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1. CEFNDIR 
 
Ardaloedd Menter Cymru 

Ceir wyth Ardal Fenter yng Nghymru. 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.   

Mae Ardal Fenter Canol Caerdydd yn canolbwyntio ar y sector gwasanaethau 
ariannol a phroffesiynol. 

 

 
 
 

I gael mwy o wybodaeth am yr Ardaloedd Menter, ewch i: 
 
https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy 
 
  

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/
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2. Y WELEDIGAETH A’R PRIF FLAENORIAETHAU  
 

Mae CBI Cymru a sefydliadau eraill wedi cydnabod bod Caerdydd yn 
hollbwysig i sbarduno twf economi Cymru. Ers sefydlu Ardal Fenter Canol 
Caerdydd ddiwedd 2011, mae Caerdydd wedi tyfu’n sylweddol o ran 
poblogaeth a gweithgarwch economaidd.  

Mae’r ddinas yn dal i fod yn brif ganolfan ar gyfer manwerthu, diwylliant a 
gweinyddu yng Nghymru, ac mae wedi denu gweithgarwch adeiladu ar raddfa 
fawr nas gwelwyd ei thebyg unrhyw le arall yng Nghymru. Yn wir, gyda 
chraeniau adeiladu i’w gweld yn yr awyr o amgylch y Sgwâr Canolog a Chwr y 
Ddinas, yn ogystal â chynlluniau i adeiladu llety myfyrwyr a gofod hamdden, 
mae’r ddinas yn cystadlu â dinasoedd fel Birmingham a Bryste o ran 
gweithgarwch adeiladu. Ceir cyflenwad cryf o brosiectau a fydd yn sbarduno 
llewyrch y ddinas yn y dyfodol, gan gynnwys y Cei Canolog, Sgwâr 
Callaghan, Westgate Plaza (URC), Heol Dumballs (Vastint) ac, o bosibl, ail 
gam datblygiad Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth.  

Y weledigaeth gyffredinol ar gyfer Ardal Fenter Canol Caerdydd o hyd yw 
helpu i greu un o brif leoliadau’r DU ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol a 
phroffesiynol. Y nod yw denu buddsoddiadau newydd a hwyluso prosiectau i 
ddatblygu swyddfeydd o ansawdd uchel, yn ogystal â datblygiadau seilwaith 
ategol, i greu swyddi cynaliadwy newydd o ansawdd uchel. Mae hyn yn 
cynnwys: 

 Manteisio ar briodweddau a manteision cystadleuol presennol y ddinas. 

 Hyrwyddo pecyn priodol o sgiliau ar gyfer busnesau sydd eisoes wedi’u 
lleoli yn y ddinas a sectorau a allai dyfu yn yr economi. O wella sgiliau, 
bydd hefyd yn diogelu rhag yr heriau sydd ynghlwm wrth awtomeiddio yn 
ein marchnadoedd craidd.   

 Helpu i gyflawni datblygiadau newydd o ansawdd uchel sy’n diwallu 
anghenion busnesau modern. 

 Cynorthwyo busnesau, yn enwedig drwy becynnau hyfforddiant ac addysg 
newydd a gwell i fusnesau sy’n ymgartrefu yn yr Ardal Fenter. 

 Sicrhau a datblygu’r cysylltiadau trafnidiaeth presennol – yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

 Datblygu’r seilwaith TGCh presennol a seilwaith gwasanaethau ategol 
eraill i sicrhau bod modd i Gaerdydd barhau i fod yn ddinas o’r radd flaenaf 
â chysylltiadau gwych sy’n anelu at gael cysylltedd ‘Gigabit’ a statws Dinas 
Glyfar. 

 Manteisio ar y buddion a'r manteision economaidd sydd ynghlwm wrh 
Brifddinas-Ranbarth ehangach Caerdydd a chreu ffyniant ar gyfer y 
rhanbarth. 
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Mae’r Ardal Fenter yn parhau i ganolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu 
swyddfeydd Gradd A cynaliadwy newydd (gan gynnwys hyrwyddo Swyddfa’r 
Dyfodol). Bydd y rhain, ochr yn ochr â datblygiadau defnydd cymysg ategol a 
gwelliannau sylweddol i’r seilwaith trafnidiaeth a TGCh, yn helpu i sbarduno 
twf busnes pellach ac i greu mwy o swyddi yn yr Ardal Fenter a ledled y 
ddinas ehangach. I gyflawni hyn, bydd ffactorau galluogi a chefnogi amrywiol, 
gan gynnwys camau rhagweithiol i ddatblygu busnesau, i farchnata, i 
ddatblygu talent ac i ddarparu sgiliau, yn cynorthwyo i gyflawni’r camau a’r 
canlyniadau a restrir isod.  
 
Ystyriaethau pwysig o ran seilwaith ac eiddo 
 

 Er bod llawer o swyddfeydd ar gael ledled y ddinas, cydnabyddir yn 
eang nad oes llawer o swyddfeydd ‘Gradd A’ modern o ansawdd uchel 
ar gael yng Nghaerdydd ar gyfer cwmnïau cynhenid a chwmnïau sy’n 
mewnfuddsoddi. Mae hon yn parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig i’r 
Bwrdd, ac mae’n mynd i’r afael â’r mater hwn yn awr drwy gyfres o 
ddatblygiadau newydd ac ymyriadau eiddo. 
 

 Darpariaeth ac argaeledd gwasanaethau cyfleustodau a seilwaith 
TGCh o’r radd flaenaf i ddiwallu anghenion cynyddol soffistigedig y byd 
busnes. Mae hyn yn cynnwys ennill statws Dinas Glyfar a sicrhau 
cysylltedd Gigabit. Mae Caerdydd mewn sefyllfa dda i ddiwallu’r angen 
hwn, a bydd penodiad diweddar Cyfarwyddwr y Ddinas Glyfar yn ei 
helpu i wneud hynny.  
 

 Cwblhau’r gwaith i uwchraddio ac i integreiddio’r hwb trafnidiaeth 
gyhoeddus ar y Sgwâr Canolog / yng Ngorsaf Caerdydd Canolog fel 
rhan o fenter trafnidiaeth ranbarthol ehangach y Metro i ateb gofynion 
busnesau a’r cyhoedd ar draws y ddinas a’r dinas-ranbarth ehangach.  

 
Sicrhau bod yr anghenion sgiliau’n cael eu diwallu 

  
Gan fod yr holl bwerau ym maes addysg a sgiliau wedi’u datganoli i Gymru, 
gall Llywodraeth Cymru gefnogi anghenion sgiliau cyflogwyr, gan gynnwys 
darparu cymorth arloesol ar gyfer sgiliau a fydd yn denu prosiectau buddsoddi 
i Gaerdydd ac i Gymru dros y deng mlynedd nesaf.  
 
Mae aelodau’r Bwrdd wedi cydweithio’n agos â'r Bartneriaeth Dysgu, Medrau 
ac Arloesi Ranbarthol (LSkip) i bennu cyfleoedd i fuddsoddi yn rhanbarth y 
De-ddwyrain yn y dyfodol (gan gynnwys ffocws ar yr Ardal Fenter) a'u 
cymharu â'r rhagolygon sgiliau i sicrhau ein bod yn meithrin sgiliau yng 
Nghymru i dyfu economi Caerdydd ac economi ehangach Cymru.  

 
Ledled Cymru (gan gynnwys yn yr Ardal Fenter), mae Llywodraeth Cymru’n 
darparu cymorth sgiliau ymatebol iawn sy’n canolbwyntio ar gyflogwyr i fynd i’r 
afael â’r bylchau sgiliau y mae cyflogwyr yn eu hwynebu. Mae ganddi record 
ragorol o ddefnyddio a theilwra’r ddarpariaeth sgiliau i ddarparu'r sgiliau sydd 
eu hangen ar gyflogwyr i sicrhau bod eu prosiectau’n llwyddo yng Nghymru ac 
yn yr Ardal Fenter. 
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Mae’r sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yn yr Ardal Fenter wedi 
canolbwyntio’n gynyddol ar ddatblygu talent, gan sicrhau llwyddiant trawiadol 
ym maes Gwyddor Data a Seiberddiogelwch. Mae angen cryfhau’r ffocws 
hwn ar anghenion datblygu talent. Fel y nodir uchod, o wella sgiliau, bydd yn 
sicrhau bod modd gochel rywfaint rhag yr heriau sydd ynghlwm wrth 
awtomeiddio yn y sectorau ariannol a phroffesiynol craidd.  
 
Y camau a’r canlyniadau i’w cyflawni 
 

 Darparu hyd at 1 miliwn troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A i ddiwallu 
anghenion busnesau; 

 

 Gwella'r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a Llundain ac yn 
Rhanbarth y De fel rhan o’r Metro; 
 

 Gwella gorsafoedd trenau a chreu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus 
newydd yng nghyffiniau Gorsaf Caerdydd Canolog; 
 

 Gwella'r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y Ddinas a’r Bae;  
 

 Darparu seilwaith, cysylltedd a gwasanaethau TG arloesol sy’n cael eu 
hategu gan gystadleuaeth ac amrywiaeth o ran cyflenwyr;  
 

 Creu amgylchedd busnes a thir cyhoeddus o ansawdd uchel;  
 

 Annog datblygiadau newydd a gwelliannau ffisegol i adeiladau i ddarparu 
gofod busnes ac arloesi newydd sy’n ategu ei gilydd. 
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3. Y CYNNYDD A WNAED A’R HYN A GYFLAWNWYD ERS EI SEFYDLU 
 

Mae’r cynnydd a wnaed yn yr Ardal Fenter i gefnogi prif flaenoriaethau ac 
amcanion y Bwrdd yn cynnwys yr hyn a ganlyn: 
 

 Mae’r cwmni cynghori busnes rhyngwladol, Deloitte, wedi creu 220 o 
swyddi a chyhoeddi y bydd yn creu hyd at 700 o swyddi eraill wrth iddo 
baratoi i arallgyfeirio ac i ehangu ei Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer 
gweithrediadau busnes yn yr Ardal.  

 Mae Alert Logic, cwmni mewnfuddsoddi o’r Unol Daleithiau yn y sector 
TGCh, wedi creu dros 125 o swyddi newydd yn yr Ardal. Mae cwmnïau 
eraill wedi buddsoddi a chreu swyddi newydd yn yr Ardal, gan gynnwys 
Nwy Prydain, AA, Network Rail, Admiral, Equinity a Lewis Silkin. 

 Yn 2015, agorodd campws Coleg Caerdydd a’r Fro, gwerth £45 miliwn, ar 
Heol Dumballs ac mae wedi creu amgylchedd dysgu newydd bywiog a 
chyffrous yng nghanol yr Ardal.  

 Mae campws Prifysgol De Cymru yn ‘yr Atriwm’ yng nghanol Caerdydd yn 
datblygu'n raddol, gan ddarparu gwasanaethau a chyrsiau addysg bellach 
ychwanegol ac ehangach. 

 Sgwâr Canolog:- Mae cynllun defnydd cymysg mawr a chynhwysfawr y 
datblygwr Rightacres wedi datblygu cyfres o adeiladau newydd fesul cam, 
gan gynnwys:-  

- Un Sgwâr Canolog (135,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) 
– fe’i cwblhawyd ym mis Mawrth 2016 ac mae’r tenantiaid yn cynnwys 
y cwmni cyfreithiol, Blake Morgan, a Motonovo. 

- Dau Sgwâr Canolog (140,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) 
– mae'r adeilad yn cael ei godi ac mae eisoes wedi’i osod i’r cwmni 
cyfreithiol, Hugh James, ac i Brifysgol Caerdydd (yr Ysgol 
Newyddiaduraeth). 

- Pencadlys BBC Cymru (150,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd 
A ac arwynebedd llawr technegol). Mae’r gwaith i gwblhau gofodau 
mewnol yr adeilad yn dod i ben.  

- Hwb y Sector Cyhoeddus (269,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd 
Gradd A) – fe’i prynwyd gan Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth ar ran 
CThEM ac adrannau eraill Llywodraeth y DU, ac mae’n bosibl y bydd 
ail gam yn dilyn i ddatblygu tua 160,000 troedfedd sgwâr arall. 

- Cyfnewidfa Trafnidiaeth (defnydd cymysg) – bydd y gwaith sy’n mynd 
rhagddo i ailddatblygu hen faes parcio’r NCP a Marland House ar y cyd 
â Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd a Network Rail yn darparu 
gorsaf bysiau integredig newydd, yn ogystal â swyddfeydd a 
datblygiadau manwerthu a phreswyl newydd.   

- Ym mis Medi 2015, cyhoeddodd Legal & General y byddai’n buddsoddi 
£400m yng nghynllun y Sgwâr Canolog at ddibenion buddsoddi, prynu 
a datblygu. Yn sgil hyn, gwerthwyd sawl rhan o'r datblygiad i 
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fuddsoddwyr, gan ddenu nifer o sefydliadau newydd, gan gynnwys 
Credit Suisse ac Aerium, i fuddsoddi yn y ddinas. 

 Y Cei Canolog: ailddatblygiad defnydd cymysg mawr ar safle hen fragdy 
SA Brain a’r tir cyfagos, gan gynnwys maes parcio Network Rail a safle 
gwerthu ceir BMW. Ar y safle 14 erw, ceir lle i hyd at 2.5 miliwn troedfedd 
sgwâr o adeiladau, gan gynnwys swyddfeydd, campws prifysgol (ar gyfer 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd), gwesty, maes parcio aml-lawr ac unedau 
preswyl. 

 Cwr y Ddinas:- Mae cynllun defnydd cymysg mawr a chynhwysfawr y 
datblygwr J R Smart (Builders) Limited yn cynnwys cyfres o gamau, fel a 
ganlyn:- 

- Adeilad 1 (79,500 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) – fe’i 
prynwyd gan Lywodraeth Cymru ac, ar ôl ei osod i gyd, fe’i gwerthwyd 
am bris llawer uwch.  

- Adeilad 2 (85,077 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) – ym mis 
Tachwedd 2015, cyhoeddwyd gosodiad eiddo mwyaf Caerdydd 
(50,000 troedfedd sgwâr), a hynny i Iechyd Cyhoeddus Cymru.  

- Adeilad 3 (80,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) – erbyn 
hyn, mae'r adeilad wedi’i gwblhau a’i osod gan mwyaf. 

- Adeilad 4 (95,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A) – mae’r 
gwaith adeiladu’n mynd rhagddo. 

- Llety myfyrwyr – Yn 2017, cwblhaodd Viridis Real Estate ei brosiect i 
godi 600 o unedau i fyfyrwyr ac mae Fusion Students wedi dechrau ar 
y datblygiad nodedig i godi bloc 26 llawr â 675 o ystafelloedd gwely i 
fyfyrwyr. 

- Maes parcio aml-lawr – mae’r gwaith i godi maes parcio newydd â 300 
o leoedd parcio wedi gorffen. 

 John Street/Sgwâr Callaghan – mae J R Smart wedi prynu tir ar John 
Street ar gyfer cynllun adfywio a allai ddarparu tua 250,000 troedfedd 
sgwâr ar gyfer datblygiad defnydd cymysg.  

 Customhouse Street – Mae’r datblygwr Watkin Jones wedi cael caniatâd 
cynllunio i godi bloc 42 llawr i ddarparu llety i fyfyrwyr. Os caiff ei adeiladu, 
hwn fydd adeilad talaf Cymru. 

 Ym mis Mehefin 2017, agorwyd ffordd gyswllt Dwyrain y Bae, gwerth £57 
miliwn, yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru. Mae’r ffordd yn cysylltu 
cylchfan Queensgate ar waelod ffordd ddeuol y Cyswllt Canolog â 
chylchfan yr hofrenfa yn Ocean Park. Mae’r prosiect hwn wedi darparu 
rhan arall o Ffordd Ddosbarthu Cyrion Caerdydd, a hynny ar draws darn 
anodd o dir o ran cyfleustodau. Cyswllt Dwyrain y Bae yw’r unig ran o 
Ffordd Ddosbarthu’r Cyrion sy’n weddill. Tu allan i’r Ardal Fenter, bydd y 
ffordd ddeuol, Ffordd Ewart Parkinson, hefyd yn gwella mynediad i’r Ardal 
ac yn gwella’r cysylltiadau ar draws y dinas-ranbarth ehangach.  
 

 Mae Network Rail wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol i ailddatblygu 
Gorsaf Caerdydd Canolog. Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
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Caerdydd wedi cynnig £40 miliwn tuag at brosiect arfaethedig y Metro 
Canolog gwerth cyfanswm o £200 miliwn. Mae’r achos busnes yn cael ei 
baratoi i sicrhau arian gan Lywodraeth y DU/yr Adran Drafnidiaeth. 

 Ers ei lansio, mae Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd (IX Caerdydd) wedi 
parhau i ddenu defnyddwyr busnes newydd pwysig i’r brifddinas, ac mae 
wedi cyrraedd y trydydd safle yn y DU ar ôl Llundain a Manceinion.  

 Lluniwyd pecyn o ddeunyddiau marchnata ar gyfer Canol Caerdydd sy’n 
cynnwys llenyddiaeth, stondinau arddangos, fideos hyrwyddo a thaith awyr 
3D. Mae rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau marchnata ar waith sy’n 
cynnwys gwaith cyffredinol a gwaith penodol i farchnata'r Ardal Fenter hon; 
mae Canol Caerdydd yn cael ei hyrwyddo’n helaeth fel rhan o’r cynnig 
ehangach ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. 

 

Perfformiad yr Ardaloedd Menter 
 
Cyhoeddir diweddariad am y cynnydd a wnaed o ran prif brosiectau’r 
Ardaloedd Menter bob blwyddyn (gweler Adran 6 – Cyhoeddiadau blaenorol 
yr Ardal Fenter i gael dolenni at y dogfennau perthnasol). 
 

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, cafodd 891.5 o 

swyddi eu creu, naill ai drwy gymorth ariannol uniongyrchol neu drwy 

gymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru. Cafodd 86 o swyddi eraill eu 

diogelu a 1473 o swyddi eu cynorthwyo.  

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, mae Llywodraeth 

Cymru wedi buddsoddi dros £79.7m ac mae’r sector preifat wedi 

buddsoddi dros £12.5m.  

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, mae 84 o fusnesau 

yn yr Ardal Fenter wedi cael cymorth a chefnogaeth ariannol drwy raglenni 

cymorth busnes Llywodraeth Cymru neu drwy ymyriadau uniongyrchol.  

 

Y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter 

Lansiwyd y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter ym mis Hydref 2012 
fel modd o ddarparu cymorth ariannol ar gyfer yr ardrethi busnes y mae’n 
rhaid i fusnesau bach a chanolig yn Ardaloedd Menter Cymru eu talu. Ers ei 
lansio, mae 11 o fusnesau yn Ardal Fenter Canol Caerdydd wedi elwa ar 
Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru, gyda thros £491K wedi’i 
ddarparu tuag at gostau eu hardrethi busnes.  
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4. Y BLAENORIAETHAU A’R TRYWYDD AR GYFER Y DYFODOL 
 

Mae’r Bwrdd wedi pennu’r prif flaenoriaethau ac amcanion a ganlyn er mwyn 
datblygu’r Ardal Fenter ymhellach yn y dyfodol: 
 

1) Trydaneiddio’r rheilffordd i Lundain a gwella amser siwrneiau tua’r 
gorllewin i Abertawe, a thrydaneiddio Cledrau’r Cymoedd i greu 
rhwydwaith trafnidiaeth integredig (drwy Gam 1 Metro De Cymru i 
gychwyn).  
 

2) Cyflawni prosiect ‘y Metro Canolog’ i uwchraddio Gorsaf Drenau 
Caerdydd Canolog a’r Gyfnewidfa Bysiau i sicrhau bod modd ymdrin â 
nifer fawr o gymudwyr ac ymwelwyr yn ddiogel. 

 
3) Sicrhau bod cyfleusterau cyfathrebu digidol rhagorol yr Ardal yn 

parhau. Cydweithio â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector 
preifat, gan gynnwys mynd ati i sicrhau cysylltedd Gigabit ac i ennill 
statws Dinas Glyfar. 

 
4) Diweddaru’r Astudiaeth Cyfleustodau a wnaed yn 2015 cyn pen 24 

mis, yn enwedig gyda golwg ar y cyflenwad pŵer a’r seilwaith is-
orsafoedd.  

 
5) Monitro’r cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer cyflenwad ‘gwres a phŵer 

cyfunedig’ o safle troi gwastraff yn ynni Viridor i’r Ardal.  
 

6) Parhau i gyd-drafod y ddarpariaeth sgiliau ranbarthol â’r Bartneriaeth 
Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkip). 
 

7) Parhau i gyd-drafod â darparwyr addysg bellach ac addysg uwch a 
busnesau i ehangu’r ddarpariaeth i ddatblygu talent yn y sector 
gwasanaethau ariannol a phroffesiynol a’r sector TGCh. 

 
8) Bwrw ymlaen i ailddatblygu safleoedd Sgwâr Callaghan a Canal 

Parade, ar y cyd â Chyngor Caerdydd a’r sector preifat o bosibl. 
 

9) Mynd ati i gwblhau datblygiadau’r Sgwâr Canolog a Chwr y Ddinas, a 
bwrw ymlaen â’r datblygiadau ar John Street a’r Cei Canolog (SA 
Brain). 

 
10) Hybu prosiect mawr Vastint i ailddatblygu Heol Dumballs, gan gynnwys 

darparu unedau preswyl dwysedd uchel a rhywfaint o arwynebedd 
llawr at ddefnydd cymysg ac at ddibenion cyflogaeth. Bydd Cyngor 
Caerdydd yn arwain y blaen ar ran y sector cyhoeddus i gyflawni'r 
prosiect.  
 

11) Dros y tair blynedd nesaf, rhaid caniatáu i Gaerdydd gael ei hyrwyddo 
o’i rhan ei hun, a hynny oherwydd bod modd i’r ddinas gyrraedd 
rhannau o’r economi nad oes modd i rannau eraill o Gymru eu 
cyrraedd. O hyrwyddo Caerdydd, mae’r Bwrdd yn teimlo y bydd Cymru 
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gyfan ar ei hennill oherwydd bydd yn denu buddsoddiadau ac yn creu 
swyddi â gwerth ychwanegol uchel. Bydd angen ffocws marchnata 
pwrpasol i gyflawni hyn. Yn sgil diddymu Cyngor Busnes Caerdydd, 
rhaid cael hyd i gyfrwng priodol i fynd ati i hyrwyddo’r brifddinas – 
rydym yn argymell y dylid cydweithio â Chyngor Caerdydd a 
Phartneriaeth Twf Rhanbarthol a Chyngor Busnes Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
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5. LLYWODRAETHU 

 
Byrddau’r Ardaloedd Menter 

 
O'r dyddiad y cafodd yr Ardaloedd Menter eu sefydlu hyd at fis Gorffennaf 
2018, cafodd pob Ardal Fenter ei harwain gan Fwrdd Cynghori annibynnol o’r 
sector preifat sy’n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ynghylch y camau i 
weithredu ac i gyflawni cynlluniau gweithredu a blaenoriaethau’r Ardaloedd 
Menter.  
 
Trefniadau llywodraethu’r Ardal Fenter yn y dyfodol 
 
Daeth cyfnod y Bwrdd presennol i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Bydd trefniadau 
llywodraethu’r Ardal Fenter yn trosglwyddo i strwythur(au) cynghori addas 
eraill maes o law. 
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6.  CYHOEDDIADAU BLAENOROL YR ARDAL FENTER 
 
Cynlluniau Strategol 
 
Ardal Fenter Canol Caerdydd – Cynllun Strategol 2015 (gan gynnwys 
diweddariadau a wnaed yn 2016 a 2017) 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-central-cardiff-
cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Tachwedd 2014 
 
http://gov.wales/docs/det/publications/141203-ezw-progress-update-cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Hydref 2013 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/141001enterprisezonesummarycy.pdf 
 
Perfformiad yr Ardaloedd Menter 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2017/18 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/dangosyddion-perfformiad-allweddol-
ardaloedd-menter-adroddiad-blynyddol-ebrill-2017-i-mawrth-2018.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2016/17 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-kpi-16-17-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2015/16 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/160802-kpi-15-16-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2014/15 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/150615-ezw-kpi-14-15-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2012/13 a 2013/14 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314icy.pdf 
 

http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-central-cardiff-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-central-cardiff-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/141203-ezw-progress-update-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/141001-enterprizezone-summary-en.pdf
https://gov.wales/docs/det/publications/enterprise-zone-key-performance-indicators-annual-report-april-2017-to-march-2018.pdf
https://gov.wales/docs/det/publications/enterprise-zone-key-performance-indicators-annual-report-april-2017-to-march-2018.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-kpi-16-17-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/160802-kpi-15-16-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/150615-ezw-kpi-14-15-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314en.pdf

