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1. CEFNDIR 
 
Ardaloedd Menter Cymru 
 

Ceir wyth Ardal Fenter yng Nghymru. Ardaloedd daearyddol dynodedig yw’r 
Ardaloedd Menter, ac maent yn cefnogi busnesau newydd a busnesau sy’n 
ehangu drwy ddarparu seilwaith a chymorth busnes o’r radd flaenaf. Mae pob 
Ardal Fenter yn canolbwyntio ar o leiaf un sector busnes allweddol. 

 

Mae Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn canolbwyntio’n bennaf ar y 
sector ynni a’r amgylchedd.   

 
 

                  

 

 

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

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/
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2. Y WELEDIGAETH A’R PRIF FLAENORIAETHAU  
 

Creu amgylchedd economaidd i dyfu busnesau sy’n bodoli eisoes, i ddenu 
buddsoddiad newydd, ac i ehangu’r cyfleoedd cyflogaeth drwy ddatblygu 
pwyntiau gwerthu unigryw’r ardal a gwneud y gorau o'u potensial. 
 
 
Y prif flaenoriaethau 
 

 Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd drwy gyfrwng sbardunwyr/cymelliannau 
economaidd – Lwfansau Cyfalaf Uwch, y Cynllun Ardrethi Busnes 
Ardaloedd Menter, cyfraddau llog ffafriol Cyllid Cymru, Talebau Band Eang 
Gwibgyswllt a chyllid Ewropeaidd 2014-2020. 

 Darparu cysylltedd TGCh drwy fand eang cyflym iawn a gwell 
rhwydweithiau symudol, a manteisio arno. 

 Gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth, gan adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd gan 
y Bwrdd hyd yma a hybu prosiectau buddsoddi eraill. 

 Parhau i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n gysylltiedig â dyfrffordd ddofn y Ddau 
Gleddau. 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig cynhenid yn y 
gadwyn gyflenwi. 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth safleoedd Waterston a 
Blackbridge i ddatblygu’r economi ac i greu cyfleoedd gwaith. 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd o ran ynni'r môr. 

 Ymchwilio i’r cyfleoedd i’r Ardal Fenter yn sgil Brexit. 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd i gynhyrchwyr bwyd lleol ‘ychwanegu 
gwerth’. 

 Atgyfnerthu a diogelu sgiliau at y dyfodol i ateb gofynion busnesau yn awr 
ac yn y dyfodol. 

 Gwneud y gorau o’r cyfleoedd i’r sector twristiaeth a pharhau i ddatblygu’r 
farchnad llongau mordeithio. 

 Cefnogi camau i ddatblygu safleoedd ac arferion gorau cynaliadwy i 
wireddu’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg yn ardal y Ddau Gleddau. 
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3. Y CYNNYDD A WNAED A’R HYN A GYFLAWNWYD ERS EI SEFYDLU 
 

Ymhlith y cynnydd a wnaed yn yr Ardal Fenter i gefnogi amcanion y Bwrdd 
mae’r hyn a ganlyn:  

 Mae Valero Penfro – cyflogwr pwysig yng Nghymru – wedi cael caniatâd i 
adeiladu safle cynhyrchu ynni gwerth £127 miliwn yn ei burfa ym Mhenfro. 
Mae hyn yn newyddion pwysig a chalonogol i Sir Benfro a’r Ardal Fenter 
ac mae’n dangos bod gan Valero hyder o hyd i fuddsoddi yn yr Ardal 
Fenter ac yng Nghymru. 
 

 Dyfarnodd Llywodraeth Cymru gontract gwerth £5.8 miliwn i Mainstay 
Marine Solutions sydd wedi’i leoli yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau 
Gleddau i adeiladu dwy long patrolio newydd ar gyfer pysgodfeydd Cymru. 
Cafodd y contract ei ddyfarnu ar ôl proses fidio gystadleuol ryngwladol ac 
roedd yn sicrhau bod y llongau’n cael eu hadeiladu yng Nghymru gan 
ddarparu cyflogaeth fedrus yn Sir Benfro. 

 

 Mae Bwrdd yr Ardal Fenter, Cyngor Sir Penfro a rhanddeiliaid yn trafod â 
datblygwyr y cynnig i ddatblygu Parc Bwyd yn Hwlffordd.     

 

 Cafodd safleoedd Waterston a Blackbridge eu gwerthu i Egnedol ac mae 
ganddo gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r safle i fod yn ganolfan 
ragoriaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy.   

 

 Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi'r cynllun gwerth £35m i 
wella’r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin ar waith. Cafodd 
£22 miliwn o arian yr UE ei neilltuo i gefnogi’r cynllun. Mae’r tîm wedi 
bod yn paratoi cynllun amlinellol ac asesiad manwl o effaith y cynllun 
ar yr amgylchedd. Mae’r broses statudol i gael y pwerau sydd eu 
hangen i adeiladu’r ffordd yn mynd rhagddi ar hyn o bryd ac, yn 
ddibynnol ar ymchwiliad cyhoeddus ac ar gymeradwyo’r cyllid, gallai’r 
gwaith adeiladu ddechrau yn 2019.   
 

     https://beta.llyw.cymru/a40-llanddewi-felffre-i-
penblewin?_ga=2.137705008.125098643.1551093398-
659978969.1530622543 
 

Mae Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru’n 
cynnwys ymrwymiad i fwrw ymlaen â chynigion i droi’r A477 rhwng 
Doc Penfro a Johnston yn gefnffordd. Mae hyn yn cynnwys tollau 
Pont Cleddau ac mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cwrdd â 
swyddogion y Cyngor i gael gwybodaeth gychwynnol. Bwriedir 
diddymu'r tollau erbyn 2020.   

 

 Yn yr hydref 2016, lansiwyd dau gynllun ynni môr newydd yn y rhanbarth.  
Bydd yr Ocean Wave Rower yn cynhyrchu ynni glân gan ddefnyddio 
symudiad naturiol y tonnau. Cyhoeddwyd y cynllun i gynhyrchu ynni o 
donnau’r môr oddi ar arfordir Sir Benfro ar ôl sicrhau cyllid gan yr UE, a bu 
i Marine Power Systems ddatgelu model chwarter maint o'i ddyfais 

https://beta.gov.wales/a40-llanddewi-velfrey-penblewin#section-2025
https://beta.gov.wales/a40-llanddewi-velfrey-penblewin#section-2025
https://beta.gov.wales/a40-llanddewi-velfrey-penblewin#section-2025
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WaveSub yn Noc Penfro ar ôl cael arian gan yr UE. Mae disgwyl i’r ddau 
brosiect arwain at greu swyddi newydd ym maes peirianneg a 
gweithrediadau yn Sir Benfro a chreu cyfleoedd i fusnesau lleol yn y 
gadwyn gyflenwi. Ym mis Hydref 2017, cafodd sector ynni môr Cymru hwb 
arall pan ddyfarnwyd £1.2m o arian yr UE i greu ardal brofi ar gyfer 
datblygwyr ynni’r môr yn Nyfrffordd y Ddau Gleddau. 

 

 Mae Bwrdd yr Ardal Fenter wedi cefnogi camau i ddatblygu’r farchnad 
llongau mordeithio yn ardal y Ddau Gleddau. Mae nifer y llongau 
mordeithio sy’n ymweld â’r Ardal Fenter wedi cynyddu 500% mewn dwy 
flynedd. Yn 2018, cafwyd 34 o ymweliadau gan longau mordeithio – 
cyfanswm o tua 10,000 o ymwelwyr a 3,000 o griw yn ymweld â Sir Benfro 
ac yn cyfrannu dros £1 miliwn at yr economi. Yn sgil adeiladu pontŵn yn 
Abergwaun gydag arian o’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth, 
gall longau mwy o faint fwrw angor yn yr harbwr. 
 

 Mae Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau wedi hwyluso 
cyfarfodydd rheolaidd i roi cyfle i fusnesau bach a chanolig cynhenid yng 
nghadwyn gyflenwi’r sector ynni rwydweithio, rhannu arferion da a phennu 
ffyrdd o gydweithio. Yn 2015, yn sgil y cyhoeddiad y byddai purfa Murco 
yn cau, aeth y Bwrdd ati i sefydlu grŵp ymgysylltu ar gyfer busnesau bach 
a chanolig, gan gydweithio’n agos â Busnes Cymru. Ers ei sefydlu, mae’r 
grŵp wedi cynnal 21 digwyddiad ac mae dros 400 o bobl fusnes leol wedi 
dod i gyfres o gyfarfodydd i drafod materion a bennwyd gan y busnesau. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd i drafod materion fel GwerthwchiGymru a 
chyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi – un enghraifft o hyn yw prosiect 
rheilffordd HS2. Un o’r digwyddiadau mwyaf llwyddiannus oedd 
digwyddiad Garej Ddigidol Google yn 2017. 

 

 Bu i Grŵp Rhyngweithio Busnes y Bwrdd hwyluso digwyddiad i drafod sut 
y gallai busnesau lleol wneud y gorau o’r cyfleoedd sy’n deillio o'r 
hediadau newydd o Faes Awyr Caerdydd i Qatar. Gallai hyn greu 
cyfleoedd ar ôl Brexit. Gallai fod yn gyfle byd-eang i Sir Benfro sydd wedi’i 
lleoli ddim ond dwy awr o Faes Awyr Caerdydd. Mae gan Qatar a’r 
Dwyrain Canol farchnad ar gyfer nwyddau ar ben uchaf y farchnad, yn 
enwedig cynnyrch bwyd, ac mae Sir Benfro’n enwog am gynnyrch o’r fath. 
Ceir cyfle hefyd i gyflwyno Sir Benfro fel cyrchfan wyliau i ymwelwyr o 
Qatar a’r Dwyrain Canol. 

 

 Bu'r Bwrdd yn cydweithio’n agos â Thasglu Murco a sefydlwyd gan y 
Gweinidog ar y pryd i helpu i liniaru effaith cau’r burfa, gan sicrhau bod ei 
waith yn cydweddu â gwaith y Tasglu. Mae’r Bwrdd wedi mynd i’r afael â 
gwaith etifeddol y Tasglu ac mae'r Grŵp Rhyngweithio Busnes yn agwedd 
bwysig ar hyn. Fe’i trafodir yn y pwyntiau uchod. 

 Mae’r Bwrdd yn cydnabod llwyddiant Insite Technical Services sydd wedi’i 
leoli yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau. Cafodd ei gorffori yn 
2014 yn sgil cau purfa Murco yn Aberdaugleddau ac mae’n fusnes  
cynllunio, rheoli prosiectau ac ymgynghori ym maes peirianneg sy’n 
canolbwyntio’n bennaf ar y diwydiant olew a nwy. Mae'r gweithlu wedi 
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cynyddu o’r chwe chyfarwyddwr gwreiddiol i gyfanswm o 41 o bobl ym mis 
Awst 2018. Bwriedir ehangu’r busnes ymhellach, gan gynnwys cynyddu’r 
gweithlu. Mae wedi ymrwymo i feithrin sgiliau ac arbenigedd ei staff ac 
mae wedi llunio rhaglen prentisiaethau peirianneg yn ddiweddar, ar y cyd 
â Choleg Sir Benfro. Bydd y garfan gyntaf yn dechrau eu prentisiaethau 
ym mis Medi 2018.  

 

 Mae band eang cyflym iawn ar gael mewn 98.6% o’r Ardal Fenter. Mae 
band eang gwibgyswllt ar gael, yn ddibynnol ar arolwg, i 100% o safleoedd 
yr Ardal Fenter. Yn ogystal, mae Cynllun Taleb Gwibgyswllt Llywodraeth 
Cymru yn darparu cymorth ariannol o hyd at £10,000 i gynorthwyo ag 
unrhyw gostau adeiladu gormodol. Mae 35% yn manteisio ar fand eang 
cyflym iawn yn yr Ardal Fenter, ac mae’r ganran yn cynyddu’n gyson. 
Mae’r Ardal hon ar y blaen i holl Ardaloedd Menter eraill Cymru. Mae 
Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau hefyd yn ymchwilio i 
gyflwyno ac i ddefnyddio’r ‘Rhyngrwyd Pethau’ ar sail ‘LoRa WAN’. 

 

 Mae marchnata’r Ardaloedd Menter wedi bod yn flaenoriaeth amlwg ers eu 
sefydlu, gyda gwefan bwrpasol newydd, 
https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy, ac arwyddion i nodi 
ffiniau a phrif safleoedd yr Ardaloedd Menter. Lluniwyd pecyn o 
ddeunyddiau marchnata ar gyfer Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau 
sy’n cynnwys llenyddiaeth, stondinau arddangos, fideos hyrwyddo a thaith 
awyr 3D (sydd ar gael ar y wefan). Mae rhaglen gynhwysfawr o 
weithgareddau marchnata cyffredinol a phenodol ar gyfer yr Ardal hon ar 
waith, a hynny i barhau i farchnata’r Ardaloedd; mae Ardal Fenter 
Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cael ei hyrwyddo’n helaeth fel rhan o’r 
cynnig ehangach ar gyfer y sector.    

 

 Mae’r Bwrdd bob amser wedi rhoi blaenoriaeth i feithrin sgiliau, ac mae’r 
gwaith a wnaed gan Goleg Sir Benfro ar ei Astudiaeth o’r Bwlch Sgiliau 
wedi darparu gwybodaeth werthfawr yn y maes hwn. Mae ei gylch gwaith 
hefyd yn gydnaws â’r sectorau ynni, bwyd a thwristiaeth, sef y sectorau a 
bennwyd gan y Bwrdd fel blaenoriaethau i’w datblygu. Mae Bwrdd yr Ardal 
Fenter yn cefnogi’r prosiect hwn yn gryf. Gwnaed cynnydd da i gysylltu â’r 
sectorau sy’n flaenoriaeth: y môr, twristiaeth forol a gweithgynhyrchu 
bwyd.  

 

 Mae’r Bwrdd wedi cefnogi prosiect gwerth £11.5m i ddatblygu Canolfan 
Ragoriaeth Peirianneg Ynni’r Môr yn Noc Penfro, a bydd yn parhau i 
gefnogi’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrthi, yn enwedig i gadwyn gyflenwi leol 
sector ynni’r môr. 

 
 
  

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones
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Perfformiad yr Ardaloedd Menter 
 
Cyhoeddir diweddariad am y cynnydd a wnaed o ran prif brosiectau’r 
Ardaloedd Menter bob blwyddyn (gweler Adran 6 – Cyhoeddiadau blaenorol 
yr Ardal Fenter i gael dolenni at y dogfennau perthnasol). 
 

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, cafodd 416 o 

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

gymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru. Cafodd 1087.5 o swyddi eraill 

eu diogelu a 196 o swyddi eu cynorthwyo. 

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

Cymru wedi buddsoddi dros £16.1m ac mae’r sector preifat wedi 

buddsoddi bron i £3.9m.  

 O’r dyddiad y cafodd ei sefydlu hyd at fis Mawrth 2018, mae 89 o fusnesau 

yn yr Ardal Fenter wedi cael cymorth a chefnogaeth ariannol drwy raglenni 

cymorth busnes Llywodraeth Cymru neu drwy ymyriadau uniongyrchol.  

 

Y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter 

Lansiwyd y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter ym mis Hydref 2012 
fel modd o ddarparu cymorth ariannol ar gyfer yr ardrethi busnes y mae’n 
rhaid i fusnesau bach a chanolig yn Ardaloedd Menter Cymru eu talu. Ers ei 
lansio, mae 104 o fusnesau yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau wedi 
elwa ar Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru, gyda thros £2.5m 
wedi’i ddarparu tuag at gostau eu hardrethi busnes.  
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4. Y BLAENORIAETHAU A’R TRYWYDD AR GYFER Y DYFODOL 
 

Mae’r Bwrdd wedi pennu’r prif flaenoriaethau ac amcanion a ganlyn er mwyn 
datblygu’r Ardal Fenter ymhellach yn y dyfodol: 
 

 Cadarnhau’r cyfleoedd yn y sector olew a nwy a gwneud y gorau 
ohonynt    

Ers ei sefydlu, cafodd yr Ardal Fenter ei seilio ar y safleoedd ynni a oedd 
yn bodoli eisoes, gan adeiladu ar sylfaen ddiwydiannol sefydledig yr ardal.  
Mae'n dal i fod yn sbardun pwysig i economi’r ardal, gydag oddeutu 20% o 
gyflenwadau ynni’r DU yn dod i law drwy Sir Benfro. Mae’r Ardal Fenter yn 
dal i fod yn lleoliad deniadol ar gyfer cwmnïau ynni gan fod yno seilwaith 
ynni rhagorol, cadwyn gyflenwi a seilwaith dosbarthu sefydledig, gweithlu 
medrus a rhwydwaith o brifysgolion ag arbenigedd mewn amryw o feysydd 
sy’n gysylltiedig ag ynni.     
 

 Datblygu Parc Bwyd yn Llwynhelyg, Hwlffordd 
Mae’r Bwrdd yn cydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid i roi’r agenda ar 
waith. Mae Sir Benfro yn enwog am ei chynnyrch amaethyddol cynradd. O 
ddarparu Parc Bwyd a seilwaith cysylltiedig, bydd yn gyfle i ‘ychwanegu 
gwerth’ ac i gadw’r buddion economaidd yn yr ardal. O feithrin cysylltiadau 
â’r byd academaidd, mae’r Bwrdd hefyd yn tybio y bydd yn ategu 
cynaliadwyedd y cynnig. Bydd y cynnydd yn y galw am fwyd Sir Benfro 
drwy’r farchnad allforio yn sbarduno twf y Parc Bwyd a’i wasanaethau. 
Rhagwelir y bydd hefyd yn creu galw am ganolfan ymwelwyr yn y Parc 
wrth i fwyd Cymru gael ei arddangos ar y llongau mordeithio sy’n ymweld 
â phorthladdoedd Sir Benfro. 
 

 Parhau i ddatblygu’r sector llongau mordeithio 
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer yr ymweliadau gan longau 
mordeithio a’u teithwyr wedi cynyddu'n sylweddol, ac mae potensial i 
ddatblygu’r sector ymhellach o ran maint y llongau a niferoedd y teithwyr. 
Mae’r Bwrdd yn cefnogi camau i wneud y gorau o’r cyfleoedd yn y gadwyn 
gyflenwi ar gyfer cwmnïau a theithwyr llongau mordeithio e.e. darparu 
bwyd, diod, celf a chrefft lleol. Bydd yn cydweithio â phartneriaid a 
rhanddeiliaid, yn enwedig CruiseCymru, i sicrhau bod y gweithgarwch 
hwn, sydd wedi ychwanegu dimensiwn newydd i economi Sir Benfro, yn 
parhau.   

 

 Sicrhau’r budd mwyaf o safle gwres a phŵer cyfunedig Valero gwerth 
£127 miliwn 

Mae hwn yn brosiect buddsoddi sylweddol yn ardal y Ddau Gleddau ac 
mae’n dangos hyder Valero yn yr ardal ac yng Nghymru. Mae’n creu 
cyfleoedd i gwmnïau cynhenid yn y gadwyn gyflenwi, ac mae’r Bwrdd yn 
bwriadu cydweithio â Valero a rhanddeiliaid eraill i greu cynifer â phosibl o 
gyfleoedd economaidd ar gyfer yr Ardal Fenter. Bydd yn gwneud hyn drwy 
sianeli amrywiol, gan gynnwys y Grŵp Rhyngweithio Busnes. 
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 Manteisio’n llwyr ar fand eang cyflym iawn a seilwaith TG 
Yn sgil ymdrechion y Bwrdd, mae gan dros 98% o safleoedd yn yr Ardal 
Fenter fynediad at fand eang cyflym iawn. Ar hyn o bryd, mae 35% o 
safleoedd yr Ardal Fenter yn manteisio arno, un o’r cyfraddau uchaf yng 
Nghymru. Mae’r Bwrdd yn dal i hybu’r agenda hon i wneud y gorau o’r 
cyfleoedd posibl ac i wella perfformiad busnes. Ymhellach, mae’r Bwrdd 
yn trefnu gweithdai ar gyfer busnesau a myfyrwyr coleg i roi gwybod iddynt 
am botensial y Rhyngrwyd Pethau, a safon o’r enw LoRa WAN. Mae 
potensial i hyn greu cyfleoedd newydd i fusnesau fod yn gyflenwyr neu’n 
arbenigwyr o ran y Rhyngrwyd Pethau. Mae’r Bwrdd yn ymchwilio i 
ddichonoldeb creu amgylchedd Rhyngrwyd Pethau ar hyd a lled yr Ardal 
Fenter er mwyn i fusnesau dreialu cyfleoedd newydd. 
 

 Mynd i’r afael â’r bylchau sgiliau 
Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo’n llwyr i feithrin sgiliau fel modd o sbarduno 
datblygiad economaidd. Mae wedi cefnogi astudiaethau sy’n mynegi ac yn 
pennu bylchau sgiliau ym mhlatfform economaidd presennol yr ardal ac o 
ran y cyfleoedd sy’n dod i’r amlwg, fel sectorau’r môr, bwyd, hamdden a 
lletygarwch. Mae’r gwaith yn parhau ac mae Coleg Sir Benfro’n datblygu 
pecyn o flaenoriaethau a mesurau cymorth. Mae mynediad at lafur medrus 
yn ystyriaeth hollbwysig i fusnesau sy’n ystyried buddsoddi. Mae gan y 
Bwrdd gynrychiolaeth ar Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-
orllewin a Chanolbarth Cymru, felly mae mewn sefyllfa dda i ddylanwadu 
ar y camau i gynllunio ac i ariannu darpariaeth sgiliau'r rhanbarth. Mae 
wedi darparu gwybodaeth sy’n sail i Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau’r 
rhanbarth, ac mae wedi darparu tystiolaeth o ran gofynion sgiliau Sir 
Benfro.  

 

 Cefnogi datblygiad prosiect Ardal Forol Doc Penfro 
Un o brif brosiectau Dinas-Ranbarth Bae Abertawe yw hwn, ac mae’n 
gydnaws â thraddodiad ynni Sir Benfro. Mae’r Bwrdd yn cefnogi’r 
cyfleoedd sy’n gysylltiedig â'r prosiect. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau i 
sefydlu Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni’r Môr yn Noc Penfro. Bydd 
hon yn rhaglen bum mlynedd a bydd yn cyflogi hyd at 25 o staff medrus 
iawn. Bydd y Ganolfan Ragoriaeth yn sbarduno arloesedd yng nghadwyn 
gyflenwi sector ynni’r môr, gan helpu i greu cynhyrchion, gwasanaethau a 
swyddi newydd, a chyfrannu at leihau costau sector ynni’r llanw a’r tonnau. 

 

 Cyfleoedd ar ôl Brexit – Porthladdoedd rhydd 
Bydd yr ardal yn wynebu heriau yn sgil Brexit, ni waeth pa ffurf fydd iddo, 
ac mae’n bwysig ystyried y sefyllfa o safbwynt cyfleoedd. Mae’r cyfleoedd 
sydd ynghlwm wrth borthladdoedd Sir Benfro sy’n wynebu’r gorllewin yn 
cael eu hystyried, yn enwedig y cysylltiadau ag Iwerddon, ac mae gwaith 
eisoes yn mynd rhagddo, gyda’r Bwrdd a’i randdeiliaid yn ystyried y 
potensial o gael ‘porthladd rhydd’ yn ardal y Ddau Gleddau. 
 

 Cyfleoedd Qatar 
Yn ddiweddar, cyflwynwyd hediadau o Faes Awyr Caerdydd i Qatar. Mae 
hyn yn creu marchnadoedd newydd posibl i gwmnïau lleol. Mae Caerdydd 
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wedi’i lleoli rhyw ddwy awr o Sir Benfro, ac mae’r Bwrdd wedi pennu’r 
potensial i ddatblygu busnesau yn yr ardal yn sgil cyflwyno hediadau 
rhwng Qatar a Chaerdydd, yn enwedig o ran y sectorau bwyd a 
thwristiaeth. Ceir potensial i allforio cynnyrch neilltuol Sir Benfro, gan 
gynnwys bwyd, dillad, gwaith celf a nwyddau diwydiannol, drwy lwybr awyr 
Qatar rhwng Maes Awyr Caerdydd a Doha i gychwyn a’u trawslwytho ar y 
môr drwy Dubai ac Oman. Bydd y llwybr hwn yn darparu rhwydwaith i 
gyrraedd dros 1000 o gyrchfannau. Mae’r Bwrdd yn cefnogi’r potensial 
hwn. 

 

 Y Grŵp Rhyngweithio Busnes ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig 
Bu i’r Bwrdd atgyfnerthu rôl y Grŵp Rhyngweithio Busnes pan oedd 
argyfwng Murco yn ei anterth yn ôl yn 2014, a daeth yn gyfrwng lle gallai 
busnesau bach a chanolig cynhenid rwydweithio, pennu cyfleoedd yn y 
gadwyn gyflenwi a phennu cyfleoedd cyffredinol i gwmnïau lleol ddatblygu. 
Mae gwaith y Grŵp Rhyngweithio Busnes yn parhau i fod yn flaenoriaeth 
i’r Bwrdd, a hynny fel modd o gynorthwyo busnesau bach a chanolig lleol i 
ymgysylltu â datblygiadau pwysig yn yr ardal. Ar hyn o bryd, mae hyn yn 
cynnwys Safle Gwres a Phŵer Cyfunedig Valero, y gwelliannau i’r A40, a’r 
Greenlink Interconnector, sef y rhyng-gysylltydd arfaethedig rhwng Cymru 
ac Iwerddon.   

 

 Seilwaith 
Bydd y Bwrdd yn parhau i roi blaenoriaeth i wella’r seilwaith i’r Ardal 
Fenter ac ohoni. Mae wedi cefnogi astudiaeth drafnidiaeth ar gyfer Ardal 
Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau i asesu’r mynediad i’r Ardal a’r 
gwelliannau sydd eu hangen i helpu i hwyluso datblygiadau pellach yn yr 
Ardal. Un o flaenoriaethau’r Bwrdd yw gwneud y gorau o’r cyfleoedd sy’n 
gysylltiedig â’r seilwaith ynni, porthladdoedd a TG presennol sy’n bwyntiau 
gwerthu unigryw i ardal y Ddau Gleddau. Yn eu plith mae cysylltiad 400KV 
â’r Grid Cenedlaethol, cysylltiadau uniongyrchol â’r rhwydwaith 
trosglwyddo nwy pwysedd uchel, terfynellau dosbarthu olew mewndirol, a 
therfynellau storio olew. Gallai cyfleoedd eraill ddod i’r amlwg yn sgil 
prosiect arfaethedig Greenlink, sef rhyng-gysylltydd trydan 500MW, 170km 
o hyd dan y môr i gysylltu is-orsaf y Grid Cenedlaethol ym Mhenfro ag is-
orsaf EirGrid ar Great Island yn Sir Wexford. 
 

 Safleoedd busnes 
Yn yr un modd â sawl ardal arall yng Nghymru, mae sicrhau bod safleoedd 
busnes addas ar gael i fodloni’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg yn ardal 
y Ddau Gleddau yn her. Mae’r Bwrdd yn bwriadu cydweithio â Llywodraeth 
Cymru a gweithio’n unol â blaenoriaethau ei Chynllun Gweithredu 
Econoamidd ar yr agenda hon.   
 

 Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod angen datblygu’n gynaliadwy ac 
mae’n bwriadu cydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid 
amgylcheddol a fydd yn gallu darparu dull arloesol o weithredu i 
helpu i hwyluso datblygiad ardal y Ddau Gleddau yn y dyfodol. 
Cydnabyddir bod y ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar ardal y Ddau 
Gleddau yn heriol ac y gallent gyfyngu ar ddatblygiad y rhanbarth yn y 



12 

 

dyfodol. Yn ddiweddar, bu’r Bwrdd yn ymgysylltu â’r prosiect BRICs 
(Datblygu Gwytnwch mewn Dalgylchoedd). Partneriaeth rhwng PLANED a 
Fforwm Arfordir Sir Benfro yw hon. Mae’r prosiect ymchwil yn mynd ati i 
reoli adnoddau naturiol yr ardal mewn ffordd arloesol drwy wella’r gwaith o 
reoli dŵr, maethynnau a chynefinoedd ar ffermydd, lleihau lefel y 
maethynnau sy’n mynd i Ddyfrffordd y Ddau Gleddau, creu cynllun 
masnachu maethynnau, a chreu cyfleoedd posibl i fuddsoddi yn yr ardal 
yn y dyfodol. 
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5. LLYWODRAETHU 
 
Byrddau’r Ardaloedd Menter 
 
O'r dyddiad y cafodd yr Ardaloedd Menter eu sefydlu hyd at fis Gorffennaf 
2018, cafodd pob Ardal Fenter ei harwain gan Fwrdd Cynghori annibynnol o’r 
sector preifat sy’n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ynghylch y camau i 
weithredu ac i gyflawni cynlluniau gweithredu a blaenoriaethau’r Ardaloedd 
Menter.  
 

Er bod trefniadau llywodraethu rhai o’r Ardaloedd Menter wedi’u symleiddio 
ers 31 Gorffennaf 2018, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth wedi gofyn am i Fwrdd gael ei benodi i gadw llygad ar y 
datblygiadau yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau am gyfnod pellach o 
dair blynedd tan 31 Gorffennaf 2021.   
 
Ceir manylion am aelodaeth bresennol Bwrdd Cynghori Ardal Fenter 
Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn: 

 
https://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/haven-waterway/?lang=cy 
 
  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/haven-waterway/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/haven-waterway/?lang=en
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6.  CYHOEDDIADAU BLAENOROL YR ARDAL FENTER 
 
Cynlluniau Strategol 
 
Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau – Cynllun Strategol 2015 (gan 
gynnwys diweddariadau a wnaed yn 2016 a 2017) 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-haven-
waterway-cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Tachwedd 2014 
 
http://gov.wales/docs/det/publications/141203-ezw-progress-update-cy.pdf 
 
Ardaloedd Menter – Diweddariad cynnydd Hydref 2013 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/141001enterprisezonesummarycy.pdf 
 
Perfformiad yr Ardaloedd Menter 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2017/18 
 

https://gov.wales/docs/det/publications/dangosyddion-perfformiad-allweddol-
ardaloedd-menter-adroddiad-blynyddol-ebrill-2017-i-mawrth-2018.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2016/17 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/170719-kpi-16-17-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2015/16 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/160802-kpi-15-16-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2014/15 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/150615-ezw-kpi-14-15-cy.pdf 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 2012/13 a 2013/14 
 
https://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314icy.pdf 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-haven-waterway-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-strategic-plan-haven-waterway-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/141203-ezw-progress-update-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/141001-enterprizezone-summary-en.pdf
https://gov.wales/docs/det/publications/enterprise-zone-key-performance-indicators-annual-report-april-2017-to-march-2018.pdf
https://gov.wales/docs/det/publications/enterprise-zone-key-performance-indicators-annual-report-april-2017-to-march-2018.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/170719-kpi-16-17-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/160802-kpi-15-16-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/150615-ezw-kpi-14-15-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314en.pdf

