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1. CEFNDIR 
 
Ardaloedd Menter Cymru 

Yn 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru saith Ardal Fenter ar draws 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 Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn canolbwyntio’n bennaf ar y sector 

deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch. 

 

 
 
 

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  
 

Y weledigaeth gyffredinol ar gyfer Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yw 
manteisio ar ei llwyddiant a pharhau i'w datblygu i fod yn ganolfan bwysig ar 
gyfer gweithgynhyrchu uwch ar raddfa ryngwladol drwy sicrhau bod yr Ardal 
yn adeiladu ar ei chryfderau mewn sectorau allweddol, yn annog 
buddsoddiadau ac ailfuddsoddiadau ac yn cynnig pecyn sy’n cystadlu â 
lleoliadau ledled y byd.  
 
Ymhlith y prif flaenoriaethau mae datblygu a gwella seilwaith ac eiddo pwysig; 
cefnogi gweithgynhyrchu uwch drwy gadw sector gweithgynhyrchu cryf; 
meithrin gweithlu hyfedr; a sefydlu cyfleuster technoleg a sgiliau 
gweithgynhyrchu uwch a fydd yn cefnogi diwydiant ar Lannau Dyfrdwy, yng 
Nghymru a thu hwnt.   
 
Ystyriaethau pwysig o ran seilwaith ac eiddo 

 Darparu safleoedd datblygu – gan ganolbwyntio’n glir ar Borth y Gogledd; 

 Safleoedd diwydiannol – sicrhau bod cyflenwad digonol o eiddo 
diwydiannol priodol ar gael i fodloni ystod eang o ofynion busnes hen a 
newydd;  

 Trafnidiaeth a hygyrchedd – gan gynnwys llwybrau cerdded a seiclo; 
gwella cysylltiadau ffyrdd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; moderneiddio 
rheilffyrdd a gorsafoedd; a datblygu dulliau cludo nwyddau amlfoddol.;    

 Ynni – manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy’n deillio o gynlluniau cynhyrchu 
ynni yn yr ardaloedd a sicrhau cyflenwadau ynni priodol i sicrhau 
buddsoddiadau newydd a thwf o fewn yr ardal;   

 Telathrebu – darparu cyfleusterau telathrebu sefydlog a symudol o’r radd 
flaenaf ledled yr Ardal.  

 
Y camau a’r canlyniadau i’w cyflawni 

 Swyddi medrus ar gyfer pobl ifanc; 

 Swyddi cynaliadwy hirdymor medrus newydd mewn sectorau cyflogaeth 
hen a newydd; 

 Lleoliad busnes newydd cynaliadwy iawn sy’n cael ei gydnabod yn 
rhyngwladol; 

 Cefnogaeth ar gyfer datblygiadau newydd yn y sectorau peirianneg, 
deunyddiau newydd, bwyd ac ynni glân. 
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3. Y CYNNYDD A WNAED A’R HYN A GYFLAWNWYD ERS EI SEFYDLU 
 

Ymhlith y cynnydd a wnaed yn yr Ardal Fenter i gefnogi amcanion y Bwrdd 
mae’r hyn a ganlyn:  

Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru 
 

 Cyhoeddwyd Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (y 
Sefydliad) ym mis Tachwedd 2016 gyda chyfraniad dangosol o £20 
miliwn gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Sefydliad yn gweithredu fel un 
corff a fydd wedi’i leoli ar ddau safle: 

o Brychdyn – Cyfleuster (tua) 6,500m2 o’r radd flaenaf i gyflawni 

ymchwil flaengar ym maes gweithgynhyrchu uwch ar raddfa 
ddiwydiannol. Bydd yn canolbwyntio ar sectorau amrywiol, gan 
gynnwys y sectorau niwclear ac awyrofod, a bydd Airbus yn 
denant angori i ddatblygu technoleg adenydd ar gyfer y dyfodol 
yn y cyfleuster. Y nod fydd denu rhaglen ‘Wing of Tomorrow’ 
Airbus Group UK. Yn sgil hynny, bydd yn meddiannu 50% o’r 
gofod. 

o Glannau Dyfrdwy – Cyfleuster ategol 2,000m2 a fydd yn 

canolbwyntio ar ryngweithio â busnesau bach a chanolig, y 
gadwyn gyflenwi, peirianneg ysgafn a darpariaeth hyfforddi i 
wireddu holl swyddogaethau’r Sefydliad. Bydd y cyfleuster hwn 
hefyd yn cefnogi camau i ddatblygu cyflenwad o sgiliau 
gweithgynhyrchu uchel ei werth a pheirianneg uwch, yn ogystal 
ag angori dyfodol ymchwil ym maes deunyddiau a 
gweithgynhyrchu uwch yn y Gogledd ar draws sectorau 
allweddol. 

 

 Mae’r Sefydliad yn cynrychioli’r ymrwymiad i seilwaith arloesi ac 
ymchwil sy’n flaenoriaeth yn Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu 
Economaidd, a bydd yn darparu cymorth trawsnewidiol i gwmnïau 
gweithgynhyrchu allweddol, yn ogystal â chwmnïau yng nghadwyni 
cyflenwi sectorau amrywiol a busnesau bach a chanolig ehangach.  
Bwriedir iddo gynyddu cynhyrchiant, masnacheiddio, arloesi a datblygu 
sgiliau i sicrhau bod sail ddiwydiannol gystadleuol ar gael a fydd yn 
sbarduno twf a swyddi ar draws cadwyn gyflenwi Glannau Dyfrdwy, y 
Gogledd, Pwerdy Gogledd Lloegr a thu hwnt. 
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Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch 1 ym Mrychdyn 
 

 Penodwyd Galliford Try yn brif gontractwr adeiladu, ac fe nodwyd 
dechrau ffurfiol y cyfnod adeiladu ar safle Brychdyn gyda seremoni 
torri’r dywarchen ym mis Mai 2018.  

 Mae Galliford Try yn ymgymryd â gweithgareddau ymgysylltu amrywiol 
sy’n gysylltiedig â buddion cymdeithasol a chymunedol i sicrhau bod y 
cyfnod adeiladu’n cael cymaint o effaith â phosibl ar fentrau 
cymdeithasol, ac mae’n ymgysylltu’n gadarnhaol â Busnes 
Cymdeithasol Cymru.    

 Mae’r gwaith yn mynd rhagddo yn unol â’r gyllideb a’r amserlen 
adeiladu. Mae'r gwaith daear paratoadol wedi’i gwblhau ac mae’r 
strwythur dur yn cael ei godi. I sicrhau bod modd bodloni cerrig milltir 
allweddol, bydd yr adeilad yn cael ei gwblhau fesul modiwl, gyda 50% 
yn barod i Airbus gwblhau'r gofodau mewnol erbyn mis Ebrill 2019 (yn 
unol ag amserlen rhaglen Wing of Tomorrow). Bydd y cyfleuster wedi’i 
gwblhau a bydd yn hollol weithredol erbyn mis Medi 2019. 

 Gofynnwyd i’r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (y Ganolfan) 
sy’n rhan o Brifysgol Sheffield weithredu’r cyfleuster ar ran Llywodraeth 
Cymru dan gytundeb cychwynnol a fydd yn para 15 mlynedd. Mae'r 
Ganolfan wedi dangos bod ganddi'r gallu i arwain y diwydiant o ran 
darparu ymchwil, cymorth gweithgynhyrchu a gwasanaethau 
partneriaeth i fusnesau. Mae wedi datblygu model aelodaeth effeithiol 
ac mae’n rhan o Gatapwlt Gweithgynhyrchu Uwch Uchel ei Werth y 
DU. Y Ganolfan yw’r gweithredwr a ffefrir gan Airbus hefyd. 

 Yn ddiweddar mae'r Ganolfan wedi penodi Cyfarwyddwr Ymchwil a 
Gweithrediadau a chomisiynu gwaith i baratoi cynllun gweithredol.  

 Bydd Bwrdd Cynghori Lleol yn cael ei sefydlu i gadw llygad ar y modd y 
mae’r Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn cyflawni metrigau 
cyflenwi y cytunir arnynt, gan roi cyngor i Lywodraeth Cymru ar 
berfformiad y Ganolfan. Bydd hyn yn cynnwys Sefydliad Ymchwil 
Gweithgynhyrchu Uwch 2 maes o law.  

 
Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch 2 ar Lannau Dyfrdwy 

 

 Cwblhawyd arfarniad o’r holl opsiynau a daeth i’r casgliad y dylid bwrw 

ymlaen â Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch 2 drwy fynd i'r 

afael â dau opsiwn ochr yn ochr â’i gilydd, sef safle DECA (yr 

Asiantaeth Electroneg a Chydrannau Amddiffyn) yn Sealand fel opsiwn 

strategol a ffefrir ac opsiwn arall ‘wrth gefn’.  

 Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â DECA i gael 

effaith bositif ar yr economi ranbarthol a chenedlaethol a fydd yn 

gydnaws â meysydd polisi amrywiol sy’n flaenoriaeth, gan gynnwys 

Strategaeth ‘Ffyniant i Bawb’ Llywodraeth Cymru, Bargen Dwf y 

Gogledd, Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y Du a’r agenda 

ffyniant ehangach. 



 

7 

 

 Mae Bwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn parhau i ymgysylltu’n 

llwyr ym mhob agwedd ar y gwaith i ddarparu’r Sefydliad Ymchwil 

Gweithgynhyrchu Uwch. 

 
Cyflawniadau pwysig eraill 

 Mae’r Bwrdd wedi sicrhau buddsoddiad gwerth tua £5.3m gan 
Lywodraeth Cymru mewn seilwaith hanfodol (£2.2m ar gyfer gwaith 
amddiffyn rhag llifogydd a £3.1m ar gyfer Cam 1 y seilwaith ffyrdd) i 
sicrhau bod safle 222 erw ‘Porth y Gogledd’ yn barod ar gyfer 

prosiectau buddsoddi newydd. I wneud y safle’n fwy deniadol i 
brosiectau mawr iawn, aethpwyd ati i negodi Lwfansau Cyfalaf Uwch 
gyda Thrysorlys EM. 
 

 Ym mis Mehefin 2017, agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a Thrafnidiaeth gyfleuster storio archifau newydd gwerth 
£1.5m ym Mharc Busnes Penarlâg yn yr Ardal Fenter. Cefnogir y 

ganolfan newydd, sy’n cynnwys warws 18,000 troedfedd sgwâr a gofod 
swyddfa 4,000 troedfedd sgwâr, gan Grant Datblygu Eiddo o £304k. 
Hwn yw un o’r cyfleusterau diogel mwyaf blaengar o'i fath o safbwynt 
technolegol yn y DU.  

 

 Dyfarnwyd pecyn £8.1m ar gyfer hyfforddiant i Airbus ym Mrychdyn o 
fewn yr Ardal Fenter. Bydd y cyllid yn para am bum mlynedd a bydd yn 
cefnogi’r broses o hyfforddi’r gweithlu i fanteisio ar fuddsoddiad Airbus 
mewn technoleg newydd ar y safle. 

 Mae Raytheon yn ailfuddsoddi ac yn ehangu ei gyfleuster Awyrennau 
Cenhadaeth Arbennig ym Mrychdyn i fod yn bencadlys ar gyfer busnes 
Airborne Solutions. Bydd y buddsoddiad o tua £1 miliwn, sy’n cael ei 
gefnogi gan gyllid busnes Llywodraeth Cymru, yn creu Canolfan 
Ragoriaeth ar gyfer cynllunio a rheoli rhaglenni i gwsmeriaid yn y DU a 
thramor, ynghyd â gweithgareddau ymchwil a datblygu a fydd yn creu 50 
o swyddi medrus iawn.  
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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 1416 o 

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

gymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru. Cafodd 3409 o swyddi eraill 

eu diogelu a 1379 o swyddi eu cynorthwyo.  

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

Cymru wedi buddsoddi dros £81.6m ac mae’r sector preifat wedi 

buddsoddi dros £49.8m.  

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, mae 311 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 151 o fusnesau yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy wedi elwa ar 
Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru, gyda thros £4.7m 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: 
 
 

 

 Cydweithio â datblygwyr safle Porth y Gogledd i fynd ati'n gyflym i 
ddarparu lleiniau datblygu sy’n barod i fuddsoddwyr, gan gynnwys 
cyflawni ail a thrydydd cam y ffyrdd mynediad i’r safle a sicrhau 
darpariaeth ar gyfer gwastraff budr a phŵer; 
 

 Sefydlu cyflenwad o arwynebedd llawr gweithgynhyrchu i wireddu 
potensial Glannau Dyfrdwy a rhanbarth ehangach y Gogledd;  

 

 Canolbwyntio ar ddarparu a gweithredu Sefydliad Ymchwil 
Gweithgynhyrchu Uwch 1 yn llwyddiannus ym Mrychdyn o fis Medi 
2019; 

 

 Parhau i gydweithio â rhanddeiliaid o ddiwydiant, y byd academaidd a’r 
sector cyhoeddus i flaenoriaethu camau buan i ddatblygu Sefydliad 
Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch 2 a'i roi ar waith yng nghyffiniau Parc 
Diwydiannol Glannau Dyfrdwy mewn modd a fydd: 

 
o yn cydweddu’n llwyr â Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu 

Uwch 1;  
o yn sicrhau ei fod mor ddeniadol â phosibl i denant neu 

denantiaid angori; 
o yn sicrhau ei fod yn denu ystod eang o is-sectorau technoleg a 

gweithgynhyrchu uwch; 
o yn sicrhau’r budd mwyaf i gwmnïau o bob maint ac is-sectorau 

gweithgynhyrchu uwch, gan gynnwys y cyfleoedd sy’n deillio o 
Wylfa Newydd; 

o yn canolbwyntio’n glir ar ddatblygu sgiliau ar bob lefel, o 
brentisiaethau i ymchwil ôl-raddedig; 

o yn gwasanaethu fel porth i Gymru o Bwerdy Gogledd Lloegr ac 
o dramor, ac yn gweithredu fel canolfan lle gall busnesau 
ymgysylltu, rhwydweithio a datblygu. 

 

 Sefydlu Bwrdd y Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch erbyn mis 
Ionawr 2019; 
 

 Bwrw ymlaen â chynigion ac argymhellion i ddatblygu cynigion cadarn i 
hyrwyddo ac i farchnata’r Ardal fel rhan o gynnig sectoraidd ehangach 
Llywodraeth Cymru, yn enwedig o ran Porth y Gogledd; 

 

 Sbarduno twf a chydnerthedd buddsoddwyr hen a newydd; 
 

 Adolygu’r achos dros ddarparu cymorth wedi’i dargedu i fusnesau, gan 
gynnwys y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter; 
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 Ymgysylltu â’r gymuned fusnes ehangach yn Ardal Fenter Glannau 
Dyfrdwy i sicrhau ei bod yn achub ar bob cyfle i fod yn fwy cystadleuol 
ac yn manteisio ar gyfleoedd ac ardaloedd ehangach, yn enwedig 
Wrecsam; 

 

 Dadlau’r achos dros wella mynediad a chysylltiadau trafnidiaeth, gan 
gynnwys yng nghyd-destun perthynas yr Ardal ag Ardaloedd Menter 
Ynys Môn ac Eryri, a chydag ardaloedd cyfagos gogledd-orllewin 
Lloegr a gorllewin canolbarth Lloegr; 

 

 Parhau i flaenoriaethu camau i ddarparu seilwaith TGCh a mynd ati i 
annog busnesau i fanteisio arno. 
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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. Roedd disgwyl i Fwrdd Cynghori presennol Ardal Fenter Glannau 
Dyfrdwy ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2018.    
 
 
Trefniadau llywodraethu’r Ardal Fenter yn y dyfodol 
 

Mae trefniadau’n cael eu rhoi ar waith i sefydlu corff cynghori i oruchwylio’r 
broses o ddatblygu'r Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch a'i roi ar 
waith. Yn y cyfamser, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth wedi estyn cyfnod y Bwrdd tan 31 Gorffennaf 2019 i sicrhau bod 
y trefniadau llywodraethu’n gyson ac yn parhau.  
 
Ceir manylion am aelodaeth bresennol Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Glannau 
Dyfrdwy yn: 

 
https://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/deeside/?skip=1&lang=cy 
 
 
 
  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/deeside/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/deeside/?lang=en
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6.  CYHOEDDIADAU BLAENOROL YR ARDAL FENTER 
 
Cynlluniau Strategol 
 
Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy – Cynllun Strategol 2015 (gan gynnwys 
diweddariadau a wnaed yn 2016 a 2017) 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-deeside-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-deeside-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

