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1. Beth mae’r adroddiad hwn yn trafod?  

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â datblygiad strategaeth mewn perthynas 
ag economi Gogledd Cymru o gymharu â rhannau eraill o Gymru a’r DU. 
Mae’n sôn am uno chwech awdurdod ac ardal i greu Bwrdd a fydd yn asesu 
trosglwyddiad y 

 strategaeth.  

2. Beth oedd pwrpas llunio’r adroddiad?  

Pwrpas yr adroddiad oedd gofyn am gymeradwyaeth dros egwyddorion  y 
Strategaeth Uchelgais Economaidd i Ogledd Cymru. Y pwrpas hefyd yw 
sefydlu’r Bwrdd a fydd yn cydweithio er mwyn asesu trosglwyddiad y 
strategaeth. 

3. Beth oedd yr Awgrymiadau? 

 Dylai’r Cabinet : 

a. gymeradwyo egwyddorion yr Uchelgais Economaidd - Strategaeth am 
Newid fel y gwelir yn Atodiad 1; 

b. gymeradwyo fformat y Bwrdd Uchelgais Economaidd a drafft y 
cyfansoddiad fel y gwelir yn Atodiad 2. 

 

4. Manylion yr Adroddiad 

Strategaeth Uchelgais Economaidd 

4.1 Dros y misoedd diwethaf mae Swyddogion (ynghyd â Phrif Aelodau’r Cabinet) 
wedi bod yn trafod gyda chydweithwyr o Sir Fflint, Wrecsam, Conwy, 
Gwynedd ac Ynys Môn er mwyn sefydlu llwybr a strategaeth i ddatblygiad 
economaidd yng Ngogledd Cymru. Mae’r fenter gydweithredol hon wedi’i 
hegino ar ôl pryderon am berfformiad economi Gogledd Cymru o'i gymharu ag 
ardaloedd eraill o Gymru a’r DU. Y bwriad yw gwella’r perfformiad a chryfhau 
twf yr economi. Mae dangosydd economaidd yn dangos bod cynhyrchedd 
economaidd Gogledd Cymru yn isel iawn (71% o gyfartaledd y DU), lefelau 
isel o sefydlu busnesau newydd a lefelau uchel o ddiweithdra ymhlith yr ifanc. 
Mae’r diffyg buddsoddiad i’r ardal dros y blynyddoedd diwethaf yn bryder 
mawr. 



4.2 Mewn ymateb i hyn, mae’r strategaeth newydd (gweler Atodiad 1) yn cynnig 
newid sydd â’r bwriad i wella cynhyrchiant, cystadleuaeth masnach a thwf yn 
economi Gogledd Cymru. Mae blaenoriaethau’r strategaeth yn gofyn am: 

a. arweiniad clir a chydweithio da er mwyn creu gweithgareddau lluosog yn yr ardal 
ar gyfer datblygiad economaidd. 

b. cydbwyso’r gymuned economaidd er mwyn sicrhau twf cynhyrchiant  

c. gwella isadeiledd strategaethol, a 

ch. gwella sylfaeni sgiliau, lleihau segurdod a datrys diweithdra ymysg yr ifanc.  

4.3 Er mwyn sicrhau datblygiad sylweddol ym mherfformiad economaidd yr ardal, 
mae angen i’r chwech awdurdod lleol drefnu eu hunain yn well er mwyn osgoi 
dyblygiadau. Mae angen iddynt weithio tu hwnt i’r ffiniau gweinyddu 
traddodiadol a helpu ei gilydd gan gynnig cryfderau gwahanol. Bydd ffocws y 
cydweithio yn cael eu neilltuo i’r gweithgareddau sydd yn: 

a. dangos angen mawr a chyffredin yng Ngogledd Cymru; 
b. dangos materion anghenus am ddatblygiad strategaethol yng Ngogledd 

Cymru; a 
c. dangos bod gwerth mawr i’w gael o weithio ar y cyd mewn cydberthynas. 

 

4.4 Nid yw’r strategaeth yn mynnu bod rhaid i’r awdurdodau lleol cydweithio ar 
bob un o’r nodweddion datblygu. Nid oes dim yn gwahardd y Cyngor rhag 
delio â’i blaenoriaethau economaidd ei hun. Fodd bynnag, gall y Cyngor 
gydweithio pan fo hynny yn fanteisiol iddynt.  

Bwrdd Uchelgais Economaidd  

4.5 Cyhoeddwyd y bydd y gwaith cydweithredu a throsolwg o’r gwaith yn cael ei 
wneud gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar gyfer Gogledd Cymru. Bydd 
hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o’r chwech awdurdod lleol yng Ngogledd 
Cymru (y Prif Aelod ar gyfer y Datblygiad Adnewyddu Economaidd yn fwy na 
thebyg). Bydd yn cael ei gadeirio gan gynrychiolwyr o’r chwech awdurdod 
lleol, a’i gefnogi ymhob awdurdod gan Bennaeth y Gwasanaeth neu’r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer y Datblygiad Adnewyddu Economaidd. Ni 
fydd dim pŵer yn cael ei drosglwyddo iddo o’r awdurdodau lleol. Bydd rhaid 
mynd trwy sianelau cymeradwyo cyn bod y Cyngor yn gallu ymrwymo i 
unrhyw fath o weithredu. Gweler Atodiad 2 am gopi draft or cyfansoddiad ar 
gyfer y Bwrdd Uchelgais Economaidd. 

4.6 Bydd cyswllt gyda’r rhanddeiliaid allanol yn hanfodol wrth i’r Bwrdd ystyried 
sut bydd llais pobl eraill yn cael ei glywed. Bydd cyfraniad Llywodraeth Cymru 
yn bwysig iawn wrth drosglwyddo’r blaenoriaethau strategaethol. Hyd yn hyn 
mae Llywodraeth Cymru a’r Gweinidog Busnes, Menter, Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg wedi bod yn gefnogol iawn i’r gwaith a wnaed. Byd cydweithio 
gyda rhanddeiliaid eraill yn bwysig iawn , yn enwedig sefydliadau addysg 
Uwch a Phellach, Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a’r sector breifat. Bydd 
pob un yn cyfrannu i drosglwyddo’r gwaith hwn.  



4.7 Dylai’r canlyniad fod yn fwy â agwedd mwy strategol effeithiol a 
chydweithiol i berfformiad economaidd Gogledd Cymru. Bydd y chwech 
awdurdo lleol yn cydweithio gan rannu arbenigedd a ffynonellau er 
mwyn trosglwyddo’r blaenoriaethau a gytunwyd arnynt. Bydd ffocws y 
gweithgareddau sydd yn cynnwys manteision amlwg o gydweithio yn 
cynnwys - cefnogaeth busnes a menter, buddsoddiadau mewnol, 
strategaeth isadeiledd a delio â diweithdra ymysg yr ifanc. Cyhoeddodd 
rhai o’r mentrau bod angen cynnwys y rhain yn y tymor byr: 

a. dirprwyo adolygiad manwl ar berthynas y Bwrdd Uchelgais Economaidd 
gyda’r rhanddeiliaid, yn enwedig y sector breifat, HE a FE a’r sector 
gwirfoddol; 

b. datblygiad Siarter Busnes Gogledd Cymru; 
c. agwedd weithredol i ddatblygu nifer fach o sectorau economaidd yng 

Ngogledd Cymru a fydd yn gwella’r gystadleuaeth mewn ardaloedd; 
d. agwedd newydd a chydweithredol o fuddsoddi yn fewnol (gan 

ganolbwyntio ar y sectorau allweddol); a 
e. cytundeb i drefnu Wythnos Fusnes yng Ngogledd Cymru. 

4.8 Mae tri phrif thema wedi cael eu hamlygu ar gyfer y gwaith ar ôl gweithdai a 
thrafodaethau. Mae’r rhain yn cynnwys, 

 a. sector egni a’r amgylchedd 

 b. diwydiant gwneuthuriad uwch, a 

 c. “Cyrchfan Gogledd Cymru”. 

Bydd cynllun gwaith uchelgeisiol yn cael ei weithredu ar gyfer y tair thema 
allweddol. Bydd y rhain yn cael eu gweithredu ar lefel lleol gan osod y cyd-
destun ar gyfer agenda sgiliau addysgol, rhaglen cefnogi busnes, a’r 
isadeiledd sydd eu hangen yng Ngogledd Cymru. Mae’n bwysig nodi bod yna 
sectorau allweddol eraill sydd angen cael eu datblygu er mwyn gwêl newid ym 
mherfformiad economaidd Gogledd Cymru. Bydd cytundebau yn cael eu 
gweithredu er mwyn cymryd agwedd rhannol mewn rhai ardaloedd ar gyfer y 
sectorau hynny. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys diwydiant y sector 
greadigol. Mae “Cyrchfan Gogledd Cymru” yn rhaglen gyffrous ar gyfer 
menter a datblygiad. Mae’n rhaglen sy’n cynnig cyfle i Ogledd Cymru ddenu 
buddsoddiadau ac ymwelwyr, gan dargedu marchnadoedd (yn enwedig y 
farchnad egni a gweithgynhyrchu) ac yn sicrhau cadwyn o gyfleoedd yn cael 
eu hymelwa er mwyn sicrhau buddsoddiad a gwariant o fewn yr ardal. Bydd 
hefyd yn canolbwyntio ar hyrwyddo cyfleodd marchnad a masnach i fusnesau 
sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru. Bydd cynllun marchnad glir yn un o 
gynnyrch y gwaith hwn. Fe fydd yn arddangos neges glir i’r byd bod Gogledd 
Cymru yn lle cyffrous a gwych i wneud busnes ac i ymweld ag e. 

4.8 Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddatblygu cynllun busnes a 
fframwaith ar gyfer y Bwrdd Uchelgais mewn cydberthynas gyda’r tair 
blaenoriaeth uchod. Bydd gan y sector breifat gyfle arbennig i gynllunio a 
datblygu'r Cynlluniau gweithredu. Mae cynllun project gyda cherrig milltir 
amlwg yn y broses o gael eu paratoi. 



4.9 Bydd y Bwrdd Uchelgais Economaidd hefyd yn rhoi llais cryfach i Ogledd 
Cymru er mwyn gallu siapio a dylanwadu ar y cynllunio a’r penderfyniadau 
polisi ar lefel genedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys Cyllid Ewropeaidd ar ôl 
2013, Cynllun Buddsoddiad Isadeiledd Cymru, a newidiadau i Bolisi Cynllunio 
Cymru. Nid oes dim yn atal y Cyngor rhag llunio barn bersonol na chwaith 
ymateb yn annibynnol. Fodd bynnag, byddai llais unedig rhwng y chwe 
awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru yn gallu gadael mwy o ddylanwad. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu ar Flaenoriaethau Corfforaethol? 

Bydd y penderfyniad yn cyfrannu at y cynnig Blaenoriaethau Corfforaethol ar 
gyfer Uchelgeisiau Economaidd a Chymunedol. Fe fydd yn darparu cyd-
destun lleol ar gyfer datblygiad blaenoriaethau economaidd y Sir. 

6. Faint fydd yn costio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Ni fydd dim costau ychwanegol ar y Cyngor am gefnogi’r Strategaeth a 
ffurfio’r Bwrdd. Pe bai’r trefniadau yn arwain at gynnig i newid cyfluniad 
gwasanaethau datblygiad economaidd byddai’n destun adroddiad arall ar yr 
amser hynny, e.e. achosi i staff weithio mewn ffyrdd gwahanol neu leoliadau 
gwahanol. 

7. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cymryd?  

 Trafodwyd y cynigion ac fe’i cefnogwyd mewn egwyddor gyda Fforwm 
Economaidd Gogledd Cymru a Bwrdd Llywio Gogledd Cymru. Fe’i hystyriwyd 
mewn Partneriaeth gan y Pwyllgor Archwilio yn eu cyfarfod ar 12 Gorffennaf 
2012. 

8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Amherthnasol 

9. Pa risgiau sydd a sut gallwn eu lleihau? 

Bydd asesiad risg yn cael ei wneud gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd 
unwaith bydd y cynllun busnes wedi’i gytuno.  

10. Y gallu i wneud Penderfyniadau 

Mae Rhan 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 yn rhoi’r hawl i’r Cyngor wneud 
unrhyw beth y byddan nhw yn teimlo fydd yn hyrwyddo a datblygu lles yr 
economi yn yr ardal. 

 


