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1. CEFNDIR 
 

Mae’r ddogfen hon yn cofnodi’r hyn a gyflawnwyd gan Ardal Fenter Glyn 
Ebwy ers ei sefydlu, ac mae’n gwneud rhai argymhellion o ran y strategaeth 
a’r trywydd ar gyfer y dyfodol wrth i’r bwrdd cynghori ddod i ddiwedd ei gyfnod 
a throsglwyddo cyfrifoldeb i Fwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg. 
 
Daeth cyfnod y Bwrdd presennol i ben ar 31 Gorffennaf 2018, a dechreuodd 
Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg ar ei waith ym mis Medi 
2018, a hynny ar ffurf grŵp gorchwyl a gorffen i gychwyn. 
 
Mae’n bwysig nodi bod dynodiad Ardal Fenter Glyn Ebwy yn parhau ac mai 
dim ond y trefniadau llywodraethu sydd wedi newid. 
 
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 Glyn Ebwy yn canolbwyntio’n bennaf ar y sector 

deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch. 

 
 

 
 
 
 
Mae Ardal Fenter Glyn Ebwy yn cynnwys pedair ardal sy’n cwmpasu tua 40 
hectar o dir y gellir ei ddatblygu. 
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  Y Gweithfeydd / Parc yr Ŵyl; 

  Parc Busnes Tredegar; 

  Rhyd-y-blew / Bryn Serth;  

 Ystad Ddiwydiannol Rassau. 

Mae’r safleoedd hyn wedi’u lleoli o amgylch canol tref Glyn Ebwy. Ceir 
cysylltiadau gwych â ffordd yr A465 Blaenau’r Cymoedd sydd wedi’i lleoli 30 
munud o’r M4 i deithio o’r dwyrain i’r gorllewin, 30 munud o’r M50-M5-M6 i 
deithio o’r de i’r gogledd, a 60 munud o feysydd awyr Caerdydd a Bryste.   
 

 

 

 

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

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/


 

5 

 

2. Y WELEDIGAETH A’R PRIF FLAENORIAETHAU  
 
Gweledigaeth gyffredinol Ardal Fenter Glyn Ebwy yw creu canolbwynt uwch-
dechnoleg bywiog o safon byd ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu o bob 
maint yng Nghymru, a hynny ar draws llawer o is-sectorau pwysig gan 
gynnwys bwyd a gweithgynhyrchu, i ddarparu cyflogaeth sy’n heriol, yn 
fuddiol ac yn werthfawr. 
 
Mae marchnata safle strategol Rhyd-y-blew yn dal i fod yn flaenoriaeth bwysig 
i Ardal Fenter Glyn Ebwy. Hwn yw un o’r safleoedd datblygu mwyaf yng 
nghymoedd y De. Mae’r safle mewn lleoliad unigryw ar gyfer unrhyw 
fuddsoddiad mawr. 
 
Y prif amcanion o ran seilwaith ac eiddo 
 

 Datblygu ffordd ddeuol newydd yr A465; 

 Darparu seilwaith TGCh cyflawn; 

 Cwblhau’r prosiect gwerth £11.5 miliwn i ddarparu cyswllt rheilffordd a 
gorsaf newydd yng Nglyn Ebwy. 

 
Y camau a’r canlyniadau i’w cyflawni 
 
Prif amcanion Ardal Fenter Glyn Ebwy yw tyfu busnesau a chreu swyddi. 
Bydd yr Ardal yn cefnogi camau i ddatblygu hyd at tua 450,000 troedfedd 
sgwâr o arwynebedd llawr diwydiannol / masnachol newydd a allai ddenu 
buddsoddiad o £20 miliwn gan y sector preifat a darparu ar gyfer 1,000 o 
swyddi parhaol, yn ogystal â swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu. 
 
Y cerrig milltir pwysig 
 

Pennwyd y cerrig milltir pwysig a ganlyn: 

 Sicrhau bod gwasanaethau wedi’u cysylltu â safle Rhyd-y-blew a’i fod yn 
barod ar gyfer gwaith adeiladu erbyn y gwanwyn 2016; 

 Datblygu marchnad sy’n manteisio ar y fantais gystadleuol o ran cyflenwi 
ynni a datblygu sgiliau hirdymor; 

 Egluro’r sefyllfa o ran cyllid Ewropeaidd hyd at 2020 i wella’r fantais 
gystadleuol o ran agweddau pwysig ar gyfalaf, sgiliau ac arloesi; 

 Cwblhau ffordd ddeuol yr A465 a’r seilwaith cysylltiedig; 

 Cwblhau’r cyswllt rheilffordd a’r orsaf newydd yng Nglyn Ebwy; 

 Darparu seilwaith TGCh a phŵer o safon byd ar draws y safleoedd; 

 Ymgysylltu â’r byd academaidd a’r Cyngor Sgiliau Sector i lunio fframwaith 
datblygu sgiliau cadarn. 

 
Lluniwyd map ffyrdd ar gyfer y rhaglen. Yn ei gyfarfodydd, bu'r Bwrdd yn 
canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed i gyflawni’r cerrig milltir o ran amser, gan 
adolygu’r rhwystrau a’r camau i’w dymchwel, a chanolbwyntio ar greu swyddi 
a’r cyflenwad o brosiectau arfaethedig. 
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Isod, dangosir fersiwn derfynol y map ffyrdd a fu’n esblygu drwy gydol oes yr 
Ardal Fenter. 
 
 

 
  



 

7 

 

3. Y CYNNYDD A WNAED A’R HYN A GYFLAWNWYD ERS EI SEFYDLU 
 

O'r dechrau'n deg, bu'r Bwrdd yn canolbwyntio ar sicrhau bod ei waith yn cael 
ei arwain gan alw a'i fod yn gwneud penderfyniadau gwybodus a rhesymegol 
ar sail yr anghenion a bennwyd gan ddiwydiant. Drwy gydol ei gyfnod, mae 
wedi sicrhau ei fod yn cael gwybodaeth gan fusnesau drwy gyfrwng y Fforwm 
Busnes cadarn a phoblogaidd a sefydlwyd. 

Gosodwyd sylfeini i ddarparu’r seilwaith ffisegol ac i greu’r amgylchedd 
busnes sydd eu hangen i greu cyfleoedd gwaith pellach yn y dyfodol. Isod, 
rhestrir rhai o’r pethau a gyflawnwyd: 
 

 Gwnaed cynnydd da i baratoi safleoedd ar draws yr Ardal Fenter i sicrhau 
bod pob un o’r pum prif safle yn barod ar gyfer buddsoddiad. 

 

 Cwblhawyd y gwaith o gysylltu safle Rhyd-y-blew â’r garthffos fudr, gan 
gwblhau’r gwaith seilwaith yr oedd angen ei wneud o ran y cyfleustodau ar 
y safle strategol hwn. 

 

 Mae Llywodraeth Cymru’n bwrw ymlaen â thrafodaethau â TVR 
Automotive ynghylch y safle a ffefrir ganddo i gydosod ei geir yng 
Nghymru, gan ganolbwyntio ar Ardal Fenter Glyn Ebwy. Rhagwelir y bydd 
yn dechrau cynhyrchu nifer fach o geir, tua 2,000 o geir y flwyddyn, gan 
greu tua 150 o swyddi newydd a chael effaith gadarnhaol ar y gadwyn 
gyflenwi leol.  

 

 Mae TVR a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn trafod y 
posibilrwydd y gallai'r cwmni fod yn denant cyntaf yr Hwb Diogelu Sgiliau 
at y Dyfodol. Bydd yr Hwb yn cydweithio ag addysg bellach ac addysg 
uwch i ddarparu’r hyfforddiant a’r cymorth sydd eu hangen ar fusnesau i 
barhau i arloesi ac i fodloni’r tueddiadau a’r datblygiadau ym maes 
gweithgynhyrchu, fel Diwydiant 4.0. Bydd hefyd yn fodd o symud ymchwil 
o’r prifysgolion ac yn helpu i’w throsglwyddo i ddiwydiant. Bwriedir darparu 
rhywfaint o ofod hyblyg yn y cyfleuster hwn hefyd. Yn y gofod hwn, bydd 
modd i fusnesau dreialu eu gweithrediadau tra mae’r prif gyfleusterau’n 
cael eu sefydlu. Mae gan TVR ddiddordeb mewn creu cyfleuster 
cynhyrchu ar raddfa fach er mwyn i’r cwmni gychwyn ar dreialon cyn-
gynhyrchu a rhoi hyfforddiant cychwynnol i staff, ac mae’n bwriadu rhoi’r 
cynlluniau hyn ar waith yn ystod 2018.   

 

 Mae’r rhan newydd o ffordd ddeuol yr A465 rhwng Brynmawr a Thredegar 
wedi’i chwblhau erbyn hyn, gan ddarparu mynediad uniongyrchol i’r Ardal 
Fenter a buddsoddi £158m. Mae hyn yn hollbwysig i wella’r cysylltiadau 
trafnidiaeth â chanolbarth Lloegr a thu hwnt. Mae’r rhan o’r ffordd rhwng 
Gilwern a Brynmawr wrthi’n cael ei hadeiladu. 

 

 Cwblhawyd y gwaith gwerth £11.5m i estyn y rheilffordd o Orsaf Parcffordd 
Glyn Ebwy i safle’r Gweithfeydd, gan ddarparu rheilffordd uniongyrchol i’r 
Ardal Fenter. Agorodd yr orsaf newydd ym mis Mai 2015. Mae’n sicrhau 
bod modd i drigolion lleol yn rhanbarth ehangach y De-ddwyrain gael 
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mynediad at gyfleoedd gwaith, ac mae hefyd yn gyfle i fusnesau eu lleoli eu 
hunain yn ardal Blaenau’r Cymoedd. 

 

 Mae nifer o gwmnïau yn yr Ardal Fenter wedi ehangu eu gweithrediadau 
gyda chymorth a ddarparwyd gan fentrau penodol yr Ardal Fenter. Er ei 
bod yn bwysig denu mewnfuddsoddwyr newydd i’r ardal, mae hefyd yn 
hollbwysig ein bod yn cadw ac yn cynorthwyo’r busnesau cynhenid sydd 
eisoes yn gweithredu yn yr ardal a’u helpu i gynnal ac i dyfu eu 
gweithrediadau. 

 

 Tynnodd yr arolwg a gynhaliwyd gan Athrofa Prifysgolion Blaenau’r 
Cymoedd sylw at faterion pwysig o ran datblygu staff a chynllunio ar gyfer 
olyniaeth. Ni chafodd y bwlch a grëwyd yn sgil dirywiad prentisiaethau 
gweithgynhyrchu ei lenwi, ac roedd hi’n amlwg bod angen pontio’r bwlch 
rhwng diwydiant ac addysg bellach i sicrhau bod modd pennu a diwallu 
anghenion cyflogwyr yn y dyfodol. Mae hyn wedi arwain at gynllunio a 
lansio cynllun arloesol, sef y Cynllun Rhannu Prentisiaid, yn sector 
gweithgynhyrchu Glyn Ebwy. Fe’i rhoddwyd ar waith ym mlwyddyn 
academaidd 2015/16 ac mae wedi bod yn esiampl i eraill yn y maes. Mae 
21 o bobl ifanc yn y garfan bresennol, ac mae 52 o bobl wedi bod drwy’r 
rhaglen i gyd.  

 

 Mae’r Bwrdd wedi llunio Cynllun Benthyciadau Ailgylchadwy Gwella Eiddo 
Ystad Rassau i ddarparu benthyciadau di-log i gwmnïau ar Ystad 
Ddiwydiannol Rassau i’w cynorthwyo i wella adeiladwaith allanol eu 
hunedau. Mae’r cynllun yn annog cwmnïau ar Ystad Rassau i wella 
ymddangosiad eu hunedau i sicrhau bod y rhanbarth cyfan yn fwy deniadol 
i ymwelwyr (gan gynnwys buddsoddwyr newydd posibl) ac i drigolion lleol. 

 

 Cafodd Prosiect Cyswllt Cyflogaeth ei ddatblygu fel modd o fynd i’r afael ag 
anghenion sgiliau a recriwtio'r cyflogwyr cynhenid presennol ac anghenion 
unrhyw fewnfuddsoddwyr newydd. Mae denu gweithlu medrus i ddiwallu 
anghenion y cyflogwyr presennol a chyflogwyr y dyfodol yn rhan allweddol 
o’r prosiect hwn. Bydd y Prosiect Cyswllt Cyflogaeth hefyd yn darparu 
cyfleoedd uchelgeisiol i bobl ifanc leol, gan greu swyddi newydd i fynd i’r 
afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc a chyfrannu at drechu tlodi yn yr ardal.  

 

 Bydd y Prosiect Cyswllt Cyflogaeth yn cydweithio ag unigolion sy’n ddi-
waith i ddarparu gwybodaeth am gyfleoedd gwaith a phrofiad gwaith, yn 
ogystal â hyfforddiant a gwasanaethau cymorth eraill. Bydd hefyd yn 
cydweithio â chyflogwyr i ddarparu gwasanaeth paru sgiliau am ddim ac i 
helpu i drefnu hyfforddiant sy’n cydweddu â’r cyfleoedd gwaith. Hyd yma, 
mae’r prosiect wedi rhoi cyngor i 51 cwmni, cynorthwyo 334 unigolyn, rhoi 
29 unigolyn mewn swyddi amser llawn, ac atgyfeirio 227 i gael cyngor am 
hyfforddiant, gyda 134 yn manteisio ar leoedd hyfforddiant.  

 

 Fel rhan o’r Prosiect Cyswllt Cyflogaeth, lluniwyd rhaglen Treialu Sgiliau’r 
Dyfodol i ddarparu cymorth wedi’i deilwra i fusnesau yn yr Ardal Fenter.  
Bwriedir i’r rhaglen hon ategu’r camau i ddatblygu busnesau a’r economi. 
Cafodd y gyfres o feysydd hyfforddi a rag-gymeradwywyd ei dewis ar sail 
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arolygon diweddar o sgiliau’r farchnad lafur, gwaith y Bartneriaeth Dysgu, 
Sgiliau ac Arloesi, ac adborth gan Fwrdd yr Ardal Fenter a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Lansiwyd y rhaglen ym mis Mai 2017. 
Hyd yma, mae wedi cyflawni’r ffigurau a ganlyn: 

 
o 55 cwmni wedi cael cyngor;   
o 387 unigolyn wedi cael cymorth; 
o 40 unigolyn mewn swyddi;  
o 379 wedi’u hatgyfeirio i gael hyfforddiant;  
o 237 wedi manteisio ar leoedd hyfforddiant. 

 

 Comisiynodd y Bwrdd astudiaethau o argaeledd eiddo ym Mlaenau Gwent 
ac yn rhanbarth ehangach y De-ddwyrain. Mae adroddiadau gan JLL yn 
2014 a 2017 yn dangos nad oes llawer o eiddo ar gael, bod yr eiddo sydd 
ar gael wedi dyddio, ac nad yw’n ddeniadol i fewnfuddsoddwyr. Bu i’r 
Bwrdd gefnogi camau i ryddhau unedau cyfyngedig drwy gydariannu’r 
gwaith yr oedd angen ei wneud i ddychwelyd yr unedau i’r farchnad. Ers 
hynny, cafodd yr unedau hyn eu gosod, gan greu cyflogaeth a sicrhau 
enillion o 70% ar y buddsoddiad. 

 

 Yn ystod yr ymgynghoriad â busnesau lleol, gwnaed cais i sefydlu fforwm 
busnes cryf a deinamig lle gallai busnesau rwydweithio a chwilio am 
gyfleoedd cyflenwi busnes i fusnes. Dros gyfnod, mae’r fforwm wedi tyfu a 
datblygu, ac mae'n cael cefnogaeth dda iawn. Yn aml, bydd dros 170 o 
fusnesau’n dod i’w ddigwyddiadau. Mae’r digwyddiadau hyn wedi at arwain 
at ddatblygu cymhwysiad ar y we i gefnogi’r fforwm busnes. Arweiniodd 
hyn at gynnal Gwobrau Busnes cyntaf Blaenau Gwent i ddathlu llwyddiant 
ac amgylchedd busnes cryf yr ardal. 

 
Ar ôl i Lywodraeth Cymru ddatgan na fyddai modd iddi roi gwarant ariannol i 
danysgrifennu cynnig cyllido Cylchdaith Cymru, chwaraeodd Bwrdd Cynghori 
Ardal Fenter Glyn Ebwy rôl allweddol drwy gydweithio i greu prosiect a 
thrywydd newydd. Arweiniodd hyn at gyhoeddiad ym mis Gorffennaf 2017 
ynghylch y bwriad i greu Parc Technoleg ym Mlaenau Gwent ac i ddarparu 
£100m dros 10 mlynedd, gyda’r nod o greu 1,500 o swyddi. 

 
Mae’r rhaglen hon wedi datblygu dros gyfnod ac, erbyn hyn, rhaglen y 
Cymoedd Technoleg yw’r enw arni. Ei huchelgais ar gyfer cymoedd y De, a 
Blaenau Gwent yn benodol, yw sicrhau bod yr ardal yn dod yn ganolfan sy’n 
cael ei chydnabod yn fyd-eang ar gyfer datblygu technolegau newydd, gan 
gefnogi technolegau blaengar, yn enwedig yn y sector modurol. 
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Perfformiad yr Ardal Fenter 
 

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 204 o 

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

gymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru. Cafodd 101 o swyddi eraill eu 

diogelu a 144 o swyddi eu cynorthwyo.  

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

Cymru wedi buddsoddi dros £136.4m ac mae’r sector preifat wedi 

buddsoddi dros £3.1m.  

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, mae 89 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 28 o fusnesau yn Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi elwa ar Gynllun 
Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru, gyda thros £1.3m wedi’i ddarparu 
tuag at gostau eu hardrethi busnes.  
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4.  Y BLAENORIAETHAU A’R TRYWYDD AR GYFER Y DYFODOL 
 

Mae Bwrdd Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi pennu’r prif flaenoriaethau ac 
amcanion a ganlyn er mwyn datblygu’r Ardal Fenter ymhellach yn y dyfodol. 
 
Yn sgil cyhoeddi’r bwriad i sefydlu parc technoleg modurol, y Cymoedd 
Technoleg, yng Nglyn Ebwy, mae’n briodol ein bod yn pwyso a mesur y 
gwaith a wnaed gan Ardal Fenter Glyn Ebwy ac yn mynd ati i roi egni a ffocws 
newydd i’r gweithgareddau yn y dyfodol.  
 
Yng ngoleuni’r cyfle enfawr sydd ynghlwm wrth y buddsoddiad o £100m, bydd 
angen arweiniad a threfniadau llywodraethu ychwanegol. O’r herwydd, 
penderfynwyd dirwyn gwaith Bwrdd Ardal Fenter Glyn Ebwy i ben ym mis 
Gorffennaf 2018, ac aeth Llywodraeth Cymru ati i sefydlu Bwrdd Cynghori 
newydd ar gyfer y Cymoedd Technoleg ym mis Medi 2018. 
 
Swyddogaeth Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yw:  
  

 Rhoi cyngor cydgysylltiedig i Weinidogion ac i Lywodraeth Cymru 
ynghylch defnyddio a chyflwyno’r buddsoddiad yn y Cymoedd 
Technoleg mewn ffordd sy’n sicrhau ei fod yn cael yr effaith fwyaf 
bosibl ar draws Blaenau Gwent a rhanbarth ehangach y Cymoedd.  

 Cydgysylltu’r broes o ymgysylltu â rhanddeiliaid a chynrychioli eu barn, 
gan gynnwys y sector busnes, y sector cyhoeddus, addysg bellach ac 
addysg uwch, a’r sector cyllid, a hynny drwy ddarparu arbenigedd 
economaidd sy’n gydnaws ag amcanion y Cymoedd Technoleg. 

 Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru/Bwrdd y Rhaglen a chydweithio, lle 
bo angen, ag arbenigwyr sydd wedi’u secondio ac arbenigwyr eraill i 
ddatblygu’r prosiect ymhellach.  

 Adolygu ac ystyried y prosiectau a’r amcanion etifeddol a awgrymwyd 
gan Fwrdd Ardal Fenter Glyn Ebwy yn unol â gweledigaeth y Cymoedd 
Technoleg lle nad yw’r prosiectau hyn yn cael eu rhoi ar waith dan 
weithgaredd ‘busnes fel arfer’ i sicrhau cysondeb o ran y dull o 
weithredu.  

 Adolygu’r gweithgarwch a’r cynnydd hyd yma o ran y Cymoedd 
Technoleg; gallai hyn gynnwys rhoi cyngor strategol ynghylch 
cyfleoedd i fuddsoddi, annog camau i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi, 
pennu'r anghenion o ran eiddo a seilwaith, cymorth busnes, allforio 
rhyngwladol, ymchwil a datblygu, marchnata a hyrwyddo ardal 
ehangach Blaenau’r Cymoedd.  

 
Nod menter y Cymoedd Technoleg yw achub ar y cyfleoedd a ddarperir gan y 
Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol i fynd i’r afael â'r anghenion sy'n deillio o 
ddirywiad diwydiannau traddodiadol cynifer o gymoedd y De, a Blaenau 
Gwent yn enwedig.  
  
Mae’r datblygiadau technolegol ym maes deallusrwydd artiffisial, 
awtonomiaeth, roboteg uwch a dysgu peirianyddol yn gyfle mawr i ddiwydiant, 
y byd academaidd a’r sector cyhoeddus ddod at ei gilydd i sicrhau llewyrch 
economaidd. Ochr yn ochr â hyn, yn achos y Cymoedd Technoleg, mae 
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rhaglen barhaus o welliannau i’r seilwaith ar waith i leihau arwahanrwydd 
ffisegol a chanfyddiedig llawer o gymunedau’r Cymoedd.  
  
Mae’n gyfle enfawr i economi a chymunedau Blaenau Gwent a rhanbarth 
ehangach Blaenau’r Cymoedd. Ar ôl blynyddoedd lle mae rhai o’r 
diwydiannau trwm traddodiadol wedi dirywio, mae Blaenau Gwent ar ei hôl hi 
o’i gymharu â gweddill Cymru a’r DU. Mae hyn yn galw am i’r sector 
cyhoeddus a’r sector preifat gydweithio i ymyrryd o’r newydd.  
 
Nid oes unrhyw amheuaeth fod diwydiant yn wynebu heriau newydd a bod 
angen i ni, fel rhanbarth, bwyso a mesur llwybrau a chyfleoedd gwaith 
newydd. Cafodd rhaglen y Cymoedd Technoleg ei chreu mewn cyd-destun 
sy’n cydnabod bod rhaid mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhanbarthol. Ei 
nod yw achub ar y cyfleoedd sy’n codi o’r newid sylweddol sy'n gysylltiedig â 
thechnolegau ymyrrol a datblygol, gweithgynhyrchu uchel ei werth, a 
phrosesau a chynnyrch awtonomaidd.  
 
Drwy greu diwylliant o ddysgu, bydd modd i unigolion, cymunedau a mentrau 
fuddsoddi yn y Cymoedd Technoleg i gyflawni twf cynaliadwy a chydnerth.  
 
Mae Bwrdd Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi pennu’r prif flaenoriaethau ac 
amcanion a ganlyn, ac mae’n argymell y dylai Bwrdd Cynghori Strategol y 
Cymoedd Technoleg eu hystyried: 
 
Y prif sectorau a meysydd thematig 
 
Trydaneiddio cerbydau Bydd cerbydau trydan, gan gynnwys cerbydau 

hybrid, PHEV, BEV a chelloedd tanwydd, yn 
dod yn fwy cyffredin yn sgil y rheoliadau sy’n 
gynyddol llym ar allyriadau cerbydau, tranc 
cerbydau disl, y gostyngiad yng nghost batris 
trydan, a’r ffaith bod seilwaith gwefru ar gael yn 
ehangach. Dylid ymyrryd mewn ffordd sy’n 
denu cyfleoedd newydd yng nghadwyn 
gyflenwi’r maes hwn, a hynny’n benodol ym 
maes electroneg pŵer, technoleg batris, 
gyriannau trydan, gwrthdroyddion a gwefrwyr, a 
deunyddiau ysgafn newydd fel deunyddiau 
cyfansawdd a gweithgynhyrchu haenau 
ychwanegol. 
 

Seilwaith seiber a 
digidol 

Bydd technoleg awtonomaidd a chysylltedd yn 
trawsnewid y sectorau modurol a diwydiannol. 
Bydd cyfathrebu rhwng cerbydau, cysylltedd 
rhwng cerbydau a’r amgylchedd, a'r gwaith o 
brofi'r seilwaith cyfathrebu cenedlaethol critigol 
yn ddiwydiannau allweddol yn y dyfodol. Nid yw 
cerbydau sydd wedi’u hawtomeiddio’n llwyr yn 
debygol o fod ar gael yn fasnachol cyn 2020, 
ond pan fydd y materion technolegol a 
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rheoleiddiol wedi’u datrys, disgwylir i hyd at 
15% o’r holl geir newydd fod wedi’u 
hawtomeiddio’n llwyr erbyn 2030. Dylid annog 
cyfleoedd i ddenu busnesau o’r fath neu 
ganolfan datblygu a phrofi.  
 

Prosesau a 
chynhyrchion wedi’u 
hawtomeiddio 

Mae diwydiant yn tyfu ac yn datblygu’n 
gyflymach nag erioed o’r blaen; bydd 
datblygiadau o ran awtomeiddio cynhyrchion a 
phrosesau, deallusrwydd artiffisial, roboteg a 
dysgu peirianyddol yn gweddnewid diwydiant. 
Yn ogystal â chreu cyfleoedd newydd, mae 
hefyd yn creu heriau i fusnesau sy’n bodoli 
eisoes o ran parhau i ymgysylltu ac i fod yn 
berthnasol. Mewn ardal lle mae cyrhaeddiad 
addysgol wedi bod yn is na chyfartaledd Cymru 
a’r DU, ceir heriau ychwanegol. Dylid manteisio 
ar y cysylltiadau â’r byd academaidd i gefnogi’r 
technolegau newydd hyn drwy drosglwyddo 
ymchwil o’r labordy i’r diwydiant a helpu 
busnesau i bontio i’r ffyrdd newydd hyn o 
weithio. O ran cysyniad yr Hwb Diogelu Sgiliau 
at y Dyfodol sydd wrthi'n cael ei ddatblygu, dylid 
mynd ati i’w ddatblygu ymhellach, ac mae 
potensial i gydweithio ag addysg bellach ac 
addysg uwch i ddiwallu’r anghenion hyn. 
 

5G a chysylltedd Pennwyd mai ymchwil a datblygu fydd un o brif 
elfennau menter y Cymoedd Technoleg. Yn sgil 
trafodaethau â diwydiant, daeth i'r amlwg bod 
posibilrwydd iddi fod yn ardal arbrofi ac yn 
labordy byw ar gyfer 5G, a hynny mewn tref go 
iawn â thopograffi heriol. Yng ngoleuni'r 
cysylltiadau â chanolfan ymchwil flaenllaw o 
safon byd, a'r gallu i gydweithio â’r llywodraeth, 
y diwydiant a’r byd academaidd, gallai fod yn 
angor i ddenu buddsoddiad gan y rheini sydd 
am fuddsoddi yn nhechnolegau’r genhedlaeth 
nesaf.  
 

Eiddo 
(sylwadau cyffredinol) 
 

Gall ymyriadau i greu unedau diwydiannol o 
ansawdd da ymddangos yn hen ffasiwn ac yn 
amhoblogaidd, ond mae astudiaethau gan JLL 
a gomisiynwyd gan y Bwrdd wedi dangos nad 
oes llawer o unedau o ansawdd da ar gael ar 
unwaith. Cymerwyd rhai camau i fynd i’r afael 
â’r angen hwn. Mae argymhellion yn cael eu 
cyflwyno i Fwrdd Cynghori Strategol y 
Cymoedd Technoleg ac i’r bwrdd arfaethedig, 
Bwrdd Menter Blaenau Gwent, yn yr ardal hon. 
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Dylid adeiladu unedau hyblyg sy’n effeithlon 
iawn o ran ynni lle bydd modd gweithredu am 
gost isel (gan gynnwys gosod technoleg 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn adeiledd yr 
unedau o bosibl), a hynny er mwyn denu 
busnesau i’r ardaloedd ffocws diwydiannol 
newydd.   
 

  
Ynni Mae ynni’n parhau i fod yn ffactor bwysig sy’n 

rheoli costau pob busnes gweithgynhyrchu. 
Dylid cefnogi mentrau sy’n cefnogi ynni rhad, 
datgarboneiddio a’r defnydd o ynni 
adnewyddadwy. 
 

Mentrau eraill yn y 
rhanbarth 

Dylid pwyso a mesur y cyfleoedd sydd ar gael 
i'r gadwyn gyflenwi ehangach ac annog 
mentrau eraill yn y rhanbarth, fel y Fargen Twf 
Dinesig a gwaith y Tasglu Gweinidogol ar gyfer 
Cymoedd y De, i greu cyfleoedd o’r fath. Mae 
cyfleoedd pellgyrhaeddol ynghlwm wrth 
ymyriadau fel y Catapwlt Lled-ddargludyddion, 
a byddai modd estyn y cyfleoedd hyn i 
ardaloedd y Cymoedd. 
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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 Weinidogion a Llywodraeth 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 Bwrdd Cynghori presennol yr Ardal Fenter i ben ar 31 
Gorffennaf 2018. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth, Ken Skates AC, wedi addo y bydd Llywodraeth Cymru’n 
buddsoddi £100m dros gyfnod o ddeng mlynedd i sicrhau bod Blaenau Gwent 
a rhanbarth ehangach Cymoedd y De yn dod yn ganolfan sy’n cael ei 
chydnabod yn fyd-eang fel canolfan i ddatblygu technolegau datblygol a'u rhoi 
ar waith. Rhagwelir y bydd prosiect y Cymoedd Technoleg yn creu tua 1500 o 
swyddi cynaliadwy dros gyfnod o ddeng mlynedd. 

I roi’r prosiect ar waith, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Bwrdd Cynghori 
Strategol y Cymoedd Technoleg sy’n disodli hen Fwrdd Cynghori Ardal Fenter 
Glyn Ebwy. 

Bydd y Bwrdd yn rhoi cyngor i'r Prif Weinidog, Ysgrifennydd yr Economi a 
Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethau ac amcanion strategol menter y 
Cymoedd Technoleg i helpu i sicrhau bod y buddsoddiad yn cael cymaint o 
effaith â phosibl. 

Mae’r Bwrdd yn cynnwys partneriaid o ddiwydiant, y sector cyhoeddus a’r byd 
academaidd a bydd yn rhoi cyngor ar arferion gorau a'r hyn a ddysgwyd 
mewn rhannau eraill o’r DU ac yn rhyngwladol. 

Bwrdd Menter Blaenau Gwent 
 
Bydd Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yn fwy strategol ei 
natur ac yn canolbwyntio ar ymyriadau hirdymor. Un o lwyddiannau mawr 
Ardal Fenter Glyn Ebwy yw’r camau i greu fforwm busnes lleol cadarn sy’n 
darparu gwybodaeth am fusnesau a marchnadoedd ac yn rhoi arweiniad o 
ran llunio’r strategaeth datblygu economaidd leol. Felly, cynigir y dylai’r 
Awdurdod Lleol gymryd yr awenau a sefydlu Bwrdd Menter Blaenau Gwent i 
barhau i ddatblygu, i lunio ac i gydgysylltu datblygiad economaidd lleol 
Blaenau Gwent. Bydd rhywfaint o synergedd rhwng y ddau fwrdd, felly rydym 
yn argymell y dylai rhai partneriaid fod yn aelodau o’r ddau fwrdd i rannu 
gwybodaeth.   
 
Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt â phartneriaid a rhanddeiliaid i roi’r 
agenda hon ar waith a bydd cynigion yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru 
maes o law.  
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6.  CYHOEDDIADAU BLAENOROL YR ARDAL FENTER 
 
Cynlluniau Strategol 
 
Ardal Fenter Glyn Ebwy – Cynllun Strategol 2015 (gan gynnwys 
diweddariadau a wnaed yn 2016 a 2017) 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-ebbw-vale-
cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Tachwedd 2014 
 
http://gov.wales/docs/det/publications/141203-ezw-progress-update-cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Tachwedd 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-ebbw-vale-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-ebbw-vale-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

