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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 Eryri’n canolbwyntio ar y sectorau ynni a’r amgylchedd, 
awyrofod a TGCh. 

 
 
 

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 Ardal Fenter Eryri’n cynnwys dau safle: safle datgomisiynu Trawsfynydd 
gyda’i seilwaith ynni eithriadol, a Chanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr, 
canolfan y gellir ei defnyddio at ddibenion ardal ochr yr awyr ac at ddibenion 
eraill a chanddi’r potensial i gynyddu gallu Cymru ym maes Systemau 
Awyrennau Di-griw (UAS) a dod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer technolegau 
datblygol ac yn safle posibl ar gyfer maes rocedi'r DU. 

Y weledigaeth gyffredinol yw sicrhau mai Ardal Fenter Eryri:  
 
‘fydd y lleoliad o ddewis ar gyfer mentrau awyrofod a thechnoleg carbon isel 
o’r radd flaenaf, gan fanteisio i’r eithaf ar nodweddion unigryw ac asedau 
strategol y ddau safle ac adeiladu ar ei lleoliad yng nghanol y Parc 
Cenedlaethol i helpu i weddnewid rhagolygon economaidd yr ardal.’ 
 
Mae heriau arbennig yn perthyn i Ardal Fenter Eryri ac nid oes atebion sydyn 
iddynt. Mae angen cryn ymdrech i greu amodau ffafriol i ddenu buddsoddiad 
gan y sector preifat ac i lunio cynigion ar gyfer y tymor canolig i hir sy’n 
cynnig cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy, yn enwedig yng nghyd-destun 
Trawsfynydd. Gellir creu cyfleoedd mwy uniongyrchol, tymor byr i ganolig, yn 
Llanbedr drwy weithio law yn llaw â pherchnogion y safle a phartneriaid 
ehangach, gan gefnogi mewnfuddsoddiad a busnesau cynhenid. 
  

Mae’r blaenoriaethau'n seiliedig ar wneud defnydd cynaliadwy o nodweddion 
unigryw’r Ardal Fenter a’i lleoliad yn rhanbarth ehangach y Gogledd. 
 
Ardal Fenter Eryri – Nodau strategol 

 

 Gosod seiliau i greu swyddi cynaliadwy â gwerth ychwanegol ym 

Meirionnydd a chreu amodau ffafriol i ddenu buddsoddiad gan y sector 

preifat. 

 

 Cydweithio â phartneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn y sector 

cyhoeddus a’r sector preifat, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol, i sicrhau 

bod y gweithgareddau i gefnogi gweledigaeth yr Ardal Fenter yn cydweddu 

â'i gilydd. 

 
Yr amcanion strategol 

 
Safle Trawsfynydd 

 

 Hyrwyddo’r safle yn y DU ac yn rhyngwladol fel lleoliad o ddewis ar gyfer 

yr Adweithydd Modiwlar Bach cyntaf a datblygiadau niwclear uwch yn y 

DU, gan bwysleisio manteision cymharol y safle a’r rhanbarth ehangach; 
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 Gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth y DU i lunio dull polisi pwrpasol i 

ddatblygu Adweithydd Modiwlar Bach yng Nghymru a phroses i'w leoli 

ledled y DU yn y dyfodol; 

 

 Sicrhau bod safle Trawsfynydd/Ardal Fenter Eryri yn cael ei glustnodi fel 

cyfle strategol o bwys cenedlaethol yn Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

Cymru sydd yn yr arfaeth ac yng nghyd-destun y pwerau newydd i 

ganiatáu datblygiadau ynni a ddatganolwyd yn ddiweddar; 

 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd ehangach sy’n gysylltiedig â’r safle niwclear 

trwyddedig, gan gynnwys ymchwil a datblygu, y gadwyn gyflenwi a 

chyfleoedd cyflogaeth eraill fel rhan o Fargen Sector Niwclear Strategaeth 

Ddiwydiannol y DU; 

 

 Cynorthwyo darpar fuddsoddwyr a datblygwyr i leihau’r risg sydd ynghlwm 

wrth eu cynigon ac i feithrin hyder yn y safle ac yng Nghymru fel lleoliad i 

fuddsoddi ynddo – datblygu ‘cynnig’ grymus ar gyfer Trawsfynydd i gymell 

datblygiadau;  

 

 Pwyso a mesur cyfleoedd i ddefnyddio’r gweithlu medrus iawn ac i 

gydweithio ag Ardaloedd Menter Ynys Môn a Glannau Dyfrdwy er budd 

safleoedd niwclear Trawsfynydd ac Wylfa, a hynny fel rhan o fwa niwclear 

rhanbarthol ehangach a chysylltiadau â Phwerdy Gogledd Lloegr; 

 

 Parhau i ymgysylltu â’r rhiant-sefydliad, Magnox, a’r Awdurdod 

Datgomisiynu Niwclear i lywio cynlluniau datgomisiynu’r safle ac i sicrhau’r 

buddion economaidd-gymdeithasol mwyaf sy'n gysylltiedig â'r cynllun 

wedi'i optimeiddio ar gyfer y safle a'r dulliau newydd o'i ddefnyddio yn y 

dyfodol; 

 Ystyried potensial y safle ar gyfer dibenion ehangach, gan gynnwys 

technolegau digidol/data a storio ynni, gan wneud y gorau o seilwaith grid 

y safle.  

 
Canolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr 
 

 Parhau i gydweithio â pherchnogion y safle a phartneriaid strategol eraill i 

ddatblygu’r safle i fod yn ganolfan ragoriaeth gystadleuol iawn ar gyfer 

Systemau Awyrennau Di-griw, technolegau datblygol a’r sectorau gofod ac 

awyrofod; 
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 Yn y cyd-destun hwn, hyrwyddo’r safle fel estyniad i amgylchedd unigryw 

Cymru ar gyfer Systemau Awyrennau Di-griw a lleoliad delfrydol i’w profi, 

eu gwerthuso a’u harddangos; 

 Parhau i ymgysylltu ag Asiantaeth Ofod y DU a rhanddeiliaid ehangach i 

ddeall yn well sut y gellir defnyddio’r safle i gefnogi dyheadau’r DU i gael 

cyfleuster lansio cost isel a all hefyd fod yn lleoliad profi a gwerthuso 

strategol i gefnogi sector gofod y DU;  

 Sicrhau bod Canolfan Awyrofod Eryri yn ennill ei phlwyf fel rhan o sector 
awyrofod ehangach Cymru; 

 

 Cefnogi buddsoddiadau a datblygiadau masnachol ar y safle, a lleihau’r 

risg sydd ynghlwm wrthynt, er budd yr holl ddefnyddwyr, gan gynnwys 

mentrau bach lleol; 

 Sicrhau bod safle Canolfan Awyrofod Eryri/Ardal Fenter Eryri yn cael ei 

glustnodi fel cyfle strategol o bwys cenedlaethol yn Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol Cymru sydd yn yr arfaeth. 

 
Datblygu Ardal Fenter Eryri ar sail y Cynllun 
 
Mae’r Ardal Fenter wedi'i lleoli yng nghanol y Parc Cenedlaethol ac mae hyn 
yn gryfder sylweddol – gellir defnyddio asedau amgylcheddol yr ardal fel 
ffactorau i sbarduno'r economi a rhaid i ddatblygiadau’r dyfodol ar y naill safle 
a’r llall gydymffurfio â'r egwyddorion datblygu cynaliadwy a pholisïau 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.  
 
Bydd y Bwrdd yn parhau i gydweithio’n agos ag Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri fel rhan o’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol i geisio creu cyd-destun 
polisi cynllunio cefnogol a fydd yn meithrin mwy o hyder ymhlith buddsoddwyr 
a datblygwyr.  
  



7 

 

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:  

Safle Trawsfynydd 
 

 Erbyn hyn, mae rhanddeiliaid yn y sector niwclear rhyngwladol yn 
cydnabod safle Trawsfynydd fel lleoliad o ddewis ar gyfer adweithydd 
modiwlar bach cyntaf y DU a datblygiadau niwclear uwch;  
 

 Cafodd astudiaethau ategol allweddol eu cwblhau i feithrin mwy o hyder yn 
y safle ymhlith buddsoddwyr a rhanddeiliaid drwy leihau’r risgiau; 
 

 Cafodd nifer sylweddol o swyddi sy’n gysylltiedig â’r gwaith datgomisiynu 
eu cadw drwy barhau i gydweithio â Magnox a’r Awdurdod Datgomisiynu 
Niwclear i osod sylfaen ar gyfer y cynllun wedi'i optimeiddio a chyflwr 
terfynol y safle; 
 

 Croesawyd nifer o ddirprwyaethau rhyngwladol i'r safle, ac mae diddordeb 
y sector preifat yn y safle yn parhau; 

 

 Ceir cysylltiadau gwaith cadarnhaol â rhanddeiliaid lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol; 
 

 Mae partneriaid allweddol wedi dod ynghyd ac ymrwymo i weledigaeth y 
cytunir arni a blaenoriaethau cysylltiedig; 
 

 Cyflwynwyd ymatebion i nifer o ymgyngoriadau ledled y DU i osod sylfaen 
ar gyfer prosesau penderfynu a llunio polisïau pwysig.  

 
 
Canolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr 
 

 Sefydlwyd Galluogrwydd Gweithredu Cychwynnol (IOC) ar y safle drwy 
fynd ati’n llwyddiannus i ddatblygu ac i integreiddio prosesau a 
gweithdrefnau i brofi gweithrediadau hedfan. Roedd hyn yn dangos bod 
Maes Awyr Llanbedr wedi ailagor fel canolfan ragoriaeth ar gyfer 
systemau awtonomaidd a’i bod yn ehangu gallu Cymru ym maes 
systemau awyrennau di-griw; 
 

 Cafodd gweithrediadau RAF Y Fali eu lletya'n llwyddiannus ar y safle yn 
ystod mis Awst 2017, gan ddangos cryfderau’r maes awyr fel ased ategol 
ar gyfer gweithgarwch awyrofod;   
 

 Cafodd nifer o ymgyrchoedd systemau awyrennau di-griw eu cefnogi'n 
llwyddiannus ar y safle ers Prosiect Meredith yn 2015, gan bwysleisio'r 
nifer gynyddol o ffyrdd y gellir defnyddio systemau awyrennau di-griw at 
ddibenion sifil, a thynnu sylw at y safle fel un o brif safleoedd y DU ar gyfer 
hyfforddiant, addysg ac arddangos; 
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 Mae'r safle'n cael ei gydnabod fel lleoliad posibl ar gyfer maes rocedi’r DU 
i gefnogi lansio cost isel a thechnolegau datblygol; 
 

 Cynhaliwyd cystadleuaeth ryngwladol Her Systemau Awyrennau Di-griw 
ImechE yn Llanbedr yn 2017 a 2018; 
 

 Cafodd cynllun i wella mynediad i’r safle ganiatâd cynllunio gan Awdurdod 
Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri; 

 

 Mae polisi cynllunio ategol yn cael ei lunio drwy’r broses o adolygu Cynllun 
Datblygu Lleol Eryri ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a 
rhanddeiliaid allweddol.  

  
 
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 chwe 

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

gymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru. Cafodd dwy swydd arall eu 

diogelu a 12 swydd eu cynorthwyo.  

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

Cymru wedi buddsoddi dros £3m ac mae’r sector preifat wedi buddsoddi 

£490k.  

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

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 tri busnes yn Ardal Fenter Eryri wedi elwa ar Gynllun Ardrethi 
Busnes Ardaloedd Menter Cymru, gyda thros £101k 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: 
 
Safle Trawsfynydd 
 

 Parhau i ganolbwyntio ar sefydlu Trawsfynydd fel y safle datblygu cyntaf o’i 
fath ar gyfer adweithydd modiwlar bach, technoleg carbon isel, ac ymchwil 
a datblygu; 
  

 Parhau i ymgysylltu â diwydiant a rhanddeiliaid i leihau ymhellach y risg 
sydd ynghlwm wrth weithgareddau, lle bo’n briodol; 
 

 Anelu at gael proses llunio polisïau ategol (Cymru a’r DU) sy’n galluogi ac 
yn hwyluso datblygiadau yn Nhrawsfynydd;  
 

 Datblygu cynnig integredig a grymus ar gyfer adweithydd modiwlar bach 
Trawsfynydd;  
 

 Ymgysylltu ymhellach â’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a Magnox i 
barhau â’r gwaith datgomisiynu a’i estyn, gyda strategaeth glir ar gyfer 
cyflwr terfynol y safle sy’n cefnogi datblygiadau newydd yn unol â 
dyheadau Ardal Fenter Eryri; 
 

 Pennu cyfleoedd datblygu synergaidd/deilliedig o ddatblygiadau carbon isel 
eraill yng Nghymru y byddai modd eu lleoli yn Nhrawsfynydd. 

 
Canolfan Awyrofod Eryri 
 

 Parhau i feithrin perthynas waith â pherchnogion y safle a rhanddeiliaid 
allweddol i hwyluso twf hirdymor lle mae’r safle’n gwneud y gorau o’i 
botensial, gan weithio tuag at weledigaeth a rennir; 
 

 Sefydlu Canolfan Awyrofod Eryri fel canolfan profi a gwerthuso/ymchwil a 
datblygu flaenllaw yn y DU/yn rhyngwladol ar gyfer y sector awyrofod, 
systemau gofod a thechnolegau datblygol;  
 

 Datblygu cynnig grymus ar gyfer Canolfan Awyrofod Eryri sy’n denu ystod 
o ddefnyddwyr sy’n cydweddu â’i gilydd ar draws y meysydd awyrofod, 
gofod a thechnolegau datblygol; 
 

 Ystyried cam nesaf y buddsoddiad yn y safle a’r seilwaith sy’n gysylltiedig â 
gweithgareddau awyrofod i sicrhau bod y safle’n fwy deniadol;   
 

 Mynd ati i ddatblygu’r berthynas waith â’r byd academaidd a Phartneriaeth 
Gofod Academaidd Cymru (WASP) ymhellach; 
 

 Mynd ati i godi proffil y safle mewn digwyddiadau a chynadleddau targed 
yn y DU a thramor.  
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5. LLYWODRAETHU - Byrddau Ardaloedd Menter  
  
Cafodd pob Ardal Fenter ei harwain ar y dechrau gan Fwrdd Cynghori 
annibynnol y sector preifat sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar weithredu a 
chyflawni cynlluniau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer yr Ardaloedd.  Trwy 
drefniadau llywodraethu mae rhai o’r Ardaloedd wedi eu symleiddio gan ddod 
i rym ar 31 Gorffennaf 2018.  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth wedi gofyn i Fwrdd gael ei benodi i arolygu’r datblygiadau yn 
Ardal Fenter Eryri am gyfnod pellach o dair mlynedd tan 31 Gorffennaf 2021.  
Caiff manylion aelodaeth bresennol Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Eryri eu 
cyhoeddi ar  
 

https://llyw.cymru/bwrdd-cynghori-ardal-fenter-eryri/aelodau 

 
 
6.  CYHOEDDIADAU BLAENOROL YR ARDAL FENTER 
 
Cynlluniau Strategol 
 
Ardal Fenter Eryri – Cynllun Strategol 2015 (gan gynnwys diweddariadau a 
wnaed yn 2016 a 2017) 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-snowdonia-
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://llyw.cymru/bwrdd-cynghori-ardal-fenter-eryri/aelodau
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-snowdonia-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-snowdonia-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
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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/150615-ezw-kpi-14-15-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314en.pdf

