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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 cael gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth 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.   

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 

Russell George AC/AM 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

5 Mawrth 2018 
Annwyl Russell 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau − Camau Gweithredu 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Chwefror, dywedais y byddwn yn rhoi gwybodaeth 
ychwanegol ichi mewn perthynas â rhaglen yr Ardaloedd Menter.  

Cam Gweithredu 1 
Soniodd Ysgrifennydd y Cabinet am arolwg a gynhaliwyd ar ardaloedd menter. 
Dywedodd y byddai’n dosbarthu’r ymatebion manwl i ni. 

Mae ymatebion i ddau gam yr Arolwg Hydredol o Ardaloedd Menter wedi’u 
cyhoeddi’n ddwyieithog a chewch eu gweld yma  
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/?skip=1&lang=cy (sgroliwch i lawr i waelod y dudalen) 

Cam Gweithredu 2 
Cafwyd cwestiwn gan Adam Price ynghylch Lwfansau Cyfalaf Uwch. Bydd Mike yn 
rhoi gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor. 

Rwy’n bwriadau gofyn i’r Trysorlys estyn y dyddiadau cau ar gyfer hawlio Lwfansau 
Cyfalaf Uwch y tu hwnt i 2020. 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu Industrial Strategy 
Challenge Fund fel rhan o’i strategaeth ddiwydiannol. Mae hyn wedi arwain at 
gynnydd sylweddol yn y gyllideb ymchwil ac arloesi sydd ar gael i fusnesau, 
prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill (tua £2 biliwn hyd at  2021/22) 
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Mae’r Llywodraeth wedi cydweithio â busnesau ac academyddion i nodi’r heriau 
diwydiannol craidd mwyaf lle: 

 Mae gan y DU sylfaen ymchwil o’r radd flaenaf a busnesau sy’n barod i
arloesi

 Mae marchnad fyd-eang sy’n fawr neu sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n gynaliadwy.

Mae sawl her eisoes wedi’i chyhoeddi fel rhan o gam 1 ac mae'r rheini’n cynnwys: 
 Her batri Faraday
 Robotiaid ar gyfer byd mwy diogel
 Gweithgynhyrchu meddyginiaethau

Mae cystadlaethau eisoes wedi’u cynnal ar eu cyfer ac mae cyllid yn dechrau cael ei 
ddyrannu. Disgwylir i fwy o gystadlaethau gael eu cynnal. 

Mae’r broses ar waith i gytuno â’r trysorlys ar ail gam o heriau a chyllid, a’r heriau a 
gynigir yw: 

 Chwyldro ynni (systemau ynni)
 Trawsnewid y maes adeiladu
 Heneiddio’n iach a data am ddiagnosis cynnar

 Cynulleidfa’r dyfodol, gwasanaethau arloesol a thrawsnewid dulliau
cynhyrchu bwyd.

Mae llawer o’r heriau’n cyd-fynd â’r hyn sy’n digwydd eisoes yn yr Ardaloedd Menter 
a'r gobaith yw y bydd sefydliadau yn yr ardaloedd hyn yn gweithio’n egnïol i 
gyflwyno cynigion cryf unwaith y bydd y cystadlaethau’n agor. Caiff yr holl gyllid ei 
ddyrannu ar ôl i gystadleuaeth agored gael ei chynnal. Bydd yn rhaid i’r prosiectau 
ddangos y byddant yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod cyllido. Hefyd, bydd 
yn rhaid i bob prosiect gael arian cyfatebol sylweddol gan ddiwydiant er mwyn profi 
eu gwerth. Bydd maint y cyllid yn amrywio o fusnesau bach a chanolig sy’n 
cydweithio ar brosiect ymchwil a datblygu y mae arno angen grant o £200,000, i 
ganolfannau/hybiau sy’n ymgeisio am tua £20 miliwn. Bydd busnesau a sefydliadau 
ymchwil yn datblygu prosiectau newydd, a nes y bydd cyllid yn cael ei gadarnhau 
byddant yn brosiectau cyfrinachol am resymau masnachol. 

Mae swyddogion hefyd yn cydweithio â chymheiriaid yn BEIS i gynnig atebion go 
iawn, sydd â gwerth ychwanegol ac sy’n berthnasol i Gymru, i heriau ISCF a’r 

Bargeinion Sector. Mae hyn yn cynnwys atebion yr Ardaloedd Menter pan fyddant 
yn berthnasol. 

Rydym yn croesawu hefyd gyhoeddi cynigion Bargen y Sector Niwclear. Ein nod 
yw cydweithio â’r Nuclear Industry Association i sicrhau bod unrhyw Fargen yn rhoi 
sylw manwl i anghenion y sector yng Nghymru, a hefyd i ddarparu cyfleoedd 
gwirioneddol y gall y gadwyn gyflenwi yng Nghymru elwa arnynt. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio â Rhanbarth Gogledd Cymru a 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i weld sut orau y gall Bargen Twf y 

Gogledd gynnal ei huchelgeisiau i ehangu’r economi ymhellach. Ar hyn o bryd 

mae’n rhy gynnar i ddweud pa fath o gymorth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei 

ddarparu. Er hynny, bydd unrhyw gymorth ar gyfer cynigion y Bwrdd Uchelgais yn 
seiliedig ar asesiad o’i gyfraniad at gyflawni nodau’n strategaeth genedlaethol 

Ffyniant i Bawb a’n Cynllun Gweithredu ar yr Economi. 

 Cam Gweithredu 3 
Hefyd, dadansoddiad o wariant pob Ardal Fenter ar ôl tynnu’r gwariant ar seilwaith, i 
weld faint sy’n cael ei wario ar bobl Ardal Fenter - bydd Duncan yn anfon yr 
wybodaeth hon.  

Darperir y ffigurau a ofynnwyd amdanynt, yn y ddogfen sydd ynghlwm. 

Yn gywir  

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 

mailto:Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Ken.Skates@gov.wales


Dadansoddiad o’r Buddsoddiad Cyhoeddus

-£6,015,718.74
Ynys Môn £19,778,000.00 Glyn Ebwy Pob Ardal

£ £ £

£3,920,635.06 £88,340,000.00 £132,469,783.00

£2,331,161.00 £5,307,004.77 £74,129,434.75

£105,084.00 £915,896.00 £14,275,076.06

£40,369.00 Eiddo £9,738.00 Eiddo £4,993,065.37 Eiddo

Cyfanswm £6,397,249.06 Cyfanswm £94,572,638.77 Cyfanswm £225,867,359.18

Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan Hafan

£ £

£3,584,281.26 £6,681,296.04

£10,178,000.00 £2,326,500.00

£28,860.50 £203,635.00

£12,103.06 Eiddo £107,033.00 Eiddo

Cyfanswm £13,803,244.82 Cyfanswm £9,318,464.04

Caerdydd Canolog Port Talbot

£ £

£33,980,000.00 £2,066,000.00

£14,866,983.25 £1,714,505.28

£13,135,577.00 £17,162.00

£12,755.00 Eiddo £0.00 Eiddo

Cyfanswm £61,995,315.25 Cyfanswm £3,797,667.28

Glannau Dyfrwy Eryri

£ £

£27,330,531.28 £1,236,872.00

£1,611,250.00 £1,124,197.61

£121,852.87 £219.00

£32,049.00 Eiddo £0.00 Eiddo

Cyfanswm £29,095,683.15 Cyfanswm £2,361,288.61
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