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1. Pwrpas

Mae'r papur hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau am ddatblygiadau ym Mhortffolio'r Economi a'r Seilwaith.  

2. Uchafbwyntiau Diweddar

Yr Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) 

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd y cyllid ar gyfer cyfnod cyntaf datblygu 
AMRI.  Bydd AMRI yn gweithredu fel un endid, a bydd dwy ran iddi: cyfleuster 
Ymchwil a Datblygu o'r radd flaenaf ym Mrychdyn a chyfleuster rhwydweithio, 
hyfforddi, datblygu a chyngor i fusnesau yn agos at Barc Diwydiannol 
Glannau Dyfrdwy.  Yn gynharach y mis hwn, cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig 
drwy gyhoeddi penodi Arup a fydd yn gweithio gyda phartneriaid strategol i 
ddatblygu manyleb gynllunio lawn ar gyfer cyfnod cyntaf AMRI ym Mrychdyn. 

Perfformiad yr Ardaloedd Menter 

Mae'r canlyniadau diweddaraf yn dangos, ers eu sefydlu yn 2012, bod mwy 
na 10,000 o swyddi wedi'u cefnogi a mwy na £300m o fuddsoddiadau wedi'u 
sicrhau gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat. 

Llwyddwyd naill ai i gyrraedd y targedau allweddol ar gyfer yr wyth Ardal 
Fenter neu ragori arnynt yn 2016/17:  

 gan greu, diogelu neu gynorthwyo 1,744 o swyddi

 sicrhau gwerth £123.2 miliwn o fuddsoddiadau gan y sector cyhoeddus a'r
sector preifat

 cefnogi 159 o fentrau

 adfer/darparu 7000m2 o dir ar gyfer datblygu/creu neu ailwampio gofod
llawr.

Parc Technoleg Fodurol 

Rydym wedi symud yn gyflym i gyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth rhyw 
£100 miliwn dros y 10 mlynedd nesaf i helpu i greu parc technoleg fodurol 
newydd, wedi’i ategu gan raglen brentisiaethau a gwella sgiliau pobl leol.   

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn yr hydref, gan gynnwys sôn am 
brosiectau yn y tymor byr, canolig a hir.    

Lefelau Mewnfuddsoddi 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau / Economy, Infrastructure and Skills Committee 
EIS(5)-21-17 (p3)
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Mae mewnfuddsoddi'n dal i sbarduno datblygiad economaidd yng Nghymru 
ac rydym yn gweithio gyda chwmnïau tramor a chwmnïau yn y DU i ddenu 
rhagor o fuddsoddiad a swyddi i Gymru.  

Ym mis Gorffennaf 2017, mae'r ystadegau a gyhoeddwyd gan Adran 
Masnach Ryngwladol y DU yn dangos bod Cymru wedi denu 85 o brosiectau 
newydd gan greu, cefnogi a diogelu dros 11,500 o swyddi yn y flwyddyn 
ariannol 2016-17. Dyma'r nifer fwyaf ond dau o brosiectau a gofnodwyd ar 
gyfer Cymru ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw dros 30 mlynedd yn ôl. 

Cyrhaeddodd y buddsoddiad yng Nghymru gan gwmnïau sydd â'u pencadlys 
mewn rhannau eraill o'r DU lefelau uwch nag erioed o'r blaen y llynedd. Dyma 
brawf bod enw da Cymru yn tyfu fel man gwych i wneud busnes a thystiolaeth 
bod ein ffordd o fynd ati'n talu ar ei ganfed. 

Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol – Creu Sbarc 

 
Ym mis Mehefin, lansiwyd Creu Sbarc - mudiad Cymru gyfan sydd â'r nod o 
ddatgloi'r potensial i sicrhau mwy o gydweithio rhwng entrepreneuriaid, 
arweinwyr corfforaethol, cyfalaf risg, y byd academaidd a'r llywodraeth i helpu 
i greu mwy o fusnesau proffidiol sydd wedi'u meithrin yma. 
 
Mewn digwyddiad lansio uchel ei broffil i randdeiliaid, cyflwynwyd 
gweledigaeth y RHAGLEN SBARDUNO A CHREU SBARC gan ymgysylltu â 
300 o arweinyddion o'r pum grŵp o randdeiliaid.  Yn ystod y digwyddiad, 
rhestrwyd camau gweithredu y gallent fwrw ymlaen â hwy i annog cysylltiadau 
rhwng arloesi a mentergarwch ar draws eu rhwydweithiau a'u cylchoedd 
dylanwad. 
 
Mae rhai aelodau o banel y Rhaglen Sbarduno wedi ffurfio Cwmni Budd 
Cymunedol i fwrw ymlaen â'r uchelgais hon a bydd yn parhau i ddatblygu’r 
mudiad drwy blatfform digidol, ymgysylltu â rhanddeiliaid a digwyddiad ar 
raddfa fawr yng Ngwanwyn 2018.  Yn ystod y digwyddiad, ymgysylltir â 300 o 
randdeiliaid o bob rhan o'r ecosystem entrepreneuraidd i helpu i greu 
rhwydweithiau ac ysgogi newid. 
 
Swyddi a gefnogwyd 
 
Yn 2017-18, rydym ar y trywydd iawn i gefnogi dros 36,500 o swyddi eleni. 
 
  
3. Busnes 

 
Strategaeth Ddiwydiannol y DU  
 
Rydym wedi ymateb i Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac rwyf wedi 
ysgrifennu'n ddiweddar at Aelodau'r Cynulliad yn amgáu ein hymateb.    
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Mae llu o brosiectau o safon fyd-eang i Lywodraeth y DU eu cefnogi ac rydym 
wedi nodi nifer o feysydd lle y gallai Llywodraeth y DU weithio gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau cynnydd yn fuan.  

Mae ein hymateb yn dangos yn amlwg ein bod yn awyddus i gydweithio'n 
adeiladol â Llywodraeth y DU. Wrth wneud hynny, rydym wedi galw ar 
Lywodraeth y DU i chwarae ei rhan, gan barchu'r setliad datganoli ar yr un 
pryd a darparu'r gyfran deg o gyllid sydd ei hangen arnom.  

 Y Trefniadau Pontio wrth adael yr Undeb Ewropeaidd 

Ers canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, rydym wedi cyflwyno nifer o 
gamau i warchod swyddi a chynnig sefydlogrwydd i fusnesau Cymru. Mae'r 
rhain yn cynnwys cynlluniau i ehangu allforion Cymru gan ddatblygu 
ymgyrchoedd newydd i hybu mewnfuddsoddi  a chyflwyno ffyrdd newydd o 
hybu cystadleurwydd cenedlaethol. Rydym hefyd wedi bod ar gyfres o 
ymweliadau masnach â'r Unol Daleithiau, Dubai, India, Tsieina, Japan a Doha 
i gwrdd â darpar fuddsoddwyr a dangos iddynt yr hyn sydd gan Gymru i'w 
gynnig. 

Rydym yn dal i fod yn ymroddedig i'r blaenoriaethau a restrwyd yn ein papur 
gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru, ac rydym wedi bod yn ymgysylltu'n helaeth ers 
refferendwm yr Undeb Ewropeaidd â busnesau o bob maint ac ym mhob 
sector ledled Cymru.  Mae hyn yn cynnwys cynnal cyfres o weithdai ar y 
Trefniadau Pontio wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd gyda'r Cwmnïau 
Angor a'r Cwmnïau o Bwys Rhanbarthol.   Rydym hefyd wedi cynnal 
cyfarfodydd un-i-un gyda chwmnïau ac wedi mynychu digwyddiadau bord 
gron gyda'r Siambr Fasnach, y CBI a'r EEF.  

Drwy sianelau Busnes Cymru rydym wedi ymgysylltu'n helaeth â busnesau 
bach a chanolig (BBaCh) gan dynnu sylw at faterion o bwys sy'n codi yn ystod 
y Trefniadau Pontio y gall fod angen iddynt eu hystyried.  

Dinas Ranbarthau/Bargeinion Dinesig/Bargeinion Twf 

Yn ogystal â chwblhau'n llwyddiannus gontract Bargen Ddinesig Prifddinas 
Ranbarth Caerdydd sy'n werth £1.2  biliwn, a Bargen Ddinesig Rhanbarth Bae 
Abertawe, rydym yn cydweithio'n agos â Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru i ystyried sut orau y gall Bargen Twf Gogledd Cymru gefnogi 
eu huchelgais hwythau i sicrhau rhagor o dwf economaidd.  

Mae Powys a Cheredigion yn datblygu 'Tyfu'r Canolbarth' sy'n tynnu ynghyd 
fusnesau lleol, arweinyddion academaidd a'r llywodraeth genedlaethol a 
llywodraeth leol i greu gweledigaeth ar gyfer twf y Canolbarth yn y dyfodol.  

Banc Datblygu Cymru 
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Bydd Banc Datblygu Cymru yn elfen graidd o bolisi a chyflawniad economaidd 
Llywodraeth Cymru, ac mae wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Lywodraethu - 
Symud Cymru Ymlaen. 

Pan gaiff ei lansio ym mis Hydref 2017, rhai o brif effeithiau ac allbynnau'r 
Banc Datblygu fydd: 

 Hybu lefelau buddsoddi hyd at £80m y flwyddyn o fewn mlynedd.
Buddsoddodd Cyllid Cymru £56m mewn BBaChau yn 2016/17.

 Sicrhau targed Trosoledd gan y Sector Preifat sy’n 1:1.15 fan leiaf.

 Cynyddu nifer y swyddi a gaiff eu creu a'u diogelu i dros 5,500 y flwyddyn
erbyn 2021/22.

 Sicrhau bod darparu cyngor a chefnogaeth drwy Busnes Cymru yn fwy
integredig.

4. Seilwaith

Rheilffyrdd 

Metro De Cymru 

Rydym yn darparu'r Metro ar y cyd â datblygu contract gwasanaethau 
rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn 
yn darparu ac yn cynllunio trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Ar gyfnodau 
brig, mae rhwydwaith presennol y ffyrdd a'r rheilffyrdd dan ei sang ac mae'n 
amlwg bod angen system sy'n cynnig gwell profiad teithio ar hyd a lled ardal y 
de-ddwyrain.  

System drafnidiaeth integredig, amlfodd a modern o ansawdd uchel fydd y 
Metro. Yn ogystal â bod yn ddolen gyswllt rhwng ein cymunedau, bydd hefyd 
yn cefnogi economi Cymru drwy wella'r cysylltedd drwy’r wlad ac â gweddill y 
DU ac Ewrop. 

Rydym wrthi'n caffael gweithredwr a phartner cyflawni ar gyfer gwasanaethau 
rheilffordd Cymru a'r Gororau a'r Metro (Metro Cam 2).  Bydd Cam 2 y Metro 
yn canolbwyntio ar foderneiddio Rheilffyrdd craidd y Cymoedd a rhwydwaith 
rheilffyrdd ehangach De Cymru. Bydd y gwaith hwn ar y seilwaith yn cael ei 
integreiddio â darparu gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau. 

Metro Gogledd Cymru 

Mae Grŵp Llywio Metro Gogledd Cymru a Gogledd-Ddwyrain Cymru wrthi'n 
datblygu rhaglen waith i ddwyn ynghyd becyn o ymyriadau sy'n adlewyrchu  
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gwelliannau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd y rhaglen hefyd yn 
cynnwys gwelliannau trawsffiniol. 

Dechreuwyd ar y gwaith cychwynnol i ystyried cwmpas cynllun Metro ar gyfer 
y gogledd a fydd â'i ganolbwynt yn y Gogledd-ddwyrain ac yn cynnig 
cysylltedd â Chaergybi a thros y ffin i Ogledd Lloegr. Yn ystod y camau 
cychwynnol hyn, mae’r gwaith hwnnw wedi bod yn canolbwyntio ar greu 
canolfan integredig yn ardal Glannau Dyfrdwy a fydd yn cynnwys trenau, 
bysiau, teithio egnïol a gwella'r ffyrdd.  

Mae gwaith ar y gweill hefyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i 
ystyried y potensial ar gyfer canolfannau trafnidiaeth integredig yng Ngorsaf 
Gyffredinol Wrecsam a gorsafoedd trenau eraill yn ardal Wrecsam.  

Masnachfraint y Rheilffyrdd 

Nid yw masnachfraint y rheilffyrdd a etifeddwyd gennym oddi wrth Lywodraeth 
y DU yn addas i ddiwallu anghenion teithwyr heddiw. Mae'n hanfodol bellach 
ein bod yn bwrw ymlaen i sicrhau bod holl swyddogaethau masnachfreinio'r 
rheilffyrdd yn cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru oddi wrth Lywodraeth 
y DU (yn unol ag addewid Llywodraeth y DU yn 2014) a hynny'n ddi-oed. Mae 
hyn yn bwysig er mwyn ein galluogi i gyflwyno trefniadau llawer gwell ar gyfer 
sicrhau bod contract, gwasanaeth a system i ddefnyddwyr rheilffyrdd Cymru 
gyfan ar waith erbyn dechrau masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau o 2018 
ymlaen.  

Mae gwireddu ein huchelgais ar gyfer y fasnachfraint nesaf yn dibynnu ar 
sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cyflawni ein disgwyliadau gyda golwg ar y 
canlynol: 

 Bod Llywodraeth y DU yn trosglwyddo'r pwerau mewn pryd ac yn unol â'r
hyn a gytunwyd.

 Bod Llywodraeth y DU a Network Rail yn cytuno ar ein cynlluniau ar gyfer
Metro Rheilffyrdd y Cymoedd, sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd.

 Bod yr Adran Trafnidiaeth yn cytuno ar drefniadau ariannol addas ar gyfer
seilwaith Rheilffyrdd y Cymoedd.

Cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ar 
7 Medi i drafod ffordd adeiladol o fwrw ymlaen â'r broses gaffael. Cytunwyd, 
ar yr amod bod y dogfennau perthnasol yn cael eu cwblhau, y cawn fwrw 
ymlaen i gyhoeddi'r dogfennau tendro ddiwedd mis Medi 2017. Bydd 
trafodaethau am y trefniadau ariannol yn parhau â Llywodraeth y DU.  

Y broses gaffael i sicrhau gweithredwr a phartner datblygu i weithredu 
contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o 2018 ymlaen a 
darparu Metro  
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De Cymru o 2023 ymlaen yw'r broses gaffael unigol fwyaf y mae Llywodraeth 
Cymru wedi ymgymryd â hi erioed. Drwy ail-fuddsoddi arian yn y 
gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf a sicrhau system drafnidiaeth decach a 
gwell, gallwn helpu i gefnogi twf economaidd ac adeiladu'r cymunedau cryfach 
a'r Gymru gryfach yr ydym i gyd yn dymuno'i gweld. 

Mae pedwar o gynigwyr wedi'u gwahodd gan Drafnidiaeth Cymru i gymryd 
rhan mewn sgwrs agored ar ôl cyflwyno'r cynigion bras. Dyma gamau nesaf y 
broses gaffael: 

 Dechrau 2018 - cymeradwyo dyfarnu'r contract.

 Gwanwyn 2018 - dechrau rhoi’r gwasanaeth rheilffyrdd ar waith.

 Hydref 2018 - contract newydd y gwasanaeth rheilffyrdd yn dechrau.

Rydym yn croesawu adroddiad trwyadl iawn Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 
Sgiliau ac mae'r blaenoriaethau a restrwyd yn adroddiad y Pwyllgor yn unol â 
blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ei hun ar gyfer gwasanaeth newydd 
y rheilffyrdd. Byddwn yn ystyried ei argymhellion manwl yn llawn ac yn 
ymateb maes o law.  

Ffyrdd 

Rydym yn diweddaru'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol o bryd i'w 
gilydd i adlewyrchu'r datblygiadau dros gyfnod a phroffil newidiol yr hyn sydd 
ei angen ledled Cymru a sicrhau mai diogelwch a dibynadwyedd rhwydwaith 
strategol y ffyrdd yw ein prif ystyriaeth ym maes trafnidiaeth.  

Rydym eisoes wedi cyhoeddi £24 miliwn ar gyfer mannau sydd dan bwysau 
ar ein cefnffyrdd. Bydd hyn yn cynnig cyfle inni wneud rhagor i fynd i'r afael â 
chyffyrdd, sy'n achosi tagfeydd gan edrych ar wella cyfleoedd i oddiweddyd ar 
y prif lwybrau o'r Gogledd i'r De. Rydym wrthi'n gwneud gwaith dichonoldeb 
yn y maes hwn. 

Yn ogystal â hyn, bydd £15 miliwn arall yn cael ei ddyrannu drwy ein cronfa 
rhwydweithiau trafnidiaeth lleol, gyda'r nod o wneud y rhwydwaith ffyrdd lleol 
yn fwy diogel a chydnerth, a hwyluso symud arno. 

Porthladdoedd 

Mae sector y porthladdoedd wedi mynegi cryn bryder am bwysigrwydd cynnal 
system effeithlon i symud nwyddau, gan ddefnyddio trefniant mor ddi-dor â 
phosibl ar gyfer y tollau.  

Rydym yn cynnal deialog barhaus â Grŵp Porthladdoedd Cymru a 
phorthladdoedd unigol ynglŷn â'r materion hyn. Rydym wedi'i gwneud yn glir i 
Lywodraeth y DU y byddai'n annerbyniol pe bai porthladdoedd Cymru'n cael 
eu niweidio yn sgil trefniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd neu pe baent o 
dan anfantais mewn unrhyw ffordd o'u cymharu â phorthladdoedd eraill y DU.  
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Mae trefniadau'r tollau, tariffiau a'r gyfundrefn ariannol ehangach yn faterion a 
gedwir i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, ac, ochr yn ochr â phartneriaid 
allweddol eraill - byddwn yn dal i  bwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau na fydd 
trefniadau ar y ffiniau'n rhoi porthladdoedd Cymru o dan unrhyw anfantais. 

Maes Awyr Caerdydd 

O ran nifer y teithwyr, y ffigur blynyddol treigl ym mis Awst oedd bod 
1,437,954 wedi defnyddio'r cyfleuster - cynnydd o dros 90,000 o deithwyr, o 
gymharu ag yn y 12 mis blaenorol.    

Mae llwybrau newydd cyffrous wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar; er enghraifft, y 
daith hir o Gaerdydd i Doha yn y Dwyrain Canol; disgwylir i'r gwasanaeth 
ddechrau yn 2018. Bydd darpar gysylltiadau awyr newydd  yn cynnig 
cyfleoedd pwysig i economi Cymru gan gynnwys twristiaid yn dod yma, 
mewnfuddsoddi a masnachu tramor. Wrth inni baratoi ar gyfer dyfodol y tu 
allan i'r Undeb Ewropeaidd, mae'n bwysicach nag erioed inni werthu Cymru i'r 
byd a chyfarfod â darpar fuddsoddwyr a phartneriaid corfforaethol ym mhob 
cwr o'r byd i ddangos iddynt beth yn union sydd gan Gymru i'w gynnig.  

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi cyhoeddi'n ddiweddar y bydd y cyswllt awyren 
rhwng Caerdydd ac Ynys Môn yn parhau am 4 blynedd arall; mae'r 
gwasanaeth yn darparu ffordd bwysig a hwylus o deithio rhwng y gogledd a'r 
de ac mae'n hanfodol i'n heconomi. 

Mae datganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru yn fater arall yr ydym ar ei 
drywydd o hyd. Mae angen i ddefnyddwyr a busnesau gael dewis ynghylch 
sut y gallant gysylltu â gweddill y DU, Ewrop a'r byd. Mae'r Doll Teithwyr Awyr 
mewn gwirionedd yn mygu'r dewis hwn. Bydd datganoli'r Doll Teithwyr Awyr, 
gobeithio, yn golygu y bydd modd cyflwyno llwybrau newydd, gan gynnwys i 
gyrchfannau pell. 

Y Seilwaith Band Eang/Digidol 

Mae Cyflymu Cymru yn mynd rhagddo'n dda.  Ddiwedd mis Mawrth, roedd 
dros 645,000 o safleoedd ledled Cymru yn gallu cysylltu â band eang cyflym 
iawn yn sgil y cynllun. Mae BT wedi cadarnhau ei fod yn disgwyl sicrhau 
cyflymder lawrlwytho o 30Mbps i ryw 690,000 o safleoedd cyn i'r rhaglen ddod 
i ben ddiwedd mis Rhagfyr 2017.  

Byddai siroedd cyfan megis Gwynedd, Conwy a Môn heb fand eang cyflym 
iawn o gwbl oni fyddai Cyflymu Cymru wedi ymyrryd. Roedd adroddiad 
diweddaraf Ofcom yn dangos mai yng Nghymru y mae'r ddarpariaeth band 
eang cyflym iawn gorau ymhlith y gwledydd datganoledig, gyda mwy nag wyth 
o bob deg eiddo'n gallu cysylltu ag ef.  Mae hyn yn cymharu ag ychydig dros
hanner yn 2014.
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Rydym wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r cam nesaf pan fyddwn yn edrych ar y 
ganran fach olaf o safleoedd nad yw gwaith lledaenu Cyflymu Cymru neu 
gynlluniau'r cwmnïau telathrebu eu hunain yn eu cynnwys.  Mae'r 
ymgynghori'n ganlyniad gwaith ymchwil manwl ac mae'n cynnwys rhestr o 
safleoedd sy'n dal o bosibl heb fand eang cyflym iawn.  Byddem yn annog y 
rhai nad oes modd iddynt gysylltu i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. 

5. Strategaeth Ffyniant i Bawb

Ar 19 Medi, byddwn yn cyhoeddi strategaeth genedlaethol, syml ar draws y 
llywodraeth, sef Ffyniant i Bawb. Bydd hon yn cynnwys ein gweithgarwch yn 
ystod y tymor hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer camau pellach dros y tymor 
hwy.  

Bydd y strategaeth genedlaethol yn cynnig y fframwaith ac yn ffurfio'r sylfaen 
ar gyfer popeth a wnawn. Mae angen un strategaeth genedlaethol oherwydd 
dim ond drwy weithio'n wahanol y gallwn fynd i'r afael â'r problemau y mae 
Cymru yn eu hwynebu, yn benodol drwy gysylltu rhaglenni â'i gilydd, a 
gweithio ar draws ffiniau i wireddu blaenoriaethau'r Llywodraeth.  Bydd y 
strategaeth genedlaethol yn cynnwys deuddeg o amcanion i'r llywodraeth 
gyfan o dan bob un o'r pedwar maes sef Ffyniannus a Diogel, Uchelgais a 
Dysgu, Iach ac Egnïol; ac Unedig a Chysylltiedig. Y rhain fydd ein hamcanion 
llesiant a'n cyfraniad at nodau llesiant tymor hir Cymru. 

I ategu’r strategaeth hon ac i gynnig rhagor o fanylion am y camau sy'n 
berthnasol i fusnes, sgiliau a seilwaith yn y strategaeth, byddaf yn cyhoeddi 
Cynllun Datblygu Economaidd yn ddiweddarach yn yr hydref.  




