddsoddiad gyda chwmni BT yn darparu mynediad cyfartal 
ar raddfa fawr i ddarparwyr cyfathrebu, gan annog dewis o ddarparwyr 
gwasanaeth rhyngrwyd ym mhob Ardal Fenter.   
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Yn Ardal Fenter Ynys Môn, mae’r gwaith wedi’i gwblhau ymhob ardal 
cyfnewidfa deleffon sy’n cwmpasu’r wyth safle strategol ac mae gwaith yn 
mynd rhagddo i alluogi i’r cabinetau eraill, mewn ardaloedd fel Gaerwen, i 
archebu Cyflymu Cymru. 
 
Mae nifer o gynlluniau seilwaith TGCh ychwanegol dan ystyriaeth hefyd a 
fydd o fudd i’r Ardaloedd Menter. Mae’r rhain yn cynnwys ystyried sut y gall 
cyfleusterau cyfathrebu lled band uchel iawn fod ar gael yn ehangach er 
mwyn gwella gwasanaethau cyfathrebu symudol a diwifr. Mae gwaith 
ymchwilio a chyfres o astudiaethau ar droed gyda chymorth wedi’i 
flaenoriaethu ar gyfer yr holl Ardaloedd Menter. 
 
Cynllun Taleb Gwibgyswllt 
  
Ym mis Tachwedd 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru’r Cynllun Taleb 
Gwibgyswllt. Bydd yn cynnig hyd at £10,000 o gymorth ariannol i fusnesau 
tuag at gostau cyfalaf sy’n gysylltiedig â darparu gwibgyswllt data. Mae 
blaenoriaeth wedi’i rhoi i gynnwys Ardaloedd Menter yn y cynllun. 
 
Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun gan gynnwys sut i wneud cais a’r meini 
prawf cymhwysedd ar gael yn www.llyw.cymru/bandeang  
 

 Datblygu Busnes a Marchnata 
 
Mae sbarduno twf busnesau hen a newydd yn allweddol i lwyddiant 
Ardaloedd Menter. Yn y cyd-destun hwn, mae cyfleu manteision yr Ardaloedd, 
eu harbenigeddau perthnasol a chymorth pwrpasol yn hollbwysig.     
 
Mae marchnata’r Ardaloedd Menter wedi bod yn flaenoriaeth amlwg o’r 
cychwyn cyntaf, gyda gwefan arbennig 
(http://www.business.wales.gov.uk/enterprisezones/cy), sy’n cael ei 
hailwampio ar hyn o bryd, a pharhau â’r gwaith o ddarparu arwyddion newydd 
i nodi ffiniau a safleoedd allweddol o fewn yr Ardaloedd Menter hynny. 
 
Mae’r pecyn o ddeunyddiau marchnata a ddatblygwyd ar gyfer Ynys Môn yn 
cynnwys deunydd darllen, stondinau arddangos, fideos hyrwyddo ac 
animeiddiad 3D o’r Ardal o’r awyr. Mae rhaglen farchnata gynhwysfawr ar 
waith, sy’n cynnwys gwaith cyffredinol a phenodol ar gyfer pob Ardal er mwyn 
parhau i hyrwyddo’r Ardaloedd Menter; mae Ynys Môn yn cael ei hyrwyddo’n 
eang fel rhan o’r hyn sydd gan y sector Ynni a’r Amgylchedd ehangach i’w 
gynnig. 
 
 
  

http://www.llyw.cymru/bandeang
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5. Y CYNNYDD HYD YMA 
 
Dyma’r cynnydd diweddaraf yn yr Ardal Fenter yn unol ag amcanion y Bwrdd:  

 Cymeradwyo cyllid cyfatebol i gefnogi gwaith cynllunio a phrisio 
rhagarweiniol Ffordd Gyswllt Llangefni, yng nghyd-destun y dyhead i 
ehangu Parc Busnes Bryn Cefni a Champws Coleg Menai. 

 

 Dyfarnu cyllid cyfatebol i Gyngor Sir Ynys Môn tuag at Gynllun Gwella 
Seilwaith ar gyfer yr Ynys. 
 

 Dyfarnu cyllid cyfatebol i Goleg Menai i uwchgynllunio eu campws yn 
Llangefni. 

 

 Dyfarnu cyllid cyfatebol i gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar Wella’r 
Rhwydwaith Dosbarthu. 

 

 Mae Parc Gwyddoniaeth Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn cydweithio i 
ddarparu Uwchgynllun ar gyfer Gaerwen. 

 

 Ymgyrch hyrwyddo i berswadio busnesau a datblygwyr i ystyried adeiladu 
safleoedd diwydiannol ar Ynys Môn. Hyd yma, mae hyn wedi arwain at dri 
ymholiad cychwynnol ac un cynnig pendant sydd wedi’i gymeradwyo a 
bydd yn cynorthwyo i adeiladu unedau sy’n dod i gyfanswm o 18,000 
troedfedd sgwâr. 

 

 Gweithio i ddarparu Datblygiad Stop Tryciau/Hwb Logisteg Conygar, Parc 
Cybi, Caergybi gyda chontractwyr lleol, gan gynnwys Jones Brothers 
(Rhuthun) a Watkin Jones. 

 

 Datblygu Uwchgynllun Datblygu Porthladd Caergybi gyda Stena i lywio 
opsiynau amrywiol ar gyfer datblygu yn y dyfodol, gan gynnwys cyfleoedd 
morol, niwclear a’r farchnad fordeithiau. 

 

 Gweithio gyda Phrifysgol Bangor a Chyngor Sir Ynys Môn ar ddatblygiad 
Parc Gwyddoniaeth Menai. Bydd y datblygiad hwn yn dwyn ynghyd 
arbenigedd academaidd a masnachol i helpu i sicrhau bod Cymru’n cael 
cymaint o fuddion â phosibl o’r prosiectau ynni pwysig sydd ar y gweill ar 
gyfer yr Ardal. 

 

 Mae’r gwaith wedi’i gwblhau ar asesu gallu cadwyn gyflenwi niwclear 
bwysig. Bydd yr ymarfer mapio’n llywio ymyriadau i roi gwell cefnogaeth i 
fusnesau cynhenid/mawr ac yn cynorthwyo i nodi’r bylchau sydd angen eu 
cau i ddenu mwy o fewnfuddsoddwyr i’r Ardal. 

 

 Mae’r gwaith wedi dechrau gydag Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid eraill i gefnogi Cwmni Prentis Menai. 

 

 Gyda chymorth Buddsoddiadau Cyllid Cymru, mae Halen Môn wedi 
datblygu ffatri a chanolfan ymwelwyr newydd gwerth dros £1 miliwn. 
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 Dyfarnu rhaglen gwerth miliynau i Structural Soils Ltd gan Horizon 
Nuclear Power i gynnal contract ymchwiliadau tir arbenigol; roedd 100 o 
bobl yn gweithio ar y safle, gyda dros 25 o gontractwyr lleol yn elwa ar y 
rhaglen. 

 

 Mae Horizon Nuclear Power wedi cynyddu nifer ei staff yn Ynys Môn i 
gynnwys tri pheiriannydd prosiect arbenigol a thîm diogelwch G4S 
newydd o ddeuddeg ar safle Wylfa Newydd. Mae’r peirianwyr prosiect yn 
hybu tîm craidd Horizon ac yn helpu i oruchwylio gwaith paratoi parhaus 
ac astudiaethau ymchwiliol. 

 

 Bu Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Horizon Nuclear Power 
a'r Rhaglen Ynys Ynni, yn cynnig sesiynau blasu ar barodrwydd busnesau 
fel rhan o beilot cychwynnol. Mae’r rhaglen beilot hon yn ategu rhaglenni 
datblygu cyflenwyr presennol a’i nod yw cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth 
busnesau lleol a rhanbarthol ar Ynys Môn a ledled y Gogledd yn y sector 
gwasanaethau adeiladu ac adeiladau o’r sgiliau busnes sydd eu hangen i 
fod yn barod i gystadlu am waith yn y dyfodol sy’n gysylltiedig â’r prosiect 
Wylfa Newydd. 

 

 Mae Llywodraeth y DU wedi cymeradwyo newidiadau i’r ffatri biomas a 
pharc eco mawr (a gynigiwyd gan Lateral Power) ar hen safle Alwminiwm 
Môn ger Caergybi. Gallai’r datblygiad greu hyd at 400 o swyddi newydd 
gyda 600 ychwanegol yn y cyfnod adeiladu. Cynhaliwyd ymgynghoriad 
cyhoeddus ym mis Mai 2015. 

 

 Codi arwyddion yn hyrwyddo’r Ardal ar safleoedd allweddol. 
 

 Mae’r gwaith wedi’i gwblhau ar yr holl ardaloedd cyfnewidfeydd teleffon 
sy’n cwmpasu’r wyth safle strategol ledled yr Ynys, er mwyn gallu archebu 
Cyflymu Cymru. 

 

 Rhoddodd Ystadau’r Goron ganiatâd i Minesto, prosiect pŵer llanw 
masnachol cyntaf y byd mewn ceryntau cyflymder isel, weithio ar wely’r 
môr yn ardal Caergybi – yr unig gwmni sy’n cael gwneud hynny. 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mai 2015. 

 
Mae Bwrdd Parth Menter Ynys Môn yn parhau i ganolbwyntio ar greu 

seilwaith i beri twf swyddi cadarnhaol a buddsoddiad parhaus yn y parth. O'i 

gychwyn hyd at fis Mawrth 2016, cafodd 483 o swyddi eu creu, naill ai drwy 

gymorth ariannol uniongyrchol neu drwy gymorth ehangach gan Lywodraeth 

Cymru gyda 444 pellach wedi eu diogelu. Yn ystod blwyddyn ariannol16/17 

crëwyd 19 o swyddi pellach. 

Mae'r Bwrdd yn dal i ganolbwyntio ar sicrhau amgylchedd ffyniannus i 

fusnesau a buddsoddiad parhaus mewn seilwaith a sgiliau. O'i gychwyn hyd 

at fis Mawrth 2014, buddsoddwyd dros £658,000 gan Lywodraeth Cymru 

((£309,495 o wariant cyfalaf a £348,653 o wariant refeniw). Buddsoddwyd 
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£558,000 pellach gan y Sector Preifat yn ystod y cyfnod hwn. Yn y cyfnod 

yma, buddsoddwyd £18,495 mewn adeiladau a seilwaith, £682,653 mewn 

busnes a £32,000 o arian arall (ategol) Llywodraeth Cymru.  

Ym mlwyddyn ariannol 14/15 buddsoddwyd dros £1.4 miliwn gan Lywodraeth 

Cymru (£925,203 o wariant cyfalaf a £502,043 o wariant refeniw) ynghyd â 

£707,000 o fuddsoddiad y Sector Preifat. Gwelodd blwyddyn ariannol 15/16 

fuddsoddiad pellach o £2.1 miliwn gan Lywodraeth Cymru (£1,667,784 o 

wariant cyfalaf a £526,514 o wariant refeniw) sydd wedi ei gefnogi gan 

fuddsoddiad cryf y Sector Preifat o £1.77 miliwn yn y parth. 

Ym mlwyddyn ariannol 16/17, buddsoddwyd dros £2.1 miliwn gan Lywodraeth 

Cymru (£1,960,000 o wariant cyfalaf a £155,425 o wariant refeniw). 

At hynny, cafwyd cyllid (gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Grŵp Llandrillo-Menai 

a'r Awdurdod Digomisiynu Niwclear) ar gyfer prosiect £4 miliwn Ffordd Gyswllt 

newydd Llangefni, fydd yn caniatáu ehangu campws Coleg Menai yn 

Llangefni, Grŵp Llandrillo-Menai, yn sylweddol. Agorwyd dwy ran gyntaf y 

ffordd gyswllt newydd yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Economi a Seilwaith ym mis Mawrth 2017. 

Bydd y ffordd gyswllt yn gweithredu fel catalydd ar gyfer nifer o fuddion 

datblygu economaidd sylweddol i'r ardal. Yn fwyaf nodedig, bydd yn ei 

gwneud yn bosibl ehangu campws y coleg a darparu gwell mynediad at 

safleoedd y Parth Menter. At hynny, bydd y cynllun yn gwella'r cysylltiadau â'r 

A55 ac yn gymorth i oresgyn cyfyngiadau traffig yn Llangefni. 

Wrth i ddatblygiad y Ffordd Gyswllt fynd rhagddo, mae Grŵp Llandrillo-Menai 

yn ymrwymedig i ehangu Campws Llangefni, ac mae'n gweithio'n agos gyda 

phartneriaid i greu Canolfan Rhagoriaeth Technoleg a Pheirianneg ar gyfer y 

rhanbarth; gyda'r nod o addysgu pobl ifanc er mwyn iddynt gael y sgiliau 

angenrheidiol i'w galluogi i gael gwaith yn y sector ynni.   

Mae Parth Menter Ynys Môn (AEZ) hefyd wedi addo cefnogaeth ariannol tuag 

at gyllido prif gynllun ar gyfer safle campws y coleg yn Llangefni. 

O fewn Parth Ynys Môn yn ystod y cyfnod o'i gychwyn hyd fis Mawrth 2016, 

cafodd 41 o fusnesau eu cynorthwyo'n ariannol drwy raglenni cymorth busnes 

Llywodraeth Cymru neu ymyriadau uniongyrchol, a derbyniodd 4 busnes 

pellach y cymorth hwn yn ystod blwyddyn ariannol 16/17.  
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6. BLAENORIAETHAU’R DYFODOL 
 
Yn y pen draw, mae llwyddiant yr Ardaloedd Menter yn dibynnu ar y swyddi 
a’r twf a gaiff eu creu gan y sector preifat. Mae Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymo i gefnogi gweithgarwch o’r fath gan y sector preifat trwy 
ganolbwyntio ar gyflawni prosiectau a chanlyniadau llwyddiannus yn erbyn 
blaenoriaethau’r Bwrdd.   
 
Bydd Byrddau’r Ardaloedd Menter, sy’n cael eu harwain gan y sector preifat, 
yn parhau i roi cyngor rheolaidd ar flaenoriaethau yn ogystal ag adroddiadau 
cyson ar gynnydd a gweithredu. Bydd cyngor parhaus gan Fyrddau’r 
Ardaloedd Menter yn llywio’r ddarpariaeth ym mhob Ardal ac yn helpu i 
flaenoriaethu prosiectau ychwanegol a fydd yn cynorthwyo’r Ardaloedd 
Menter ymhellach i sicrhau swyddi, twf a chyfoeth i Gymru.   
 
Mae blaenoriaethau craidd Ardal Fenter Ynys Môn wedi bod yn cefnogi’r 
gwaith o gynnal astudiaethau ar gyfer y canlynol: 
 

 Cyllid Cyfatebol ar gyfer y gwaith cynllunio cychwynnol ar gyfer Ffordd 
Gyswllt Llangefni. Mae’r gwaith hwn wedi’i gwblhau ac mae angen 
mwy o gyllid i ddechrau ar y gwaith o adeiladu’r ffordd. 
 

 Cyllid Cyfatebol ar gyfer uwchgynllunio campws Coleg Menai yn 
Llangefni. Er nad yw’r campws yn yr ardal, bydd y campws hefyd yn 
elwa ar adeiladu Ffordd Gyswllt Llangefni, a bydd yn agor eu safle ar 
gyfer gwaith datblygu. 
 
Mae hyn yn hollbwysig o ran darparu’r sgiliau allweddol sy’n ofynnol ar 
gyfer adeiladu a gweithredu atomfa niwclear ac o ran prosiectau 
buddsoddi ynni pwysig eraill sy’n dod i Ynys Môn. Yn ei anterth, gallai 
mwy na 8,500 o bobl fod yn gweithio ar brosiectau ar yr Ynys ac mae 
angen sicrhau bod gan bobl leol y sgiliau i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. 
 

 Mae Cynllun Gwella Seilwaith Ynys Môn yn hanfodol o ran deall y 
cyfyngiadau a allai effeithio ar Fewnfuddsoddiad a thwf cynhenid ar yr 
Ynys.  Bydd y cynllun yn hysbysu’r sector cyhoeddus a phreifat ar 
welliannau sy’n flaenoriaeth i fodloni’r galw yn y dyfodol. 
 

 Yr Astudiaeth Gwella’r Rhwydwaith Dosbarthu. Bydd yr astudiaeth hon 
yn cael ei chynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac yn ein galluogi i 
ystyried sut y gall Ynys Môn a phartneriaid ddarparu opsiynau fel y 
gellir goresgyn y cyfyngiadau o fewn y rhwydwaith dosbarthu ar draws 
wyth safle Ardal Fenter Ynys Môn. 

 
Ar ôl cwblhau’r gwaith hwn bydd y Bwrdd yn canolbwyntio ar yr argymhellion 
ac yn pwyso a mesur datrysiadau darparu i oresgyn y cyfyngiadau a nodwyd. 
Bydd yn chwilio am gyllid gan y sector cyhoeddus a phreifat os oes angen i 
roi’r argymhellion a nodwyd ar waith. 
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7. LLYWODRAETHU 
 
Mae saith Bwrdd Ardal Fenter, wedi’u sefydlu i gynghori Gweinidog yr 
Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar gyfleoedd ac anghenion pob un o’r 
saith Ardal Fenter unigol. 
 
Cafodd y penodiadau presennol i’r Byrddau eu gwneud ar sail grŵp ‘gorchwyl 
a gorffen’ am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Nid yw aelodau’r Bwrdd yn cael 
unrhyw gydnabyddiaeth ariannol. Daw tymor y Bwrdd presennol i ben ar 31 
Gorffennaf 2015. 
 
Nod y Byrddau yw rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar y materion canlynol: 
  

 Gweithredu a chyflwyno camau gweithredu a blaenoriaethau’r Ardal 
Fenter. 

 

 Nodi’r cyfleoedd a sicrhau swyddi a buddsoddiad yn yr Ardaloedd 
Menter, gan sicrhau y rhoddir sylw priodol i faterion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 

 

 Adolygu’r cynnydd hyd yma a’r gweithgarwch sy’n gysylltiedig ag 
Ardaloedd Menter, a all gynnwys cyngor strategol ar gyfleoedd 
buddsoddi, annog datblygu’r gadwyn gyflenwi, nodi anghenion eiddo a 
seilwaith, cymorth busnes, allforio rhyngwladol, ymchwil a datblygu a 
marchnata a hyrwyddo’r Ardal Fenter. 

 

 Adolygu’r strategaethau cyfredol gan sicrhau eu bod yn parhau’n 
berthnasol ac yn adlewyrchu’r cyfleoedd sydd ar gael er mwyn helpu 
Cymru i sicrhau twf o ran swyddi a chyfoeth cadarn o fewn Ardaloedd 
Menter. 

 
Mae proses lywodraethu Byrddau’r Ardaloedd Menter yn y dyfodol dan 
ystyriaeth ar hyn o bryd.  


