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Rhag-gyfarfod preifat (09.30-09.45) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Papurau i'w nodi 

   

2.1 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn 

dilyn sesiwn graffu'r Pwyllgor ar 17 Ionawr 

 (Tudalennau 1 - 13)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p1) Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth yn dilyn sesiwn graffu'r Pwyllgor ar 17 Ionawr 

 

2.2 Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru at y Llywydd ynglŷn â Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth Ofcom 

 (Tudalennau 14 - 19)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p2) Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru at y Llywydd ynglŷn â 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Ofcom 

 

 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



2.3 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Y polisi masnach: materion Cymru' 

 (Tudalennau 20 - 21)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p3) Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Y polisi masnach: 

materion Cymru' (Saesneg yn unig) 

 

2.4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol (EAAL) at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

ynghylch adroddiad EAAL ar 'Sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer 

Brexit?' 

 (Tudalen 22)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p4) Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL) at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg ynghylch adroddiad EAAL ar 'Sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi 

ar gyfer Brexit?' 

 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5 

   

4 Ystyried llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth: Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd 

(09.45-10.00) (Tudalennau 23 - 28)  

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p5) Llythyr drafft 

 

 



5 Ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Masnach 

(10.00-10.15) (Tudalennau 29 - 40)  

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p6) Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach 

EIS(5)-05-18(p7) Nodyn Cyngor gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar 

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Masnach (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl (10.15-10.30) 

6 Cadeiryddion byrddau'r Ardaloedd Menter (Panel 2) - Ardaloedd 

Menter 

(10.30-11.30) (Tudalennau 41 - 60)  

David Jones, Cadeirydd, Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy 

Mark Langshaw, Cadeirydd, Ardal Fenter Glyn Ebwy 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

 

7 Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth - Ardaloedd Menter 

(11.30-12.30) (Tudalennau 61 - 72)  

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau 

Duncan Hamer, Dirprwy Gyfarwyddwr, Entrepreneuriaeth a Chyflenwi 

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-05-18(p8) Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Ôl-drafodaeth breifat (12.30-12.45) 



Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 

Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Russell George AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  

 
31 Ionawr 2018  

 
 
 
 
Annyyl Russell 
 
Yn sesiwn graffu Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 17 Ionawr dywedais y byddwn 
yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o wybodaeth mewn ymateb i’r materion canlynol a godwyd 
gan y Pwyllgor, y byddaf yn ymateb iddynt fesul pwynt: 
 
 In relation to the Welsh Government procuring a 3% stake in the sports car maker TVR, 

whether there will be a Welsh Government observer on the board of TVR, and details of 
who provided independent advice to the Welsh Government as part of the due diligence 
process in obtaining the equity stake 

 
Anfonwyd sylwedydd i gyfarfodydd Bwrdd TVR Automotive Ltd ac, yn ogystal â hynny 
mae Banc Datblygu Cymru’n cynnal gwaith monitro ariannol annibynnol ar y cwmni. Yr 
uwch swyddog o Lywodraeth Cymru â chyfrifoldeb am reoli cyfrif TVR sy’n mynychu 
cyfarfodydd. Nid oes gennym unrhyw hawliau pleidleisio yng nghyfarfodydd Bwrdd y 
cwmni ond gall y person sy’n mynychu wneud arsylwadau anffurfiol, er nad yw cylch 
gwaith swydd y sylwedydd yn cynnwys gwneud cyfraniad gweithredol at unrhyw 
benderfyniad. Prif swyddogaeth y sylwedydd yw monitro trafodaethau. 

 
Cyn ymrwymo i brynu’r cyfranddaliadau comisiynwyd diwydrwydd dyladwy masnachol a 
chyfreithiol gan Dîm y Sector Modurol yn KPMG, Cyfreithwyr Hugh James a derbyniwyd 
cyngor gan Cyllid Cymru, gan fanteisio ar eu harbenigedd eang gyda’r math hwn o 
drafodiad. 

 
 The timescales for the development of the enabling plans for each of the four 

foundational sectors which you agreed to send to the Committee when they are 
available 

 
Fel y dywedais yn y Pwyllgor, nid oes un dyddiad penodol ar gyfer cyhoeddi’r cynlluniau 
ond y nod yw cynhyrchu’r holl gynlluniau erbyn diwedd eleni.   
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 Details of which of the existing 48 advisory boards will remain and which will be 
disbanded as a consequence of the establishment of the new Ministerial Advisory 
Board, and details of the membership of that Board 

 
Byddaf yn gwneud cyhoeddiad ar ffurfio Bwrdd Cynghori newydd y Gweinidog y 
gwanwyn hwn. Fel rhan o hynny, byddaf yn egluro pa fyrddau, paneli a grwpiau cyfredol 
a sefydlwyd gennym ac a benodwyd gyda’r diben penodol o ddarparu cyngor o fewn y 
portffolio Economi a Thrafnidiaeth, fydd yn dirwyn i ben.    

 
 Details of the Welsh Government’s position on Community Transport permitting in light 

of changes proposed by the UK Government, including details of the work the Welsh 
Government is doing with the sector to help them manage the impact of changes 

 
Mae’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer rhoi trwyddedau Cludiant Cymunedol yn fater 
heb ei ddatganoli. Rwy’n deall y bydd y drefn trwyddedau Cludiant Cymunedol yn 
parhau i fod yn fater a gedwir yn ôl gan Lywodraeth y DU yn dilyn cyhoeddi Deddf 
Cymru a ddaeth i rym yn 2017. Wrth baratoi ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus sydd 
i’w gynnal ar Gludiant Cymunedol gan Lywodraeth y DU, rydym wedi cymryd camau i 
sicrhau bod unrhyw effaith bosibl ar y sector yng Nghymru’n cael ei hystyried yn llawn 
gan yr Adran Drafnidiaeth wrth wneud penderfyniad mewn perthynas â’r sector pwysig 
hwn. 

 
Yn 2013 roedd tua 605 o bobl yn cael eu cyflogi yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau 
Cludiant Cymunedol yng Nghymru, gostyngiad o 16.7% o’r 726 o bobl oedd yn cael eu 
cyflogi yn y sector yn 2010. Yn yr un cyfnod, cwblhaodd 1,861 o wirfoddolwyr 167,000 
awr o waith gwirfoddol yn y sector cludiant cymunedol yng Nghymru. Gallai unrhyw 
gynigion i osod cyfyngiadau ar sefydliadau cludiant cymunedol i ymgeisio am 
gontractau sector cyhoeddus danseilio’r gwasanaethau pwysig hyn yn ddifrifol. 
 

 Details of the outcome of the negotiations with the UK Government on the devolution of 
franchising powers, the transfer of ownership of the valleys lines and future funding, 
once discussions conclude in February. We would be grateful if you could include a 
summary of agreed working arrangements between the Welsh and UK Governments for 
the future management and operation of the franchise 

 
Ar fater trefniadau cyllido’r dyfodol, cefais drafodaeth gadarnhaol gyda’r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Drafnidiaeth ym mis Medi, a dod i gytundeb ar nifer o faterion a alluogodd 
y broses gaffael i barhau tra’r oedd trafodaethau rhwng swyddogion yn cael eu cynnal. 
Amgaeaf gopi o’r ohebiaeth a anfonais at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth yn 
dilyn y cyfarfod hwn sy’n egluro’r trefniadau hyn yn fanylach (Atodiad A). Mae disgwyl i’r 
trafodaethau hyn, rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru, Trysorlys EM a’r Adran 
Drafnidiaeth, ddod i ben ym mis Chwefror a byddaf yn gallu darparu rhagor o fanylion ar 
y trefniadau wedi hynny.  
 
O ran trosglwyddo asedau Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd, mae gwaith yn mynd rhagddo 
mewn ffordd sy’n ein galluogi i symud ymlaen a chyhoeddi ymgeisydd llwyddiannus fel y 
bwriadwyd. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru, Trysorlys EM a’r Adran Drafnidiaeth 
yn datblygu’r broses ar gyfer trosglwyddo perchnogion, sy’n broses gwbl weinyddol 
rhwng Llywodraethau. Bydd y trosglwyddiad yn niwtral o ran cost i’r sector cyhoeddus, a 
chaiff ei gwblhau yn dilyn cyfnod o ddiwydrwydd dyladwy a fydd yn para tua 18 mis.  

 
Cafwyd cytundeb mewn egwyddor ar gyfer trosglwyddo swyddogaethau masnachfraint 
rheilffyrdd i Weinidogion Cymru gyda Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2014. 
Cytunwyd y byddai swyddogaethau ar gyfer trosglwyddo’n cael eu hatodi i wasanaethau 
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penodol ym masnachfraint Cymru a’r Gororau, gan sicrhau mai Gweinidogion Cymru 
sy’n dod yn awdurdod masnachfraint a dynodi priodol ar gyfer y gwasanaethau hynny. 
Fodd bynnag, mae pennu union gwmpas y trosglwyddiad wedi bod yn gymhleth, yn 
bennaf oherwydd natur y gwasanaethau o fewn masnachfraint Cymru a’r Gororau sy’n 
cynnwys gwasanaethau Lloegr yn unig a nifer o wasanaethau croesi’r ffin rhwng Cymru 
a Lloegr dro ar ôl tro. Yn 2016, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth 
y byddai’r swyddogaethau ar gyfer trosglwyddo yn gysylltiedig â gwasanaethau sy’n 
gyfan gwbl yng Nghymru. Cadarnhawyd wedyn bod hyn yn cynnwys gwasanaethau 
Cymru yn unig a’r rhannau hynny o wasanaethau trawsffiniol sydd yng Nghymru. 

 
Bydd Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rheilffyrdd)  
2018 yn dechrau’r broses seneddol ddiwedd mis Chwefror 2018 a’r bwriad yw ei 
gyflwyno gerbron y Cyfrin Gyngor yn ei gyfarfod ar 23 Mai 2018. Dengys amserlen 
gyfredol yr Adran Drafnidiaeth y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ddiwedd mis Mehefin 
2018. 

 
Gan fod y swyddogaethau sy’n cael eu trosglwyddo’n ymwneud â gweithrediadau 
gwasanaethau masnachfraint Cymru a’r Gororau yng Nghymru’n unig, rwyf wedi cytuno 
y bydd Gweinidogion Cymru yn gweithredu o dan drefniadau cytundeb asiantaeth yn 
unol ag adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 er mwyn arfer swyddogaethau’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth i ddyfarnu’r fasnachfraint a rheoli 
gweithrediadau gwasanaethau yn Lloegr (yn cynnwys elfen Lloegr o wasanaethau 
trawsffiniol a gwasanaethau Lloegr yn unig). Mae’r cytundeb sydd eisoes ar waith yn 
nodi’r egwyddorion i’w dilyn mewn perthynas â chyfyngiadau a rhwymedigaethau’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ar gyfer rheoli gwasanaethau ar ochr Lloegr o’r 
ffin ar ôl dyfarnu contract. 
 
Bydd y sefyllfa derfynol yn cael ei chadarnhau mewn cytundeb trydedd asiantaeth cyn 
dyfarnu contract, y mae Trafnidiaeth Cymru yn ei ddatblygu gyda’r Adran Drafnidiaeth 
ar hyn o bryd. Gan nad oes disgwyl y bydd y Gorchymyn wedi cychwyn erbyn y dyddiad 
y bwriedir dyfarnu’r contract masnachfraint, bydd angen y cytundeb trydedd asiantaeth 
er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i weithredu fel asiant yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Drafnidiaeth ar gyfer dyfarnu’r contract mewn perthynas â gwasanaethau yng 
Nghymru. 

 
 A comparison of benefit cost ratios for investment in different types of transport projects, 

including active travel, and how they compare to that for the M4 relief road  
 

Rwyf wedi rhoi sylw i hyn yn ddiweddarach yn fy ymateb. 
 
Rwyf yn ysgrifennu hefyd mewn ymateb i’ch llythyr ar 18 Ionawr lle roeddech yn gofyn am 
wybodaeth am faterion yr oedd Aelodau’n methu eu codi yn y sesiwn gan nad oedd digon o 
amser:  
 
 Details of the steps you are taking to mitigate the financial risks associated with the 

transfer of the Core Valley Line – particularly the risk of latent defects potentially leading 
to significant financial liabilities 

 
Fel rhan o’r gwaith parhaus o ddatblygu’n cynigion ar gyfer Rheilffyrdd Craidd y 
Cymoedd mae Trafnidiaeth Cymru’n gweithio gyda Network Rail i gael gwybodaeth am 
staff a’r seilwaith er mwyn asesu cyflwr cyfredol y rhwydwaith, y risgiau sy’n gysylltiedig 
ag ef ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a ffyrdd y gellir eu rheoli. 
 

Tudalen y pecyn 3



3 

 

Ymhellach, fel rhan o’r broses o drosglwyddo perchnogaeth Rheilffyrdd Craidd y 
Cymoedd, byddwn yn cytuno ar y cyllid sy’n ofynnol ar gyfer gweithredu, cynnal ac 
adnewyddu’r rheilffordd, sy’n mynd i Network Rail ar hyn o bryd. Bydd yn ystyried cyflwr 
y rheilffordd yn dilyn y cylch diweddaraf o waith adnewyddu gan Network Rail. Byddwn 
yn cytuno ar broses gyda’r Adran Drafnidiaeth hefyd i drafod diffygion cudd yn ystod 
cyfnod cychwynnol. Ar ôl y cyfnod hwnnw, ac yn dilyn ein buddsoddiad yn y rheilffordd, 
bydd hyn yn cael ei reoli trwy Trafnidiaeth Cymru. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae 
Trafnidiaeth Cymru’n ystyried prosesau sy’n efelychu amddiffyniadau atebolrwydd 
Network Rail ei hun ar gyfer y tymor hirach. Bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau fel 
rhan o’r gwaith diwydrwydd dyladwy dros y 18 mis nesaf. 

 
 Details of why section 2 of the A456 dualling programme is currently projected to be 

delivered 23% over the approved budget 
 
 Details of using the new Mutual Investment Model of project funding to deliver section 2 

of the A465 project, including what the benefits of this approach are, and how its 
effectiveness be evaluated 

 
Mae Adran 2 o’r A465 yn cael ei darparu fel contract ECI. Roedd fy natganiad 
ysgrifenedig ar 27 Tachwedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar yr adolygiad 
o’r prosiect masnachol ar gyfer yr A465, Adran 2 
http://llyw.cymru/about/cabinet/cabinetstatements/2017/A465/?skip=1&lang=cy   

 
Mae fy swyddogion yn parhau i reoli’r prosiect yn weithredol i nodi ffyrdd o liniaru 
sefyllfa’r prosiect. Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn trafod nifer o faterion sy’n 
ymwneud â dyrannu risg yn y contract gyda Costain. Rydym yn gwbl glir ble mae’r 
risgiau o ran ein contract gyda Costain a byddwn yn gwneud popeth a allwn i amddiffyn 
trethdalwyr rhag y costau ychwanegol sylweddol hyn. Mae datrys a thrafod materion i’r 
fath yn broses gyfrinachol a masnachol sensitif, ac nid ydym yn gallu datgelu manylion 
penodol.   

 
Unwaith y byddwn wedi cadarnhau lefel ein hatebolrwydd byddwn yn penderfynu ar y 
ffordd orau o ariannu unrhyw ddiffyg, gan gydnabod beth yw costau cyfle y cynnydd 
hwn. Bydd proffiliau cyllideb y dyfodol yn adlewyrchu’r cynnydd hwn fel y gellir ystyried 
yr effaith fel rhan o’r gwaith parhaus o gyflawni’r cynllun cyllid trafnidiaeth cenedlaethol. 
Er gwaethaf yr anghydfod, mae fy swyddogion a Costain yn gwbl ymroddedig i 
gyflawni’r prosiect hwn mor gyflym ac effeithlon â phosibl. Er y byddwn yn lliniaru yn 
erbyn cynnydd pellach mewn costau ac oedi pellach o ran amser lle bo’n bosibl, ni 
fyddwn yn cyfaddawdu ansawdd y prosiect yr ymrwymwyd iddo yn yr Ymchwiliad 
Cyhoeddus yng Ngwanwyn 2014. 

 
I ailadrodd, nid yw adran 2 yr A465 yn cael ei ddarparu trwy ddefnyddio Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol o gyllid prosiect. Yn hytrach, mae adrannau 5 a 6 rhwng 
Dowlais a Hirwaun yn cael eu darparu drwy ddefnyddio Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol Llywodraeth Cymru a bydd yn cwblhau gwaith deuoli’r A465, Blaenau’r 
Cymoedd. 

 
Gyda chyllidebau cyfalaf yn dal i fod o dan bwysau na welwyd mo’i debyg o’r blaen, 
rydym yn gweithio’n galetach a doethach i ddenu buddsoddiad newydd ac i sicrhau bod 
gwariant cyfalaf yn sicrhau’r manteision gorau yn y ffordd fwyaf effeithiol. Prif 
nodweddion y Model Buddsoddi Cydfuddiannol yw: 
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 Mae’n galluogi’r sector cyhoeddus i rannu elw’r sector preifat, sy’n mynd i’r afael  
phryderon am enillion annisgwyl; 

 Mae’r Model yn cael gwared ar wasanaethau meddal o’r contractau hyn, a oedd yn 
arwain at gontractau drud, anhyblyg ac yn asgwrn cynnen yn yr hen fodel PFI; 

 Mae’n ymgorffori tryloywder – am gostau a pherfformiad – a’r gofyniad i adolygu 
effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a pherfformiad bob dwy flynedd;  

 Mae’n cael gwared ar gyfarpar, y gellir ei ariannu’n fwy effeithlon gan gyfalaf 
cyhoeddus;  

 Mae’n cynnwys darpariaethau pwysig i sicrhau manteision cymunedol; datblygiad 
cynaliadwy, lle mae yna reidrwydd ar y partner preifat i’n helpu ni i gyflawni Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; yn ogystal ag ymgorffori ein hymrwymiad i god 
cyflogaeth moesegol. 

 
Cynhelir dadansoddiad Gwerth am Arian fel rhan o elfen ar wahân yn yr Achos Busnes 
Amlinellol ar gyfer y cynllun. Mae’n cymharu costau gwahanol fodelau caffael ar gyfer 
adeiladu’r cynllun, yna costau gweithredu a chynnal a chadw’r cynllun ar ôl ei gyflwyno. 
Bydd cyfanswm y gost yn seiliedig ar gontract i adeiladu ac yna gweithredu a chynnal a 
chadw’r ffordd am gyfnod (tua 30 mlynedd fel arfer) ar ôl iddi agor. Bydd y Gwerth am 
Arian yn yr achos busnes yn cymharu’r costau hyn gyda’r rhai sy’n ofynnol i ddarparu’r 
un gwasanaethau a gafaelwyd drwy ddull mwy confensiynol. Yn achos yr A465, mae’r 
gwaith yn parhau a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Weinidogion cyn i’r cynllun 
ddechrau ar y broses gaffael. 

 
Cynsail y Model Buddsoddi Cydfuddiannol yw bod y risg yn cael ei roi i’r parti sydd 
fwyaf abl i ymdrin ag ef. Felly, mae’r risg adeiladu’n cael ei roi i’r sector preifat ac rydym 
ni’n talu am wasanaeth (yn hytrach nag am adeiladu’n uniongyrchol), felly yn achos yr 
A465 y gallu i ddefnyddio’r ffordd sy’n cael ei chynnal i safon y cytunwyd arni. Nid yw 
Llywodraeth Cymru’n talu am y gwasanaeth hwn nes ei fod ar waith, sy’n gymhelliad i’r  
contractwyr gyflawni’r rhaglen. Bydd arian yn cael ei dynnu o’r taliadau gwasanaeth 
blynyddol os nad yw’r gweithredwr yn bodloni gofynion gweithredol caeth a reolir yn 
weithredol gennym ni. 

 
Mae’r prosiect yn mynd trwy’r Broses Statudol ar hyn o bryd i gael y pwerau i adeiladu’r 
ffordd gydag Ymchwiliad Cyhoeddus i’w gynnal ym mis Ebrill. Mae’r gwelliant hwn i’r 
A465 yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd. 
Bydd yn gwella mynediad i wasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol gan 
gefnogi mewnfuddsoddiad i ardaloedd fel Ardal Fenter Glyn Ebwy. 

 
 In the context of the M4 relief road project, details of the Welsh Government’s 

assessment of what constitutes high, medium and low value for money in terms of 
Benefit Cost Ratios, including the basis / authority for this 

 
 Details of how the decision to undertake additional work around Newport Docks has 

affected the Benefit Cost Ratio for the M4 relief road, including the BCR pre and post 
the decision, and an explanation of how both the increase in cost and the delay have 
affected the BCR 

 
Er nad yw ‘Llyfr Gwyrdd’ y trysorlys yn nodi dosbarthiadau’r gymhareb cost a budd 
(BCR), mae Canllawiau’r Adran Drafnidiaeth yn cynghori mai Gwerth am Arian ar gyfer 
BCR yw: 
 

 Gwael – is na 1.0  
 Isel - rhwng 1.0 a 1.5  
 Canolig - rhwng 1.5 a 2.0  
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 Uchel - rhwng 2.0 a 4.0  
 Uchel Iawn – mwy na 4.0 

 
Mae cynlluniau trafnidiaeth (rheilffordd a ffordd) sy’n cael eu hasesu o dan ganllawiau 
‘WebTAG’ y trysorlys yn ystyried y fantais arbedion amser teithio craidd ar ei phen ei 
hun, ac yna efallai’n ystyried rhai materion crynhoad a chynhyrchiant ehangach. Mae 
cynlluniau teithio llesol yn rhoi manteision eraill fel iechyd, ansawdd aer, lleihau carbon 
ac arbedion sŵn mewn termau ariannol yn aml. Nid yw’r rhain yn cael eu nodi mewn 
termau ariannol ar gyfer cynlluniau ffyrdd na rheilffyrdd. Rydym yn defnyddio proses 
WelTAG fel ffordd o gofnodi manteision y seilwaith teithio llesol. 

 
Mae BCR craidd Prosiect yr M4 yn 1.7 ar gyfer manteision amser teithio’n unig. Drwy 
gynnwys manteision cynhyrchiant a chrynhoad mae’r BCR yn 2.29.  Mae hyn yn 
cynnwys costau gwaith galluogi dociau Casnewydd ond nid yw’n rhoi manteision 
economaidd y mesurau hynny mewn termau ariannol. Cyhoeddwyd y manylion hyn i 
Ymchwiliad yr M4 ar 20 Rhagfyr 2017 gydag adroddiadau asesu economaidd ategol: 
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-
%20Core%20Documents/1.%20Proofs/Matt%20Jones%201.1.8.pdf  
 
Nid yw manteision cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol y cynllun, fel 
gwelliannau i ansawdd aer a sŵn yng Nghasnewydd yn cael eu rhoi mewn termau 
ariannol. Yn yr un modd, nid yw anfanteision amgylcheddol, fel clirio coetir, yn cael eu 
rhoi mewn termau ariannol, er bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i asesu ‘gwasanaethau 
ecosystem’ i edrych ar roi’r agweddau hyn mewn termau ariannol a darparu 
gwybodaeth am y pwnc i helpu’r broses o wneud penderfyniadau. 

 
Mae’r tabl isod yn dangos y newidiadau sylweddol yn y BCR sy’n deillio o’r ymrwymiad i 
ddileu tollau pont Hafren, a chostau gwaith y dociau fel y cyhoeddwyd ar 20/12/18 yn 
nogfen yr Ymchwiliad Cyhoeddus, ‘Adroddiad Asesu Effaith Economaidd Ehangach 
diwygiedig Atodlen 2’ 
 
BCR Prosiect yr 
M4 

Rhagdybiaeth 
hanner tollau (fel 
yr aseswyd ym 
Mawrth 2017) 

Dileu tollau Pont 
Hafren (fel yr 
aseswyd ym 
Mehefin 2017) 

Dileu tollau Pont 
Hafren a chostau 
gwaith y dociau 
wedi’u cynnwys 
(fel yr aseswyd yn 
Rhagfyr 2017) 

BCR trafnidiaeth 1.66 1.87 1.70 
BCR yn cynnwys 
rhai manteision 
ehangach 

2.27 2.52 2.29 

 
 
Mantais Senario hanner 

tollau (Atodlen 
EAR diwygiedig 
Mawrth 2017) 

Senario dim tollau  
(Sensitifrwydd Dim 
Tollau 1.3.5 
Llywodraeth 
Cymru Mehefin 
2017) 

Senario dim tollau 
(Atodlen 2 EAR 
diwygiedig 
Rhagfyr) 

BCR cychwynnol 1.66 1.87 1.70 
BCR addasedig 2.27 2.52 2.29 
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Mae tabl o gymarebau cost a budd cynlluniau ffyrdd, rheilffyrdd a theithio llesol wedi’i 
gynnwys yn Atodiad B y nodyn hwn. Fodd bynnag, mae’n rhaid nodi bod yna fathau 
anghyson o fanteision wedi’u nodi mewn termau ariannol rhwng prosiectau a aseswyd 
yn erbyn canllawiau ‘WebTAG’ y trysorlys, sef prosiectau ffyrdd a rheilffyrdd yn 
gyffredinol, sy’n ystyried arbediad amser teithio’n unig, a phrosiectau teithio llesol sy’n 
rhoi manteision eraill mewn termau ariannol. 
 
Mae’r BCR ar gyfer unrhyw gynllun yn fewnbwn pwysig ar gyfer arfarnu cynllun 
trafnidiaeth yn gyffredinol, yn y broses gychwynnol o “sgrinio” cynigion a chymharu 
opsiynau. Fodd bynnag, dadansoddiad o fanteision economaidd ydyw, nid 
dadansoddiad gwerth am arian, er mwyn gweld a fyddai’r prosiect yn cyflawni canlyniad 
economaidd cadarnhaol pe bai’n cael ei adeiladu. 
 
Un rhan yn unig yw’r BCR o’r broses o benderfynu ar hyfywedd prosiect ac mae’n 
casglu gwybodaeth am gyfran o’r holl fanteision yn unig. Er bod modd ei ddiweddaru i 
gynnwys manteision economaidd ehangach cysylltiadau gwell i/o swyddi a 
marchnadoedd, nid yw’n cynnwys, er enghraifft, y manteision cymdeithasol fel gwell 
mynediad i wasanaethau cyhoeddus allweddol (e.e. ysgolion, ysbytai ac ati), gwell 
darpariaeth ar gyfer Teithio Llesol (e.e. beicwyr, cerddwyr a phobl sy’n marchogaeth 
ceffylau) a chysylltedd gwell rhwng cymunedau cyfagos. 
 
Nid yw’r BCR yn ystyried unrhyw fanteision economaidd chwaith fel gallu gwrthsefyll 
newid yn yr hinsawdd yn well, rheoli llygredd a chreu cynefinoedd yn well neu fanteision 
y cynllun yn ystod adeiladu o ran defnyddio llafur a deunyddiau lleol, penodi BBaChau 
lleol a gwaith a wneir gyda chymunedau lleol. 

 
Gofynnoch am wybodaeth am y materion canlynol hefyd wrth i wybodaeth ddod ar gael: 
 
 Details of the timescale for the development of the regional business plans referred to 

on page 23 of the Economic Action Plan 
 

Mae’n rhaid cydweithio gyda rhanddeiliaid y rhanbarth ar gynlluniau busnes rhanbarthol 
– byddwn yn parchu ysbryd y bartneriaeth honno a bydd pob Prif Swyddog Rhanbarthol 
yn trafod amserlen ar gyfer cyflawni eu cynllun busnes rhanbarthol gyda phartneriaid yn 
y rhanbarth. Fodd bynnag, disgwyliwn i’r holl gynlluniau busnes rhanbarthol fod ar waith 
erbyn diwedd y flwyddyn. 

 
 Full details of the specific funds that are to be consolidated into the Economy Futures 

Fund, both initially at the point of launching the Fund and those that are intended to be 
‘transitioned’ into the Fund in the longer term, (Including the amounts of the money 
involved) 

 

Rhwng nawr a diwedd y flwyddyn ariannol byddwn yn edrych yn fanwl ar y cronfeydd 
hynny ac yn cynnwys cymaint ohonynt â phosibl mewn un gronfa - Cronfa Dyfodol yr 
Economi. Gydag amser, byddem yn gobeithio cynnwys mwy o gronfeydd yn y Gronfa 
hon. Ni allwn bennu ffigwr ar hyn o bryd gan nad ydym yn gwybod faint o gronfeydd na 
pha gronfeydd fydd yn rhan o’r Gronfa yn ystod y camau cychwynnol. 

 

Yn fy llythyr blaenorol atoch ar 21 Tachwedd dywedais y byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi ar yr Adolygiad o Deithio Llesol. Byddaf yn gwneud Datganiad Llafar ar 
Deithio Llesol ar 27 Chwefror a bydd yr adolygiad cyllido yn rhan o’r Datganiad hwnnw. 
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Dywedais hefyd y byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr A465, ac rwyf wedi 
gwneud hynny yn gynharach yn fy ymateb. 
 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
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Atodiad B 
 
Cynllun  BCR* Nodiadau 

Prosiect M4 1.7 Manteision amser teithio craidd. Ffynhonnell: Tystiolaeth Ymchwiliad M4 

Prosiect M4 2.29 Yn cynnwys rhywfaint o gynhyrchiant a chrynhoad ehangach:  
Tystiolaeth Ymchwiliad M4 

HS2 

Currently 
Estimated 
to be 1.9 - 
2.3 

Amcangyfrifir y BCR drwy ddefnyddio dadansoddiad o gost a budd cymdeithasol.  
Felly, mae’r manteision a amcangyfrifir yn cynnwys yr effeithiau uniongyrchol ar gyfer  
teithwyr trên ac effeithiau anuniongyrchol ar y boblogaeth ehangach. Mae’r BCR  
(ac eithrio effeithiau economaidd ehangach) ar gyfer y cynllun HS2 wedi amrywio  
rhwng 1.8 a 2.2 gyda newidiadau mewn costau, rhagdybiaeth o ran patrwm  
gwasanaethau, a dulliau modelu. Pan mae amcangyfrifon o effeithiau economaidd 
ehangach yn cael eu cynnwys, amcangyfrifwyd bod y BCR rhwng 2.2 a 2.7. Mae’r  
achos economaidd diweddaraf (Gorffennaf 2017) yn cyfrifo BCR o 1.9 (ac eithrio  
Effeithiau Economaidd Ehangach (WEI) a 2.3 (yn cynnwys WEI) ar gyfer y cynllun. 
Gweler: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00316/SN00316.pdf  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/634196/high-
speed-two-phase-two-economic-case.pdf  

Crossrail  1.97  

Metro De 
Cymru 1.82 Achos Busnes Amlinellol 

Trydaneiddio 
Great 
Western  

1.13 Datganiad y Gweinidog Trafnidiaeth, Jo Johnson 16/1/18 

Adrannau 5 
a 6 yr A465 
Blaenau’r 
Cymoedd 

1.05 Manteision amser teithio craidd: Adroddiad Asesu’r Cynllun Gorffennaf 2017 

1.2 Yn cynnwys rhywfaint o gynhyrchiant a chrynhoad ehangach. Ffynhonnell:            
Adroddiad Asesu’r Cynllun Gorffennaf 2017 

A483 Ffordd 
Osgoi’r 
Drenewydd 

3  

A470 Cwm-
bach i 
Bontnewydd-
ar-Wy  

1.05  

A303 
Stonehenge 0.3-0.5 Manteision trafnidiaeth craidd 

A303 Côr y 
Cewri 1.3-1.7 Yn cynnwys rhai manteision ehangach 

A9 Ffordd 
Ddeuol (yr 
Alban) 
 

0.78 
 

Gweler: https://www.transport.gov.scot/media/6727/a9-dualling-programme-case-
for-investment-main-report-september-2016.pdf 

A40 
Llanddewi 
Felffre i 
Gylchfan 
Penblewin 

Amcangyfrif 
o 1.0 Achos Busnes WEFO 
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Gwella 
Cyffordd 28 
yr M4 

10 Gwerth manteision cysylltiedig â’r cynllun yw tua ￡795M. 

A470 Maes 
yr Helmau i 
Cross Foxes 

2.42  

A487 Pont 
ar Ddyfi 0.4  

Trefi Teithio 
Cynaliadwy 2.6 - 8 

Ymchwil Prifysgol Leeds ac Atkins ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth, yn rhoi’r canlynol  
mewn termau ariannol: 
 Llai o gostau seilwaith 
 Llai o ddamweiniau ar y ffyrdd 
 Ansawdd aer gwell 
 Lefel sŵn is 
 Lefelau CO2 is 
 Gostynigadau mewn trethi anuniongyrchol 
 Lleihau tagfeydd 
 
Ffynhonnell:  
http://www.its.leeds.ac.uk/aoss/15/cases.html  
  

Cynlluniau 
Rhannu Ceir 1.95 – 6  

Cynlluniau 
Teithio 
Personol 

4.5 – 31.8 

* Cymarebau cost a budd (BCR) wedi’u casglu o Achosion Busnes a/neu astudiaethau a gyhoeddwyd. 
Nodir bod manteision a roddwyd yn nhermau ariannol yn amrywio ar gyfer gwahanol brosiectau, gyda’r 
amrywiad mwyaf mewn prosiectau ffyrdd/rheilffyrdd sy’n defnyddio Llyfr Gwyrdd/canllawiau WebTAG y 
Trysorlys ac astudiaethau teithio llesol. Mae’r celloedd glas yn dangos cynlluniau a aseswyd ar delerau 
cymharol â Phrosiect yr M4 Casnewydd. 
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 
Minister for Culture, Tourism and Sport 

Ju lie James AC/ AM 
Arweinydd y Ty a'r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip 

Elin Jones AM 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Annwyl Elin, 

Y Swyddfa Breifat 

3 1 JAN 2018 

PO 34-=t 
Private Office 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

30 lonawr 2018 

Amgaeaf i'ch sylw ddrafft o'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (y Memorandwm) sy'n 
amlinellu'r berthynas rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru a'r Swyddfa Gyfathrebiadau (Ofcom) a ddatblygwyd yn sgil Cytundeb Dydd Gwyl 
Dewi a Deddf Cymru 2017 a ddilynodd. 

Mae'r Memorandwm yn ei gwneud yn ofynnol i Ofcom ymgynghori a Llywodraeth Cymru ar ei 
gynllun blynyddol drafft ac yn amlinellu'r broses i Weinidogion Cymru benodi aelod o Gymru i 
Fwrdd Ofcom am y tro cyntaf. Mae hefyd yn atgyfnerthu atebolrwydd Ofcom i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru (mae paragraffau naw a thri ar ddeg yn berthnasol iawn mewn perthynas a'r 
mater hwnnw). 

Ein bwriad yw bwrw ymlaen a'r gwaith o recriwtio aelod o Gymru i Fwrdd Ofcom mor fuan a
phosibl. Yn dilyn y camau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Senedd y DU ddiwedd 
Tachwedd y llynedd i gychwyn darpariaethau Adran 68 o Ddeddf Cymru 2017, trosglwyddir 
pwerau penodi i Lywodraeth Cymru ddiwedd Mawrth. Gellir dechrau'r broses recriwtio cyn y 
dyddiad hwnnw, er bydd angen cwblhau'r Memorandwm sydd ynghlwm a'i lofnodi cyn 
hynny. 

Byddem yn ddiolchgar petasech yn cyfeirio'r Memorandwm at y pwyllgorau perthnasol er 
mwyn iddynt ei drafod more fuan a phosibl. Byddwn yn aros am unrhyw sylwadau gan y 
pwyllgorau hynny a chithau cyn cytuno ar y Memorandwm a'i lofnodi. 

Yn gywir, 

Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 
Minister for Culture, Tourism and Sport 

Julie James AC/AM 
Arweinydd y Ty a'r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Gohebiaeth. Dafydd. Elis-Thomas@llyw. cymru 
Correspondence. Dafydd. Elis-Thomas@gov. wales 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence. Julie .James@gov. Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 
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Lynne Neagle AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, 

Pobl Ifanc ac Addysg  

 5 Chwefror 2018 

Annwyl Lynne, 

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit? 

Heddiw, fel y gwyddoch, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol ei adroddiad,‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?’ a 
hynny’n dilyn ei ymchwiliad i Wytnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac 
ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit. 

Mae adran 3 o’r adroddiad yn ymwneud â pharodrwydd gwasanaethau cyhoeddus gan 
gynnwys addysg uwch. Rwy’n ysgrifennu atoch i dynnu’ch sylw’n benodol at adran 3.2 
sy’n ymwneud â newidiadau i’r rheolau mewnfudo ac adran 3.5 sy’n ymwneud ag 
ymchwil ac arloesi gan y gallant fod o ddiddordeb i’ch Pwyllgor. Wrth baratoi’r 
adroddiad hefyd, ystyriwyd trafodaethau rapporteur â staff a myfyrwyr Prifysgol 
Abertawe. 

Rwy’n tynnu’ch sylw at yr uchod yn y gobaith y bydd o gymorth ichi yn y dyfodol pan 
fyddwch yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a’r portffolio iechyd. Er gwybodaeth 
rwyf wedi anfon copi i Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.  

Os hoffech drafod hyn ymhellach, cofiwch gysylltu. 

Yn gywir 

David Rees AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

EIS(5)-05-18 (p4)
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http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s71899/Sut%20y%20mae%20Llywodraeth%20Cymru%20yn%20paratoi%20ar%20gyfer%20Brexit%20-%20Chwefror%202018.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s71899/Sut%20y%20mae%20Llywodraeth%20Cymru%20yn%20paratoi%20ar%20gyfer%20Brexit%20-%20Chwefror%202018.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19994
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19994
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19994
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19994
http://senedd.assembly.wales/documents/s70872/Summary%20of%20stakeholder%20event%20in%20Swansea%20and%20Llanelli%20-%206%20November.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s70872/Summary%20of%20stakeholder%20event%20in%20Swansea%20and%20Llanelli%20-%206%20November.pdf


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 

BIL MASNACH 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol
Sefydlog ("RhS") 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod rhaid gosod
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y caniateir cyflwyno Cynnig
Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw
Bil Seneddol y DU yn gwneud darpariaeth mewn cysylltiad â Chymru at
unrhyw bwrpas sy’n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad
Cenedlaethol, neu sy’n addasu'r cymhwysedd hwnnw.

2. Cyflwynwyd y Bil Masnach (y "Bil") yn Nhŷ’r Cyffredin ar 7 Tachwedd
2017. Cewch weld y Bil yn:
Bill documents — Trade Bill 2017-19 — UK Parliament

Amcanion Polisi 

3. Yr amcanion polisi a nodir gan Lywodraeth y DU yw darparu dilyniant i
fusnesau, gweithwyr a defnyddwyr ledled y DU a sefydlu'r DU fel cenedl
fasnachu fyd-eang annibynnol. Er mwyn cefnogi hyn mae'r Bil yn gwneud
darpariaeth ynghylch gweithredu cytundebau masnach rhyngwladol;
sefydlu Awdurdod Rhwymedïau Masnach a rhoi swyddogaethau iddo; ac
yn gwneud darpariaeth ynghylch casglu a datgelu gwybodaeth sy'n
ymwneud â masnach.

Crynodeb o'r Bil 

4. Noddwr y Bil yw’r Adran Masnach Ryngwladol.

5. Mae pedwar prif swyddogaeth i'r Bil:

 Mae'n rhoi pwerau i Weinidog y Goron a'r awdurdodau datganoledig
wneud rheoliadau er mwyn gweithredu'r Cytundeb ar Gaffael gan
Lywodraethau os bydd y DU yn aelod annibynnol o'r Cytundeb hwnnw ar
ôl ymadael â'r UE;

 Mae'n rhoi pwerau i Weinidog y Goron a'r awdurdodau datganoledig
wneud rheoliadau er mwyn gweithredu mathau penodol o gytundebau
masnach presennol rhwng yr UE a thrydydd gwledydd, megis y
Cytundebau Masnach Rydd presennol a lofnodwyd gan yr UE ar ran y DU;

 Sefydlu Awdurdod Rhwymedïau Masnach i weithredu fframwaith
rhwymedïau masnach newydd y DU;

 Sefydlu porth rhannu data rhwng Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a chyrff
cyhoeddus a phreifat eraill.

Dyma'r darpariaethau yn y Bil sy'n arbennig o berthnasol i Gymru: 
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 Cymal 1 – (gweithredu'r Cytundeb ar Gaffael gan Lywodraethau).  

 Cymal 2 – (gweithredu cytundebau masnach ryngwladol): 

 Rhannau 2 a 3 – (sefydlu'r Awdurdod Rhwymedïau Masnach; a 
chasglu a rhannu gwybodaeth am fasnach). Nid ydym o'r farn bod y 
rhannau hyn yn gwneud darpariaeth at unrhyw ddiben sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, nac yn addasu'r cymhwysedd 
hwnnw. Gallai sefydlu Awdurdod Rhwymedïau Masnach gael effaith ar 
feysydd datganoledig fel amaethyddiaeth a physgodfeydd, fodd 
bynnag.  

 
Darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 

 
6. Rydym yn ystyried ei bod yn ofynnol rhoi cydsyniad ar gyfer Rhan 1 o'r Bil 

a'i Hatodlenni cysylltiedig ar y sail eu bod yn gwneud darpariaeth at ddiben 
sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 
 

7. Rhan 1, Cymal 1 – mae'r ddarpariaeth hon yn rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru weithredu'r Cytundeb ar Gaffael gan Lywodraethau (y Cytundeb). 
Cytundeb amlochrog (nad yw'n orfodol) o fewn fframwaith Sefydliad 
Masnach y Byd yw hwn, ac mae'n agor marchnadoedd caffael 
llywodraethau. Nid yw'r DU yn barti i'r Cytundeb yn ei hawl ei hun, ond 
mae'n cael ei rhwymo gan y Cytundeb, ac yn cael budd ohono, yn 
rhinwedd ei haelodaeth o'r UE. Pan fydd yn ymadael â'r UE ni fydd y DU 
yn cael ei rhwymo gan y Cytundeb mwyach, nac yn cael budd ohono. Nod 
y DU yw negodi ei ffordd yn ôl i'r Cytundeb fel parti yn ei hawl ei hun, ac 
mae hynny'n golygu ei bod yn bosibl y bydd angen i ni wneud rheoliadau 
er mwyn gweithredu'r Cytundeb mewn perthynas â Chymru. Mae'r pwerau 
a roddir gan gymal 1 yn rhai cydredol, i'r graddau y maent yn arferadwy 
mewn perthynas â Chymru. Ystyr hynny yw y gall Gweinidog y Goron a 
Gweinidogion Cymru arfer y pwerau hynny mewn perthynas â phynciau 
sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Rydym yn ystyried, 
felly, fod cydsyniad yn ofynnol ar gyfer y ddarpariaeth hon. 

 
8. Rhan 1, Cymal 2 - mae'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru weithredu 

cytundebau masnach rhyngwladol â thrydydd gwledydd sy'n cyfateb i 
fathau penodol o gytundebau presennol rhwng yr UE a thrydydd 
gwledydd. Fel ag yn achos cymal 1, gall Gweinidog y Goron hefyd arfer y 
pwerau mewn perthynas â Chymru. Bydd y cytundebau masnach 
rhyngwladol y gallai’r ddarpariaeth hon fod yn gymwys iddynt yn cwmpasu 
ystod eang o feysydd polisi sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad, gan gynnwys amaethyddiaeth a physgodfeydd. Rydym o'r farn, 
felly, fod cydsyniad yn ofynnol ar gyfer y ddarpariaeth hon.  

 
9. Rhan 1, Cymal 3 ac Atodlenni 1, 2 a 3 – mae cymal 3 yn darparu ar 

gyfer gwahanol fathau o ddarpariaethau y gellid eu gwneud mewn 
rheoliadau a wneir o dan gymalau 1 a 2. Mae cymal 3 hefyd yn rhoi effaith 
i Atodlenni 1-3. Mae Atodlen 1 yn gosod cyfyngiadau ar y modd y caiff 
Gweinidogion Cymru arfer pwerau. Mae Atodlen 2 yn gwneud darpariaeth 
ar gyfer y weithdrefn sydd i fod yn gymwys i reoliadau a wneir o dan 
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gymalau 1 a 2. Mae Atodlen 3 yn cynnwys eithriadau i gyfyngiadau yn y 
setliad datganoli.  

 
10. Gan fod y darpariaethau hyn yn diffinio sut y gall Gweinidogion Cymru 

arfer y pwerau i wneud rheoliadau a roddir gan gymalau 1 a 2 o fewn eu 
cymhwysedd datganoledig, mae'r darpariaethau hyn hefyd yn ymwneud â 
phynciau sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac, o ganlyniad, mae 
cydsyniad yn ofynnol. 

 
11. Rhan 1, Cymal 4 – mae'r ddarpariaeth hon yn amlinellu sut y dylid 

dehongli termau penodol o fewn Rhan 1 o'r Bil. Gan fod angen ystyried y 
ddarpariaeth hon ar y cyd â chymalau 1, 2 a 3, rydym yn ystyried bod 
cydsyniad yn ofynnol ar gyfer y ddarpariaeth hon. 

 
12. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod cydsyniad yn ofynnol ar gyfer y 

darpariaethau hyn gan eu bod yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r graddau y maent yn ymwneud ag ystod o 
bynciau sydd yn Rhan 1 o Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
Mae'r pynciau hyn yn cynnwys y canlynol (ond nid ydynt wedi eu cyfyngu 
iddynt)-  

 

Amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth, pysgodfeydd a physgota, 
iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion, amrywogaethau a hadau 
planhigion, datblygu gwledig (pennawd pwnc 1); hybu busnes (pennawd 
pwnc 4); diogelu'r amgylchedd, gan gynnwys llygredd, niwsans a 
sylweddau peryglus (pennawd pwnc 6); bwyd a chynhyrchion bwyd, 
diogelwch bwyd (gan gynnwys pecynnau a deunyddiau eraill sy'n dod i 
gysylltiad â bwyd), diogelu buddiannau defnyddwyr mewn cysylltiad â 
bwyd (pennawd pwnc 8); hybu iechyd, atal, trin a lliniaru clefyd, salwch, 
anaf, anabledd ac anhwylder meddwl (pennawd pwnc 9). 
 

Pwerau i greu is-ddeddfwriaeth 
 
13. Mae Atodlen 2 yn darparu ar gyfer craffu ar reoliadau a wneir o dan 

gymalau 1 neu 2 gan Senedd y DU a'r deddfwrfeydd datganoledig. Mae 
rheoliadau a wneir gan Weinidog y Goron neu Weinidogion Cymru, yn 
gweithredu naill ai ar y cyd neu yn unigol, yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
negyddol.  

 
Cyfyngiadau ar bwerau Gweinidogion Cymru 

 
14. I'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, mae'r pwerau yn rhai 

cydredol, hynny yw gall Gweinidogion Cymru a Gweinidog y Goron wneud 
rheoliadau mewn perthynas â Chymru. Nid oes unrhyw ofynion i 
ymgynghori nac i gael cydsyniad pan fydd Gweinidog y Goron yn newid 
cyfraith ddatganoledig. Fel yr ydym eisoes wedi ei nodi mewn ymateb i Fil 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), mae'n hanfodol nad yw unrhyw bwerau 
a roddir i Weinidogion Llywodraeth y DU i wneud is-ddeddfwriaeth mewn 
meysydd datganoledig yn cael eu defnyddio onid ydynt wedi cael 
cydsyniad Gweinidogion Cymru ymlaen llaw. Roedd y Papur Gwyn ar 
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Fasnach yn awgrymu y byddid yn gofyn am gydsyniad o'r fath gan y 
Llywodraethau Datganoledig, ac rydym o'r farn y dylid cynnwys hyn ar 
wyneb y Bil. Ymhellach, fel y mae'r Bil wedi ei ddrafftio ar hyn o bryd, 
gosodir nifer o gyfyngiadau ar ddefnydd y Gweinidogion datganoledig o'r 
pwerau y darperir ar eu cyfer yn y Bil nad ydynt yn cael eu gosod ar 
Weinidogion y DU. Rydym o'r farn, fel mater o egwyddor, y dylai'r 
Gweinidogion datganoledig gael yr un pwerau mewn cysylltiad â materion 
sydd o fewn cymhwysedd datganoledig â'r rhai sy'n cael eu rhoi i 
Weinidogion y DU. 
 

15. Mae Atodlen 1 yn cynnwys cyfyngiadau ar sut y gall awdurdodau 
datganoledig ddefnyddio'r pwerau, sy'n adlewyrchu i raddau helaeth y 
mathau o gyfyngiadau a osodir ar bwerau Gweinidogion Cymru ar hyn o 
bryd o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), er enghraifft, ni ellir 
defnyddio'r pwerau-  

(a) i wneud darpariaeth a fyddai oddi allan i gymhwysedd y Cynulliad 
(b) i addasu'r rhan honno o acquis yr UE sy'n cael effaith awtomatig yn 

y DU drwy adran 2(1) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac 
a fydd yn cael ei hymgorffori yn y gyfraith ddomestig gan Fil yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

(c) i wneud darpariaeth sy'n anghyson ag unrhyw addasiadau i'r corff 
hwnnw o gyfreithiau, a wneir gan Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) neu o dan y Bil hwnnw neu'r Bil hwn 

(d) i wneud unrhyw un neu ragor o'r canlynol heb gydsyniad Gweinidog 
y Goron: 

 dod â rheoliadau i rym cyn y diwrnod ymadael 
 gwneud darpariaeth ynghylch trefniadau cwota (sy'n 

ymwneud â rhannu cyfrifoldeb o fewn y DU am gydymffurfio 
â rhwymedigaethau rhyngwladol) neu sy'n anghyson â hwy. 

 
Rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Masnach 
 
16. Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod deddfwriaeth yn angenrheidiol er 

mwyn darparu eglurder a sicrwydd i fusnesau a defnyddwyr mewn 
perthynas â masnach wrth i ni ymadael â'r UE. Rydym yn derbyn y gallai 
achosion godi pan fyddai'n synhwyrol i Senedd y DU ddeddfu ar feysydd 
datganoledig, ond dylai hynny ddigwydd gyda chydsyniad y Llywodraethau 
Datganoledig yn unig, a dylid nodi hynny'n glir ar wyneb y Bil. Ymhellach, 
dylid cael cydraddoldeb rhwng y pwerau i wneud rheoliadau a roddir i 
Weinidogion y Goron ac, mewn cysylltiad â meysydd datganoledig, i 
Weinidogion Cymru. Mae'r cyfyngiadau ychwanegol a roddir ar 
Weinidogion Cymru yn y cyswllt hwn yn amhriodol. Bydd angen ystyried a 
ddylid rhoi cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil hwn ai peidio yng 
nghyd-destun yr ymateb i'r gwelliannau a gyflwynir i ymdrin â'r materion 
hyn.  

 
Goblygiadau ariannol 
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17. Er nad oes goblygiadau ariannol uniongyrchol ar gyfer Llywodraeth Cymru 
na'r Cynulliad yn codi o'r pwerau o dan y Bil, bydd gan ein cydberthnasau 
masnachol yn y dyfodol oblygiadau ariannol sylweddol, o ran eu heffaith 
economaidd gyffredinol ac o ran y cyllid sy'n deillio o'r UE ar hyn o bryd, 
fel a nodir yn Diogelu Dyfodol Cymru.  

 
Casgliad  
 
18. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau 

hyn yn y Bil DU hwn gan fod y Bil yn ymdrin â materion datganoledig a 
rhai nad ydynt wedi eu datganoli. O ran sicrhau cydlyniaeth, ystyrir mai 
deddfu drwy gyfrwng Bil ar gyfer y DU gyfan yw'r dull deddfwriaethol 
mwyaf effeithiol a chymesur o greu polisi masnach annibynnol ar gyfer y 
DU unwaith y bydd wedi ymadael â'r UE. Gallai trefniadau masnachu yn y 
dyfodol gael effaith sylweddol ar feysydd datganoledig, felly mae'n bwysig 
bod buddiannau Cymru yn cael eu hadlewyrchu'n ddigonol yn y Bil 
Masnach.  

 
 
Ken Skates AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Rhagfyr 2017  
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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau:  Papur Tystiolaeth ysgrifenedig 
ynghylch yr Ardaloedd Menter gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a Thrafnidiaeth 

Diben 

Diben y papur hwn yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bolisi Ardaloedd Menter 
a’r hyn sy’n cael ei gyflawni yn y maes, a hynny fel rhan o ymchwiliad y pwyllgor i Ardaloedd 
Menter yng Nghymru.   

Y Cyd-destun Polisi 

1.1 Cafodd y polisi presennol ar gyfer Ardaloedd Menter ei gyflwyno yn ystod y Pedwerydd 
Cynulliad, wrth lansio’r pum Ardal Fenter gyntaf ym mis Ebrill 2012 (Ynys Môn; Maes Awyr 
Caerdydd a Sain Tathan; Canol Caerdydd; Glannau Dyfrdwy; a Glyn Ebwy). Crëwyd dwy 
Ardal Fenter arall yn ddiweddarach y flwyddyn honno (Dyfrffordd y Ddau Gleddau ac Eryri), 
cyn sefydlu Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn fwy diweddar yn 2016. Mae hynny’n golygu 
bod wyth Ardal Fenter yng Nghymru i gyd.   

1.2 Mae'r rheswm dros sefydlu pob Ardal Fenter a diben pob un yn wahanol. Yn amlwg, mae 
rhai mewn ardaloedd lle mae cyfleoedd i ddatblygu’n bodoli eisoes (Maes Awyr Caerdydd a 
Sain Tathan, Canol Caerdydd, a Glannau Dyfrdwy); mae rhai wedi’u lleoli mewn ardaloedd 
lle gall y ffocws a'r proffil a ddaw yn sgil creu Ardal Fenter sbarduno datblygu (Dyfrffordd y 
Ddau Gleddau, Glyn Ebwy ac Ynys Môn); mae eraill yn ymateb i ansicrwydd economaidd 
penodol lleol (Port Talbot ac Eryri).   

1.3 Gan fod y rhesymau dros eu sefydlu’n wahanol, mae'r polisi wastad wedi bod yn glir ei 
bod yn annoeth ceisio cymharu perfformiadau gwahanol Ardaloedd Menter. Serch hynny, yr 
agenda hirdymor ym mhob un ohonynt yw annog datblygiad economaidd a thwf busnes, 
creu swyddi newydd a diogelu gwaith sy’n bodoli eisoes.     

1.4 Er eu bod wedi’u sefydlu cyn datblygu’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, ac er bod y 
cyd-destun polisi’n perthyn i’r cyfnod cynharach hwnnw hefyd, mae pwyslais y Cynllun ar 
ddatblygu cryfderau rhanbarthau Cymru yn cyd-fynd â'r gwaith y mae’r Ardaloedd Menter 
wedi’i wneud i ysgogi datblygiad economaidd yn lleol.   

Cymhellion 

2.1 Mae modd i Ardaloedd Menter fanteisio ar ystod cystadleuol o gymhellion ariannol ac 
anariannol. Mae’r rhain yn cynnwys band eang cyflym iawn, cymorth gydag ardrethi busnes, 
cymorth gyda sgiliau, lwfansau cyfalaf uwch a chymorth gydag eiddo a seilwaith: 

2.2 Band Eang: Blaenoriaethwyd yr Ardaloedd Menter wrth ddarparu Band Eang Cyflym 
Iawn, sydd wedi’i gyflwyno ym mhob un o’r Ardaloedd. Ar hyn o bryd mae 95.95% o’r eiddo 
yn yr Ardaloedd Menter yn gallu defnyddio Band Eang Cyflym Iawn.  

2.3 Cymorth gydag Ardrethi Busnes: Ers mis Hydref 2012, mae £11 miliwn wedi’i gynnig er 
mwyn rhoi cymorth gydag ardrethi busnes i gannoedd o gwmnïau yn yr Ardaloedd Menter.     

2.4 Sgiliau: Mae pob Ardal Fenter yn elwa o’r cymorth rydym yn ei roi drwy Gymru i wella 
sgiliau, ac rydym yn parhau i weithio er mwyn sicrhau bod yr hyn a gynigir i ’r Ardaloedd 
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Menter yn addas ar gyfer gofynion lleol. Mae cymorth unigryw ar gael, fel y Rhaglen Sgiliau 
Hyblyg a'r Rhaglen Rhannu Prentisiaethau Anelu'n Uwch yng Nglyn Ebwy.   
 
2.5 Lwfansau Cyfalaf Uwch: Mae Trysorlys Ei Mawrhydi bellach wedi cadarnhau y bydd 
Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gael tan 2020, ac mae’r lwfansau hynny wedi’u sicrhau ar gyfer 
safleoedd penodol yn Ardaloedd Menter Glannau Dyfrdwy, Glyn Ebwy, Dyfrffordd y Ddau 
Gleddau a Glannau Port Talbot. Mae gwaith yn dal i fynd rhagddo i wella seilwaith y 
safleoedd sy’n cael Lwfansau Cyfalaf Uwch, er mwyn eu gwneud yn fwy atyniadol fyth i 
fuddsoddwyr.  
 
2.6 Eiddo a Seilwaith: Mae ymyriadau eraill mewn Ardaloedd Menter yn cynnwys datblygu’r 
seilwaith trafnidiaeth er mwyn gwella cysylltedd i’r Ardaloedd Menter ac oddi mewn iddynt, 
cynlluniau unigryw ar gyfer tir ac eiddo, rhwydweithiau busnes, cymorth arbenigol ar gyfer y 
gadwyn gyflenwi, a gwaith penodol i reoli’r berthynas rhwng sefydliadau. 
 
Yr hyn a gyflawnwyd – yr uchafbwyntiau 

 
3.1 Mae’r gwahanol Ardaloedd Menter wedi datblygu ar wahanol gyflymder – mae hyn yn 
adlewyrchiad o’r ffaith bod pob Ardal wedi cychwyn o fan gwahanol, a bod y cyfleoedd a’r 
heriau ym mhob un hefyd yn wahanol. Mae rhai o’r Ardaloedd yn fwy parod i ddenu 
buddsoddiad nag eraill; mae modd i rai achub ar gyfleoedd sy’n bodoli eisoes; tra bo eraill 
wedi canolbwyntio ar greu’r sylfeini er mwyn sicrhau datblygiad economaidd a thwf busnes 
yn y tymor hwy. Serch hynny, mae cynnydd pwysig wedi’i wneud ym mhob Ardal Fenter.   
 

Ardal Fenter Ynys Môn  
 
3.2 Y weledigaeth ar gyfer Ardal Fenter Ynys Môn yw creu canolfan ragoriaeth sy’n 

enwog drwy’r byd am gynhyrchu, arddangos a gwasanaethau ym maes ynni carbon 

isel. Mae Bwrdd Ardal Fenter Ynys Môn wedi canolbwyntio ar bum prif faes: sgiliau, 

datblygu eiddo; datblygu cyfleusterau porthladd; ynni niwclear; a datblygu’r sector morol.  

3.3 Un o brif amcanion y Bwrdd oedd creu’r cyfleoedd economaidd gorau posibl yn sgil 

gorsaf bŵer niwclear arfaethedig Wylfa Newydd, a fydd yn costio £10 biliwn. Ond yn 

bwysicach na hynny, bu’r Bwrdd yn ceisio canfod prosiectau/sectorau seilwaith eraill o 

bwys sy’n hanfodol er mwyn sicrhau twf cynaliadwy hirdymor ar ôl adeiladu Wylfa 

Newydd.  

3.4 Mae astudiaeth ddichonolrwydd yn cael ei chynnal ar hyn o bryd drwy’r Deyrnas 

Unedig i ganfod y lleoliad gorau ar gyfer cyfleuster Prawf Thermo Hydrolig, gyda Pharc 

Gwyddoniaeth Menai yn un opsiwn. Os bydd hyn yn llwyddiannus, bydd yn creu swyddi 

niwclear cynaliadwy ym maes ymchwil a datblygu yn yr Ardal Fenter, a’r rheini’n talu 

cyflogau da. Bydd hefyd yn fodd o ddechrau datblygu clwstwr ym maes gwybodaeth 

niwclear arbenigol a fydd yn denu mewnfuddsoddiad. Y nod hefyd yw cynnal swyddi yn y 

sector morol sy’n prysur ddatblygu ar yr Ynys, gyda safle Porthladd Caergybi’n dod yn 

ganolfan weithredu a chynnal a chadw ar gyfer y gwaith hwn.   

3.5 Mae’r ffaith bod y Bwrdd wedi blaenoriaethu’r sectorau niwclear a morol wedi helpu i 

ddadlau’r achos economaidd, a hynny wedi denu a dylanwadu ar fuddsoddiad newydd 

sylweddol. Y prosiect morol cyntaf yw prosiect gan Minesto, y datblygwr ynni morol o 

Sweden, sydd ar hyn o bryd yn datblygu cyfleuster gweithgynhyrchu yn safle Porthladd 
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Caergybi. Mae’r cwmni wedi sicrhau €5.1 miliwn o gyllid gan raglen Horizon 2020 yr 

Undeb Ewropeaidd er mwyn datblygu ei orsaf ynni’r llanw oddi ar arfordir Caergybi, a 

hynny ar raddfa fasnachol. Mae llwyddiannau eraill yn cynnwys y cyhoeddiad ym mis 

Medi 2017 y bydd £4.5 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd a chyllid Llywodraeth Cymru 

yn cael ei roi i helpu cynllun Morlais Menter Môn, sef cynllun gwerth £5.6 miliwn a fydd yn 

datblygu ac yn masnacheiddio technolegau ynni’r llanw niferus yn Ardal Arddangos 

Morlais yn Ynys Môn, gyda’r holl weithgarwch morol yn digwydd y tu mewn i’r Ardal 

Fenter.   

3.6 Bu'r broses o ddatblygu eiddo’n arafach yn Ardal Fenter Ynys Môn, ond gwnaed 

cynnydd gyda’r unedau diwydiannol llai eu maint, a chyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 

2017 y bydd £4 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio i ddarparu 

dros 1,300m2 o ofod swyddfeydd, gofod diwydiannol ysgafn, a gofod storio ar gyfer 

busnesau ar hen safle Hyfforddiant Môn a dros 750m2 o ofod swyddfeydd yng 

Nghanolfan Busnes Môn ym Mharc Busnes Bryn Cefni. Mae disgwyl i’r gwaith ddechrau 

cyn hir er mwyn i’r unedau fod yn barod ar gyfer busnesau yn gynnar yn 2019. Mae’r 

Bwrdd wedi comisiynu darn o waith ar y cyflenwad a’r galw, ac mae’n bwriadu cynnal 

digwyddiad i ddenu datblygwyr eiddo i ddechrau edrych ar adeiladau posibl y gallant eu 

codi yn yr Ardal.  

3.7 Cafwyd cyllid gan Gyngor Sir Ynys Môn, Grŵp Llandrillo Menai a’r Awdurdod 
Datgomisiynu Niwclear ar gyfer prosiect Ffordd Gyswllt newydd Llangefni, prosiect sy’n 
werth £11 miliwn. Cyhoeddais fuddsoddiad ym mis Ionawr a fydd yn galluogi datblygu 
rhan 3 gyda £1.028 miliwn yn rhagor yn cael ei fuddsoddi yn y flwyddyn ariannol hon a 
hyd at £2.5 miliwn yn 2018-19, yn amodol ar greu achos busnes wedi’i ddiweddaru. Mae 
hyn yn golygu y bydd Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu dros £10.6 miliwn at y cynllun. 
Mae’r Ffordd Gyswllt, sy’n cael ei hadeiladu mewn pedair rhan, yn rhan bwysig o gynllun 
ehangach Grŵp Llandrillo Menai i ddatblygu eu campws yn Llangefni er mwyn creu 
cyfleuster hyfforddiant ym maes ynni a pheirianneg a fydd ag enw da yn rhyngwladol.  
Bydd y Ffordd Gyswllt hefyd yn bwysig wrth leihau effaith traffig yng nghanol tref 
Llangefni, ac mae wedi golygu bod modd ehangu safle 40 acer campws Llangefni Coleg 
Menai, sy’n rhan o Grŵp Llandrillo Menai. Helpodd y Bwrdd y Coleg i greu’r prif gynllun ar 
gyfer y safle, a bydd y cyhoeddiad diweddar ynghylch canolfan ynni gwerth £13.5 miliwn 
yng nghampws Llangefni, gyda £6.75 gan Lywodraeth Cymru, yn helpu i greu 
prentisiaethau a’r sgiliau y mae eu hangen i ddatblygu talent yn lleol. Bydd y ganolfan yn 
galluogi’r coleg i ddarparu nifer o lefydd ychwanegol ar gyfer myfyrwyr peirianneg sy’n 
astudio tuag at ennill cymwysterau galwedigaethol a thechnegol ill dau. Bydd y ganolfan 
newydd wedi’i lleoli ar yr un campws â’r Ganolfan Ynni a'r Ganolfan Adeiladu bresennol. 
Gyda'i gilydd bydd y cyfleusterau hyn yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau peirianneg 
a'u sgiliau adeiladu er mwyn helpu gyda datblygiad Wylfa Newydd. 

 
Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan  

 

3.8 Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan yn lleoliad unigryw i fusnesau 
awyrofod yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyfleusterau a chymhellion sydd wedi bod yn 
hanfodol wrth ddenu busnesau o ansawdd. Mae gan yr Ardal Fenter ddau brif safle maes 
awyr – Maes Awyr Caerdydd (515 acer) a Pharc Busnes Awyrofod Sain Tathan (1200 

Tudalen y pecyn 63



Tudalen 4 o 13 
 

acer) – ynghyd ag ‘Ardal Datblygu Porth’ (200 acer) sy’n rhoi cyfle sylweddol i sicrhau twf 
yn y dyfodol.  
 
3.9 Mae Bwrdd yr Ardal Fenter wedi canolbwyntio ar sicrhau bod cefnogaeth ar gael i 
ddatblygu’r Ardal a bod y cyfleusterau wedi cael eu marchnata’n rhyngwladol. Yn 
ddiweddar, mae’r Bwrdd wedi canolbwyntio ar ddarparu sgiliau. Drwy weithio gyda 
Choleg Caerdydd a’r Fro, mae rhaglen brentisiaethau newydd wedi’i chreu ar gyfer y 
sector awyrofod yn lleol, a honno wedi creu dros 30 o lefydd prentisiaeth posibl yn ei 
blwyddyn gyntaf.  
 
3.10 Mae’r Bwrdd hefyd wedi bod yn ddylanwadol wrth sicrhau digon o fuddsoddiad 
mewn cynlluniau seilwaith ffyrdd, cynlluniau sydd eisoes wedi trawsnewid y llwybrau 
mynediad i safleoedd yr Ardal Fenter, a byddant yn parhau i wneud hynny. Tua £44 
miliwn yw cyfanswm gwerth posibl cynlluniau Troadau Silstwn, 5 Mile Lane, a Ffordd 
Fynediad y Gogledd.  
 
3.11 Mae Maes Awyr Caerdydd wedi datblygu’n sylweddol dan berchnogaeth 

Llywodraeth Cymru, gyda chynnydd o 48% yn nifer y teithwyr dros y tair blynedd 

ddiwethaf a llwybrau newydd yn cael eu cyflwyno i’r Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Ffrainc a 

Sbaen yn y cyfnod hwnnw. Qatar fydd nesaf, wrth i awyrennau ddechrau hedfan yno ar 1 

Mai 2018. 

3.12 Mae Aston Martin wedi dewis Parc Busnes Awyrofod Sain Tathan fel lleoliad ei ail 
safle gweithgynhyrchu. Mae’r buddsoddiad hwn yn cyd-fynd â’r pwyslais yn yr Ardal ar 
beirianneg, gweithgynhyrchu a deunyddiau sydd ar flaen y gad, a bydd yn gymorth ac yn 
hwb i’r pwyslais a roddir o’r newydd ar asedau’r meysydd awyr a’r ardaloedd o’u 
hamgylch. Mae’n bosibl y caiff tua 750 o swyddi eu creu pan fydd y cyfleuster wedi agor 
yn llawn yn 2019.  
 
3.13 Mae cydweithio agos rhwng Llywodraeth Cymru, Serco Ltd, sef y contractwr newydd 
sy’n rheoli’r maes awyr, a'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi galluogi maes awyr Sain 
Tathan i agor saith niwrnod yr wythnos, gan wella’r gallu i farchnata’r Parc Busnes 
Awyrofod yn fawr. 
 

 
Ardal Fenter Canol Caerdydd 

 
3.14 Safle 140 acer yn ardal fusnes y ddinas yw’r Ardal Fenter hon. Mae Bwrdd yr Ardal 
Fenter wedi gweithio’n arbennig o agos gyda Thîm Sector a Phanel Sector 
Gwasanaethau Ariannol a Gwasanaethau Proffesiynol Llywodraeth Cymru, a hynny er 
mwyn canolbwyntio ar ddatblygu clwstwr cryf o fusnesau gwasanaethau ariannol a 
gwasanaethau proffesiynol yn yr Ardal Fenter ac yn rhanbarth Caerdydd yn ehangach.   
 
3.15 Ar ddechrau rhaglen yr Ardaloedd Menter yn 2012, roedd prinder gofod swyddfa 
Gradd A ac effeithiau’r argyfwng ariannol yn golygu nad oedd y sector preifat yn bwrw ati 
i ddatblygu swyddfeydd posibl. Un o argymhellion cyntaf y Bwrdd oedd y dylai 
Llywodraeth Cymru brynu datblygiad swyddfa ‘Cwr y Ddinas 1’, sef datblygiad 78,000 
troedfedd sgwâr a oedd wedi dod i stop. Cwblhawyd y pryniant yng Ngwanwyn 2014 am 
£14 miliwn, ac fe’i gwerthwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2016 am £20 miliwn, a’r eiddo 
wedi’i osod yn llawn. At hynny, codwyd pont gwerth £2.5 miliwn dros y rheilffordd i 
gerddwyr, er mwyn annog rhagor o ddatblygu i’r de o’r rheilffordd a chreu llwybr rhwng 
ardaloedd manwerthu ac ardaloedd masnachol y ddinas. Golygodd y datblygiadau hyn 
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fod y gofod swyddfa hwn ar gael yn uniongyrchol i’r farchnad, ond mae llwyddiant 
masnachol prosiect Cwr y Ddinas 1 hefyd wedi annog datblygwyr o’r sector preifat i fwrw 
ymlaen â phrosiectau eraill. Er enghraifft, cwblhawyd adeilad ‘Cwr y Ddinas 2’, sydd o 
faint tebyg, ynghyd â maes parcio aml-lawr yn 2016, ac mae’r datblygiad hwn wedi’i osod 
yn llawn. Mae disgwyl cwblhau prosiectau Cwr y Ddinas 3 a 4 ar ddiwedd 2018 a 2019 yn 
y drefn honno. 
 
3.16 Mae datblygiadau yn Ardal Fenter Canol Caerdydd yn helpu i atgyfnerthu’r ffaith bod 
Caerdydd yn lleoliad atyniadol i wasanaethau ariannol fuddsoddi ynddo. Mae swyddogion 
yn rhoi blaenoriaethau strategol y Bwrdd ar waith er mwyn sicrhau bod digon o ofod 
swyddfa addas ar gael i ddenu tenantiaid allweddol. Mae hyn yn cynnwys parhau i 
ddatblygu rhagor o ofod swyddfa Gradd A sylweddol yn Sgwâr Callaghan a Chwr y 
Ddinas, ac adleoli nifer o fusnesau o bwys fel y BBC a Chyllid Cymru.   
 
3.17 Mae Deloitte, y cwmni ymgynghori busnes rhyngwladol, wedi creu 220 o swyddi ac 
wedi cyhoeddi y bydd yn creu hyd at 700 o swyddi eraill wrth iddo baratoi i arallgyfeirio ac 
ehangu ei Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer gweithrediadau busnes yn yr Ardal Fenter.  

3.18 Mae Alert Logic, y cwmni mewnfuddsoddi TGCh o’r Unol Daleithiau, wedi cyhoeddi 
y bydd yn creu hyd at 122 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Cafwyd 
cyhoeddiad diweddar iawn y bydd Aon, un o brif gwmnïau gwasanaethau proffesiynol y 
byd, sy’n cynnig ystod eang o wasanaethau risg, ymddeol ac iechyd, yn agor swyddfa 
yng Nghaerdydd gan greu dros 100 o swyddi. Mae hyn a phrosiect diweddar Monzo 
Bank hefyd yn codi proffil yr Ardal ym marchnad bwysig Llundain, ac yn enwedig ymhlith 
y gymuned dechnoleg yn ardal Shoreditch. Mae cwmnïau eraill sydd wedi buddsoddi o’r 
newydd a chreu swyddi yn yr Ardal gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn cynnwys Nwy 
Prydain, yr AA, Network Rail, Admiral, Equinity a Lewis Silkin. 

 
Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy  

 
3.19 Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yw un o ardaloedd diwydiannol mwyaf llwyddiannus y 
Deyrnas Unedig, ac mae eisoes yn ganolfan fusnes sylweddol ac ynddi gyflogwyr mawr 
fel Airbus, Toyota a TATA Steel. Mae cynlluniau yn yr Ardal sy’n helpu busnesau i 
fuddsoddi ac i ehangu, ac mae’r Ardal wedi denu buddsoddiad sylweddol gan gwmnïau 
mawr yn rheolaidd, gan gynnwys prosiectau mewnfuddsoddi o bwys (gweler 
https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/newyddion/glannau-dyfrdwy?page=1 
am enghreifftiau).  
 
3.20 Mae potensial sylweddol ar gyfer rhagor o dwf, ac mae’r Bwrdd wedi sicrhau 
buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer seilwaith hanfodol i sicrhau bod 
safle datblygu 222 acer ‘Porth y Gogledd’ yn barod ar gyfer prosiectau buddsoddi 
newydd. Trefnwyd â Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd y byddai’r safle hwn yn 
gymwys i gael Lwfansau Cyfalaf Uwch er mwyn cynyddu pa mor atyniadol ydyw i 
brosiectau mawr.  
 
3.21 Er mwyn sicrhau bod y rhanbarth yn parhau i fod yn gystadleuol fel un o brif 
leoliadau'r Deyrnas Unedig ar gyfer gweithgynhyrchu, mae Bwrdd yr Ardal Fenter wedi 
canolbwyntio ar sicrhau bod y seilwaith yn bodoli i gefnogi cwmnïau sydd â'r gallu gorau i 
ddatblygu sgiliau a gwneud gwaith ymchwil a datblygu. Fel rhan o’r nod hwn, mae’r 
Bwrdd wedi gweithio’n galed i wneud y gwaith ymchwil marchnad angenrheidiol a 
sicrhau’r cyllid i ddatblygu Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru. Cyhoeddwyd 
hyn fis Tachwedd diwethaf, a dynododd Llywodraeth Cymru y gallai gyfrannu £20 miliwn 
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tuag at hyn. Bydd yr Athrofa yn gweithio fel endid unigol, gyda “chanolfan” ymchwil a 
datblygu o’r radd flaenaf ym Mrychdyn a chyfleuster rhwydweithio, hyfforddi, datblygu 
busnes a chynghori dafliad carreg o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. 

 
3.22 Bydd yr Athrofa yn rhoi cefnogaeth a all greu pob math o gyfleoedd i gwmnïau 
gweithgynhyrchu allweddol, ynghyd ag i gwmnïau aml-sector yn y gadwyn gyflenwi a 
chwmnïau bach a chanolig eu maint yn yr economi ehangach. Ei nod fydd cynyddu 
cynhyrchiant, gwella masnacheiddio ac arloesi, a rhoi hwb i'r gwaith o ddatblygu sgiliau 
er mwyn creu canolfan gystadleuol i ddiwydiant. Dylai hynny sbarduno twf a chreu swyddi 
ar draws y gadwyn gyflenwi yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru, Pwerdy Gogledd 
Lloegr a’r tu hwnt. 

 
Glyn Ebwy 

 
3.23 Mae Ardal Fenter Glyn Ebwy yn cynnwys 8 o safleoedd diwydiannol yn ardal Glyn 

Ebwy, gan gynnwys safle datblygu 33 acer tir llwyd Rhyd y Blew, sy’n gymwys i gael 

Lwfansau Cyfalaf Uwch. Bu gan y Bwrdd amcanion clir wrth geisio sicrhau bod ei 

safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ac yn barod i’w marchnata. Datblygwyd y 

sylfaen sgiliau yn yr ardal, yn enwedig yn y sector peirianneg, gan weithio gyda thimau 

sector Llywodraeth Cymru i ddenu buddsoddiad newydd i’r Ardal Fenter.  

3.24 Mae’r seilwaith trafnidiaeth yn arbennig o bwysig i’r Ardal Fenter ac mae'r rhan 

newydd o ffordd ddeuol yr A465 rhwng Brynmawr a Thredegar wedi’i chwblhau, gan roi 

mynediad uniongyrchol i’r Ardal yn sgil buddsoddiad o £158 miliwn. Mae £11 miliwn 

hefyd wedi’i wario i ymestyn y rheilffordd o orsaf Parcffordd i safle Gwaith Glyn Ebwy.  

3.25 Mae’r Cynllun Rhannu Prentisiaethau ‘Anelu’n Uwch’, sy’n canolbwyntio ar y sector 
gweithgynhyrchu yng Nglyn Ebwy, yn parhau i dyfu a datblygu’n llwyddiannus. Mae’n 
cael ei ystyried yn enghraifft o arfer gorau yn y maes hwn. Mae 21 o bobl ifanc yn rhan 
o’r grŵp ar hyn o bryd, ac mae 52 o bobl i gyd wedi bod yn rhan o’r rhaglen. 
 
3.26 Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i drafod â TVR Automotive ynghylch pa leoliad y 

mae’r cwmni’n ei ffafrio ar gyfer cydosod ei geir yng Nghymru, gyda hynny wedi’i ganoli 

yn Ardal Fenter Glyn Ebwy. Y bwriad yw cynhyrchu tua 2,000 o geir bob blwyddyn, a 

bydd y cyfleuster hwn yn creu tua 175 o swyddi newydd ynghyd â chael effaith 

gadarnhaol ar y gadwyn gyflenwi leol. Yn y cyfamser, mae TVR yn cynnal trafodaethau â 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ynghylch creu cyfleuster cynhyrchu bychan er 

mwyn galluogi'r cwmni i ddechrau treialon cyn y broses gynhyrchu, ynghyd â rhoi 

hyfforddiant cychwynnol i staff. Y nod yw y bydd y cyfleuster hwn wedi agor yn ystod 

2018.   

3.27 Ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad o £100 

miliwn dros 10 mlynedd i helpu i ddatblygu parc technoleg yng Nglyn Ebwy, gyda’r 

potensial i hynny gynnal 1,500 o swyddi cyfwerth ag amser llawn dros yr un 

cyfnod. Uchelgais y rhaglen, o dan yr enw Cymoedd Technegol, yw y bydd cymoedd y de 

a Blaenau Gwent yn benodol yn ganolfan sy’n cael ei chydnabod yn fyd-eang ar gyfer 

datblygu technolegau newydd, gan gefnogi diwydiannau sydd ar flaen y gad yn eu 

meysydd, a’r sector ceir yn enwedig. Gan ddatblygu ar y gwaith gwerthfawr y mae Bwrdd 

Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi’i wneud hyd yma, bydd y rhaglen yn cael ei rhoi ar waith 
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drwy bortffolio o brosiectau sy’n gysylltiedig â’i gilydd ac yn gyd-ddibynnol ar ei gilydd, fel 

technoleg batris a moduron, gweithgarwch 5G, a’r seilwaith y mae ei angen ar gyfer 

cerbydau sy’n gyrru’u hunain a cherbydau allyriadau isel.   

 
Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau      
 
3.28 Mae Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cynnwys nifer o safleoedd yn Sir 
Benfro. Mae tua 20% o gyflenwadau ynni’r Deyrnas Unedig yn cyrraedd drwy Sir Benfro, 
ac mae prif ardal y Ddau Gleddau yn adlewyrchu pwysigrwydd y sector hwn. Mae’r 
Bwrdd hefyd wedi nodi pwysigrwydd twristiaeth a phrosesu bwyd, ac mae'n rhoi 
blaenoriaeth i'r meysydd hyn hefyd. 
 
3.29 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio ar 7 Rhagfyr 2017 ar gyfer gorsaf bŵer nwy Valero, 
sef cyfleuster cydgynhyrchu sy’n werth £110 miliwn ar ei safle yn yr Ardal Fenter. Bydd 
hyn yn galluogi Valero i fod yn hunan-ddibynnol o ran ei gostau ynni yn y dyfodol. Mae 
Valero yn gyflogwr o bwys yn yr ardal, ac mae’n un o’r chwe busnes puro sydd ar ôl yn y 
Deyrnas Unedig. Mae’r prosiect adeiladu dwy flynedd yn golygu mewnfuddsoddiad mawr 
yn y sector ynni yng Nghymru, gan ddiogelu cannoedd o swyddi yn yr Ardal Fenter.  
 
3.30 Bu’r Bwrdd yn blaenoriaethu buddsoddiad yn y seilwaith ffyrdd. Cafodd gwelliannau 
i’r A477 yn Rhos-goch, sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ffyrdd Traws-Ewropeaidd, eu cwblhau 
ym mis Ebrill 2014, gan wella’r llwybrau ffyrdd i’r Ardal Fenter ac ohoni’n sylweddol. Mae 
Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynnwys ymrwymiad i 
fwrw ymlaen â chynigion ar gyfer troi’r A477 rhwng Doc Penfro a Johnston yn gefnffordd 
o’r flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn yn cynnwys edrych ar sefyllfa Pont Cleddau ac 
roedd cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynghylch y gyllideb yn cynnwys 
ymrwymiad o £2 filiwn i gael gwared ar y tollau ar Bont Cleddau yn 2019-20.  
  
3.31 Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt â phartneriaid allweddol gan gynnwys Cyngor 
Sir Benfro ynghylch y cynllun ar gyfer Parc Bwyd yn Llwynhelyg, Hwlffordd. Mae Sir 
Benfro yn ardal o harddwch naturiol eithriadol, ac mae’n ganolfan amaethyddol gref 
hefyd. Nod y parc bwyd arfaethedig yw creu gwaith a chadw ‘gwerth ychwanegol’ yn y 
rhanbarth.   
   
3.32 Mae datblygiadau sy'n dal i fynd rhagddynt yn y sector llongau mordeithio wedi 
arwain at gynnydd yn nifer yr ymwelwyr â’r gorllewin, gyda llongau mordeithio yn docio 
ym mhorthladdoedd Aberdaugleddau, Doc Penfro ac Abergwaun. Yn 2017, croesawodd 
Abergwaun 6618 o deithwyr i Sir Benfro, gyda 31 o longau’n cyrraedd yno. Yn 2018, mae 
Porthladd Abergwaun yn unig yn disgwyl 32 o longau, gan gynnwys llongau mwy o faint. 
Mae disgwyl 11,000 o deithwyr yn sgil hyn.  
 
3.33 Gwnaeth y Bwrdd gyfraniad allweddol gan ddefnyddio dulliau tasglu i liniaru’r effaith 
ar y rhanbarth yn sgil cau purfa Murco yn 2014, sef purfa a oedd yn cyflogi 400 o staff. 
Un o effeithiau cadarnhaol y gwaith hwn fu creu Grŵp Rhyngweithio Busnes y Bwrdd, 
sy’n rhoi rhwydwaith cryf i gwmnïau bach a chanolig eu maint yn lleol, y rhan fwyaf 
ohonynt yn rhan o gadwyni cyflenwi puro olew neu ynni adnewyddadwy. Gyda chymorth 
Busnes Cymru, mae cyfres o gyfarfodydd wedi’u cynnal gan roi sylw i bynciau fel 
GwerthwchiGymru, cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi, cyllid busnes a’r cyfryngau 
cymdeithasol. Ym mis Hydref 2017, cynhaliwyd digwyddiad ‘Digital Garage’ Google yn yr 
Ardal Fenter, ac roedd dros 70 o bobl yn bresennol.  
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Ardal Fenter Glannau Port Talbot 
 

3.34 Cafodd Ardal Fenter Glannau Port Talbot ei chreu yn 2016 ar ôl i Tata Steel 
gyhoeddi ei fod yn gwerthu ei fusnes dur yn y Deyrnas Unedig. Nod Bwrdd yr Ardal 
Fenter yw annog pobl i fanteisio ar gyfleoedd economaidd newydd a chefnogi busnesau 
sy’n bodoli eisoes. Mae’r Ardal wedi’i seilio ar safleoedd cyflogaeth sy’n bodoli’n barod 
ynghyd â rhai newydd posibl, a'r rheini â chapasiti sylweddol i gefnogi rhagor o fuddsoddi 
gan fusnesau. Ar gyngor y Bwrdd, ehangwyd yr Ardal i gynnwys holl safle Tata Steel.   

3.35 Mae Lwfansau Cyfalaf Uwch wedi’u sicrhau ar gyfer 3 safle penodol o fewn yr Ardal. 

3.36 Mae Bwrdd yr Ardal Fenter wedi gweithio’n galed i ymgysylltu â busnesau yn yr 

Ardal er mwyn deall eu hanghenion. Er enghraifft, cynhaliodd y Bwrdd archwiliad o sgiliau 

busnesau yn yr Ardal Fenter, a defnyddiwyd hyn fel tystiolaeth i lansio rhaglen beilot i roi 

hyfforddiant sgiliau. Cafwyd nawdd o £135,000 gan yr Adran Addysg a Sgiliau ar gyfer 

hyn, gan gefnogi 15 o gwmnïau lleol a chyllido hyd at 300 diwrnod o hyfforddiant.   

3.37 Mae’r Bwrdd hefyd wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe er mwyn darparu’r 
rhaglen arweinyddiaeth IoN (rhaglen hyfforddiant i annog busnesau i dyfu), a hynny’n 
benodol ar gyfer busnesau micro a busnesau bach a chanolig eu maint yn yr Ardal 
Fenter. Mae’r Bwrdd wedi cydweithio’n ogystal â Google i drefnu digwyddiad ‘Digital 
Garage’, a ddenodd dros 150 o bobl o gwmnïau lleol. 

3.38 Bydd y Bwrdd yn parhau i chwilio am ffyrdd o weithio gydag UK Steel er mwyn 
datblygu’r gadwyn gyflenwi yn y dyfodol. Mae hefyd wedi canfod cyfleoedd eraill posibl yn 
y sectorau adeiladu, y diwydiannau creadigol, gwasanaethau ariannol a gwasanaethau 
proffesiynol. Bydd yn parhau i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid lleol allweddol er mwyn ymchwilio i sut y gellir achub ar y cyfleoedd hyn ac i 
weld pa seilwaith a allai fod yn angenrheidiol yn hyn o beth.  

Ardal Fenter Eryri  
 

3.39 Mae Ardal Fenter Eryri’n cynnwys dau safle allweddol: hen safle Gorsaf Niwclear 

Trawsfynydd a’i seilwaith ynni, a Chanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr, a allai gael ei 

defnyddio at ystod o ddibenion yn y maes awyrofod. Mae cynnydd calonogol yn cael ei 

wneud i greu’r sylfeini ar gyfer buddsoddi yn y tymor hwy a chreu swyddi cynaliadwy ym 

Meirionnydd. 

3.40 Gan gydnabod nodweddion unigryw safle Trawsfynydd, mae Bwrdd Cynghori Ardal 

Fenter Eryri wedi nodi y gall fod potensial i osod Adweithydd Modiwlar Bach yno yn y 

dyfodol, gan greu swyddi cynaliadwy sy’n ychwanegu gwerth. Mae’r Bwrdd hefyd wedi 

comisiynu nifer o astudiaethau i ddeall yn well hyfywedd safle Trawsfynydd fel safle 

posibl ar gyfer Adweithydd Modiwlar Bach. Mae rhai o brif ddarparwyr technoleg y 

diwydiant niwclear a’r sector ehangach bellach yn cydnabod mai dyma’r safle gorau yn y 

Deyrnas Unedig ar gyfer Adweithydd o’r fath.  

3.41 Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i sefydlu Gallu Gweithredu Cychwynnol yn safle 

Llanbedr drwy fuddsoddi mewn seilwaith pwysig ar y safle. Mae buddsoddi yn y safle’n 
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hanfodol er mwyn datblygu ac integreiddio prosesau a gweithdrefnau ar gyfer profi 

awyrennau, gan ailagor Maes Awyr Llanbedr fel canolfan ragoriaeth ar gyfer systemau 

awtonomaidd ac ehangu gallu Cymru ym maes Systemau Awyrennau Di-griw. Mae 

Llywodraeth Cymru’n parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a busnesau allweddol er mwyn 

gweld sut y gall safle Llanbedr gyfrannu fel ased strategol i Gymru a’r Deyrnas Unedig ar 

gyfer profi a gwerthuso Systemau Di-griw, technolegau newydd a lleoliad maes rocedi. 

 
 
Perfformiad  

 
Ers sefydlu’r Ardaloedd Menter, rydym wedi cyhoeddi dangosyddion perfformiad a thargedau 
pwysig, ac rydym yn monitro'r cynnydd mewn meysydd allweddol ym mhob Ardal Fenter yn 
unol â’r rhain. Maent yn cynnwys dangosyddion sy’n ymwneud â nifer y swyddi a gefnogir, 
buddsoddiad, datblygu tir, cymorth busnes, ac ymholiadau.   
 
Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o dan y dangosyddion yn cael ei chyhoeddi 
bob chwe mis. Mae’r diweddariad diwethaf ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Medi 
2017, ac fe’i cyhoeddir gydag adroddiadau blynyddoedd blaenorol fan hyn: 
 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/?skip=1&lang=cy 

 
At hynny, mae aelodau'r Pwyllgor yn y gorffennol wedi cael mwy o fanylion am bob 
dangosydd/targed ym mhob Ardal Fenter. Mae'r rhain wedi’u hatodi yn Atodiadau 1 a 2.    
 
Llywodraethu 
 
Mae gan bob Ardal Fenter Fwrdd Cynghori sy’n cael ei arwain gan y sector preifat, ac mae 
hwn yn rhoi cyngor am weledigaeth, cyfeiriad strategol a blaenoriaethau gweithredu pob 
Ardal Fenter. Mae manylion aelodaeth bresennol y Byrddau i’w gweld fan hyn: 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/?skip=1&lang=cy.  
 
Er bod eu hamcanion hirdymor cyffredinol i gefnogi swyddi a thwf yn eithaf tebyg, mae 
gwahanol Fyrddau Cynghori’r Ardaloedd Menter wedi mabwysiadu’r dull o weithio sy’n 
gweddu orau i anghenion yr Ardal honno. Er enghraifft, mae rhai wedi canolbwyntio ar 
seilwaith, ac eraill ar ddenu tenant angori pwysig. Mae’r gwahaniaethau hyn yn eu dulliau 
gweithio yn adlewyrchiad o’r amgylchiadau economaidd, y cyfleoedd a’r heriau gwahanol ym 
mhob lleoliad, ac mae’n golygu bod modd ymateb yn well i anghenion lleol na thrwy ddull 
unffurf o fwrw ati.  
 
Mae tymhorau’r Byrddau presennol yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Gan gydnabod 
cyfraniad y Byrddau ac fel rhan o’m hadolygiad cyffredinol o’r fframweithiau cynghori sydd 
gennyf, rwyf wrthi'n cynnal adolygiad o’r modd y mae'r Ardaloedd Menter yn cael eu 
llywodraethu a’r hyn y maent yn ei gyflawni.  Yr agenda yn y Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi sy’n llywio’r gwaith hwn, gan gynnwys edrych ar y berthynas rhwng y dimensiwn 
rhanbarthol a’r hyn a gyflawnir yn genedlaethol. 
 
Casgliad yr adolygiad yw y bydd yr Ardaloedd Menter yn parhau y tu hwnt i gyfnod y 
Byrddau presennol, ac rwyf wedi gofyn i holl Gadeiryddion y Byrddau adolygu ac adnewyddu 
eu Cynlluniau Strategol. Bydd y cynlluniau diwygiedig yn amlinellu nodau ac amcanion pob 
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Bwrdd, ynghyd ag argymhellion ar gyfer gwaith yn yr Ardaloedd Menter dros y tair blynedd 
nesaf.   
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Atodiad 1 – Y swyddi a grëwyd, a ddiogelwyd ac a gynorthwywyd ym mhob Ardal 

Fenter ers ei chreu  

Ynys Môn 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 347 37 99 19 502 

Diogelu 356 42 46 0 444 

Cynorthwyo 88 0 0 0 88 

Cyfanswm 791 79 145 19 1034 

  

Maes Awyr Caerdydd a 
Sain Tathan 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 9 7.6 64 57 137.6 

Diogelu 0 0 0 0 0 

Cynorthwyo 85 0 0 0 85 

Cyfanswm 94 7.6 64 57 222.6 

  

Canol Caerdydd 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 29 73 78.5 301 481.5 

Diogelu 51 13 6 3 73 

Cynorthwyo 435 463.4 223 179 1300.4 

Cyfanswm 515 549.4 307.5 483 1854.9 

  

Glannau Dyfrdwy 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 188 473.5 405.5 223 1290 

Diogelu 2484 490 176 230 3380 

Cynorthwyo 591 0 379 374 1344 

Cyfanswm 3263 963.5 960.5 827 6014 

  

Glyn Ebwy 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 30 7.5 75 63 175.5 

Diogelu 61 0.5 9 0 70.5 

Cynorthwyo 142 0 0 2 144 

Cyfanswm 233 8 84 65 390 

  

Y Ddau Gleddau 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 14 49.5 123 169.5 356 

Diogelu 29 203.5 276 53 561.5 

Cynorthwyo 195 0 0 1 196 

Cyfanswm 238 253 399 223.5 1113.5 

  

Port Talbot 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 0 0 0 49.5 49.5 

Diogelu 0 0 0 8 8 

Cynorthwyo 0 0 0 0 0 

Cyfanswm 0 0 0 57.5 57.5 

  

Eryri 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 
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Diffiniadau 
 
Swyddi a grëwyd – Nifer gros y swyddi a grëwyd drwy gymorth uniongyrchol neu gymorth 

ariannol, ac nad oedd yn bodoli cyn hynny. 
 
Swyddi a ddiogelwyd – Nifer y swyddi cyflogedig cyfwerth ag amser llawn mewn busnes 
cleient a fyddai wedi’u colli ac sydd wedi’u diogelu drwy roi cefnogaeth. 
 
Swyddi a gynorthwywyd – Nifer gros y swyddi a grëwyd gan fusnesau sy’n cael ffurfiau llai 

dwys o gymorth gan Lywodraeth Cymru. 
 

 

Creu 6 0 0 0 6 

Diogelu 2 0 0 0 2 

Cynorthwyo 0 0 0 12 12 

Cyfanswm 8 0 0 12 20 

  

Pob Ardal Fenter 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Creu 623 648.1 845 882 2998.1 

Diogelu 2983 749 513 294 4539 

Cynorthwyo 1536 463.4 602 568 3169.4 

Cyfanswm 5142 1860.5 1960 1744 10706.5 
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Atodiad 2 
 

Lefel y buddsoddiad cyhoeddus ym mhob un o’r Ardaloedd Menter bob blwyddyn 
 
 

  2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cyfanswm 

Ynys Môn £658,148.00 £1,427,247.00 £2,194,298.00 £2,115,425.26 £6,395,118.26 

  

Maes Awyr Caerdydd a 
Sain Tathan £235,170.00 £2,887,033.00 £921,071.00 £9,759,970.82 £13,803,244.82 

  

Canol Caerdydd  £22,663,932.00 £6,426,884.00 £19,333,358.00 £13,571,141.25 £61,995,315.25 

  

Glannau Dyfrdwy £16,631,844.00 £7,400,556.00 £3,270,591.00 £1,792,692.15 £29,095,683.15 

  

Glyn Ebwy £3,890,719.00 £4,651,081.00 £7,500,217.00 £78,530,621.77 £94,572,638.77 

  

Y Ddau Gleddau £2,064,799.00 £1,927,000.00 £3,715,945.00 £1,610,720.04 £9,318,464.04 

  

Port Talbot £0.00 £0.00 £0.00 £3,797,667.28 £3,797,667.28 

  

Eryri £0.00 £1,016,341.00 £844,210.00 £306112.61 £2,166,663.61 

 
Noder bod y ffigur ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus yn cynnwys gwariant cyhoeddus nid yn unig ar fusnesau a gefnogir yn yr 
ardaloedd menter, ond ar brosiectau seilwaith strategol a phrosiectau trafnidiaeth sydd o les uniongyrchol i’r ardaloedd a llefydd 
cyfagos.  
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