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Rhagair
Rhagair gan y Cynghorydd Mark Pritchard, Cadeirydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy ac Arweinydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Galwad i Weithredu ar gyfer “Lefelu” trwy fuddsoddi yn economi trawsffiniol Cynghrair Mersi a'r
Ddyfrdwy (MDA)
Fy nod fel Cadeirydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy (MDA) fu cyflwyno achos cymhellol dros fuddsoddi yn
Economi Mersi a’r Ddyfrdwy, sy’n unigryw a thrawsffiniol. Felly mae’n bleser gennyf gyflwyno’r Cynnig
Strategol hwn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru am Becyn Ysgogiad Cyllidol ar gyfer
Economi Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy.
Fy unig ofid yw fy mod i’n gwneud hynny ar gyfnod o argyfwng i’n heconomi, gyda miloedd o swyddi
wedi’u colli oherwydd amhariad economaidd COVID-19. Rydym hefyd yn wynebu’r her o gadw
cystadleurwydd o ran cost wrth werthu i farchnadoedd yr UE, oherwydd mae 80% o allforion ardal MDA
yn mynd i’r UE.
Mae MDA yn cynnig cyfle i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ddatblygu dull partneriaeth o ran yr
economi trawsffiniol gyda buddsoddiad wedi’i gydlynu a dull a rennir o ran datrys problemau, er mwyn
sicrhau ei berfformiad gorau. Mae economi MDA yn tynnu ei weithlu a’i gadwyni cyflenwi o’r ddwy ochr
i’r ffin. Bydd dull dwy lywodraeth yn cynyddu cyfradd adfer o COVID-19 a’r derbyniadau economaidd i
Gymru, Lloegr a’r DU.
Bydd economi MDA yn perfformio i’w wir botensial gyda chydweithio a chyfathrebu rhwng y ddwy
lywodraeth a’u hasiantaethau darparu ar fframweithiau datblygu strategol, buddsoddiad isadeiledd
(trafnidiaeth a digidol), datgarboneiddio (o ran cynhyrchu ynni a phrosesau diwydiannol), cymorth i
fusnesau a sgiliau.
Mae’r Cynnig Strategol hwn yn gyfle i lywodraethau gryfhau economi’r DU a “lefelu” trwy sicrhau dyfodol
pwerdy gweithgynhyrchu gwerth uchel. Mae’n rhaid i ni gydweithio a mabwysiadu synnwyr cyffredin
ymarferol busnesau lleol a phobl sydd, fel rhan o’u bywydau bob dydd, yn byw, gweithio a chwarae wrth
groesi’r “ffin” rhwng Cymru a Lloegr fel pe na bai yno.
Pwy ydym ni
Mae Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn cynrychioli’r economi gweithredol trawsffiniol, integredig o fewn
ffiniau’r bedair ardal awdurdod lleol, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Wrecsam yng Ngogledd Cymru a
Chyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chyngor Wirral yng Ngogledd-Orllewin Lloegr.
Mae’r Awdurdodau Lleol yn gweithio mewn partneriaeth gydag Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn yr
ardal (Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria a Choleg Gorllewin Swydd Gaer),
y Partneriaethau Twf Lleol sy’n gorgyffwrdd ag ardal MDA (Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd
Cymru yng Ngogledd Cymru, Awdurdod Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl sy’n cynnwys Wirral a
Phartneriaeth Menter Leol (LEP) Swydd Gaer a Warrington sy’n cynnwys Gorllewin Swydd Gaer.
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Rydym yn cynnal perthnasoedd agos gyda busnesau lleol gan egluro eu hawydd i weld yr economi
trawsffiniol hwn yn cael ei gydnabod fel yr hyn ydyw – pwerdy diwydiannol a chyflogaeth arloesol,
gwerth uchel.
Gweithio mewn Partneriaeth
Roedd MDA yn gweithio’n agos gyda phartneriaethau twf lleol cyfagos, Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru, LEP Swydd Gaer a Warrington ac Awdurdod Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl er mwyn
cynhyrchu’r Cynnig hwn. Ein bwriad clir yw osgoi ailadrodd ac ategu ac ymestyn rhaglenni Bargen Dwf
Gogledd Cymru, Cynllun Adfer Dinas-Ranbarth Lerpwl a Chynllun Economaidd Strategol LEP Swydd
Gaer a Warrington.
Roedd y partneriaid hyn yn gweithio gyda ni mewn gweithdai i ddatblygu cynigion. Mae pob un o’n
partneriaid a’n budd-ddeiliaid yn credu bod ein heconomi yn un lle mae gorgyffwrdd rhwng busnesau,
gweithluoedd a sefydliadau addysgol yn cynnig cyfle i greu rhagor o gynhyrchiant a ffyniant o
gydweithio.
Pam rydym ni’n gwneud Cynnig Strategol am Becyn Ysgogiad Cyllidol
Mae gan economi Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy werth ychwanegol gros o £22 biliwn, 2,900 o fentrau
gyda throsiant o fwy na £1 miliwn y flwyddyn, mwy na 400,000 o weithwyr a phoblogaeth o fwy na
950,000. Mae’n ganolfan gweithgynhyrchu gwerth uchel sy’n allforio nwyddau a gwasanaethau gwerth
£12 biliwn. Mae hyn yn golygu bod economi trawsffiniol MDA yn beiriant economaidd hanfodol ar gyfer
UK PLC.
Mae COVID-19 wedi lleihau’r gweithgarwch economaidd yn MDA o 15%, sy’n uwch o lawer na’r
cyfartaledd cenedlaethol o rhwng 9 a 10%. Mae ein cyflogwyr mwyaf yn y sector preifat yn y Sector
Awyrofod a Modurol wedi’u taro’n galed gan COVID-19, yn yr un modd â sector manwerthu a oedd arfer
bod yn ffyniannus. Mae miloedd o swyddi wedi’u colli (yn y sector awyrofod ei hun, mae hyd at 11,000 o
swyddi wedi’u colli’n genedlaethol yn dilyn toriad o 30% mewn cynhyrchu yn Airbus, Brychdyn, sydd
wedi costio 1,400 o swyddi Airbus a 9,500 o swyddi eraill wedi’u colli yn y gadwyn gyflenwi a thrwy
effeithiau cymelledig). Mae’n rhaid i ni ymateb, gan ganfod ffyrdd o ddisodli allbwn a gollwyd ar gyfer
cwmnïau’r gadwyn gyflenwi ac i helpu’r rhai sydd wedi colli eu swyddi i ganfod swyddi newydd trwy
wella eu sgiliau.
Mae MDA yn ganolbwynt arweiniol ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel ac Ymchwil a Datblygu. Rydym yn
ganolfan ar gyfer datblygu hydrogen fel amnewidyn am lo, olew a nwy fel tanwydd diwydiannol. Mae
twf y sector ynni yn ein rhanbarth yn gyfle i’n cwmnïau peirianneg sy’n cyflenwi’r sectorau Awyrofod a
Modurol ar hyn o bryd arallgyfeirio i’r marchnadoedd sy’n tyfu ar gyfer ynni adnewyddadwy a charbon
isel.
Mae ein sylfaen ddiwydiannol yn defnyddio llawer o ynni, ac mae’r rhan fwyaf ohono o ffynonellau
seiliedig ar garbon. Mae MDA yn dymuno sicrhau buddsoddiad a fydd yn galluogi a chyflymu newid
tanwydd a datgarboneiddio defnydd ynni gan ein mentrau. Mae galluogi newid ynni yn hanfodol i’n
diwydiannau gadw eu “trwydded i fasnachu” yn economi net sero’r dyfodol yn y DU.
Mae Brexit yn golygu bod angen canolbwyntio ar gynhyrchiant ac effeithlonrwydd ar gyfer ein sylfaen
ddiwydiannol oherwydd bod 80% o allforion o MDA yn mynd i wledydd yr UE. Rydym yn gartref i nifer o
aml-wladolion sydd wedi lleoli yma i werthu i Ewrop, gan ddefnyddio gweithlu medrus a chymhellol a
chlystyrau cadwyn gyflenwi arbenigol sy’n perfformio’n uchel. Felly, mae MDA yn dymuno cael cyllid ar
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gyfer arloesedd busnes, prosiectau ymchwil a masnacheiddio a fydd yn golygu bod ein ffatrïoedd yn
hynod o gystadleuol yn eu cwmnïau a’u gweithredoedd Ewropeaidd.
Mae’n rhaid i ni wella isadeiledd a gwasanaethau trafnidiaeth, yn enwedig ar gyfer trafnidiaeth
gyhoeddus a theithio llesol. Bydd y buddsoddiadau hyn yn galluogi datgarboneiddio trafnidiaeth trwy
well isadeiledd a gwasanaethau rheilffyrdd, integreiddio rheilffyrdd, bysys a theithio llesol a gwella
canlyniadau iechyd o leihau llygredd aer. Byddant hefyd yn cyfrannu at grynhoad a sicrhau bod ein
marchnad lafur yn fwy a mwy deinamig trwy wella mynediad i waith.
Bydd buddsoddiad digidol yn galluogi cyfuno a datblygu ffyrdd newydd o weithio hyblyg a gwella
cynhyrchiant a chystadleurwydd trwy ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.
MDA: Gwneud Gwahaniaeth
Mae MDA yn gwneud cais mawr am £400 miliwn i fynd i’r afael â heriau mawr i sicrhau bod ein heconomi
a’n hisadeiledd yn wyrddach, mwy cynhyrchiol, cynhwysol ac arloesol fel bod modd i bobl leol gael gwell
bywyd. Mae ein cynigion presennol yn dod i swm uwch, ond rydym ni o’r farn bod hyn yn cynnig
“dewisiadau i gyllidwyr” lle gall llywodraethau a busnesau ein helpu i flaenoriaethu a chyfeirio
adnoddau i le mae eu hangen fwyaf.
Bydd cefnogaeth y Llywodraeth a chyfranogiad o ran llunio ein Pecyn Ysgogiad Cyllidol arfaethedig yn
gam ymlaen mawr ar y ffordd at sicrhau bod ein heconomi yn barod at y dyfodol. Gallwn gyflawni mwy
trwy gydweithio ar sail trawsffiniol, trawsbleidiol, cydweithredol a dwy lywodraeth. Gyda’n gilydd,
gallwn ddangos beth yw ystyr lefelu yn ymarferol.
Nid ydym yn cyfeirio ein “cais” at gyllid penodol, ond rydym yn nodi eu bod yn alinio’n dda gyda’r
blaenoriaethau yn y prosbectws “Lefelu”.
Mae cefnogi MDA yn syniad gwych. Mae’r ardal yn unigryw o fod wedi mynd trwy ddad-ddiwydiannu’r
1970au a’r 1980au, gyda chau’r pyllau glo yn Wrecsam a gwaith dur yn Shotton gyda cholli miloedd o
swyddi. Daeth yr ardal yn ôl yn well, gydag economi modern wedi arallgyfeirio, yn seiliedig ar ffatrïoedd
gweithgynhyrchu newydd, glân a hynod gynhyrchiol. Gyda’r gefnogaeth rydym ni’n gofyn amdani,
gallwn arwain chwyldro diwydiannol newydd wedi’i ddatgarboneiddio ar gyfer Cymru a’r DU a fydd yn
mynd â ni o ddirwasgiad COVID-19 i dwf gwyrdd.
Rwy’n gobeithio’n frwd y bydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cydnabod y cyfleoedd a gwir
botensial ardal drawsffiniol Mersi a’r Ddyfrdwy sydd wedi’i nodi yn y Cynnig Strategol hwn.
Diolch
Mae’n rhaid i mi ddiolch i’m partneriaid a chydweithwyr yn y MDA am eu cefnogaeth wrth gasglu’r
wybodaeth at ei gilydd yn gyflym ar gyfer y Cynnig Strategol mewn partneriaeth â’n hymgynghorwyr,
Hatch.
Mae MDA yn arbennig o ddiolchgar i Ken Skates, Aelod Senedd Cymru, Gweinidog yr Economi,
Trafnidiaeth a Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru, a’r Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS,
Ysgrifennydd Gwladol Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru am eu hanogaeth i gyflwyno’r cynnig hwn.
Beth Nesaf
Bydd MDA yn: -
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•

•
•
•

Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddatblygu a thrafod cyllid ar gyfer y
cynigion yn y Cynnig Strategol, gyda’r nod o fynd â phecyn trwy broses datblygu llyfr gwyrdd
a’i thargedu trwy ddigwyddiad cyllidol yn y dyfodol.
Archwilio lle gallai cynigion penodol yn y pecyn alinio â cheisiadau uniongyrchol,
cydweithredol i “Gronfeydd Lefelu” i gyflymu darpariaeth.
Ymgysylltu â busnesau a phartneriaid i fireinio a ddatblygu ein cynigion ymhellach.
Parhau i weithio’n agos gyda’n Partneriaethau Twf Lleol cyfagos i sicrhau bod cynigion MDA yn
gyflenwol a’u bod yn ychwanegu gwerth at gynigion presennol fel Cynllun Adfer Awdurdod
Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl, Bargen Dwf Gogledd Cymru a Chynllun Economaidd Strategol
Swydd Gaer a Warrington.

Y Cynghorydd Mark Pritchard, Cadeirydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy ac Arweinydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cefnogir gan:
Y Cynghorydd Stuart Whittingham, Is-Gadeirydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy (Cyngor Wirral)
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones, Llywydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, Fforwm
Fusnes Glannau Dyfrdwy a Sir y Fflint mewn Busnes
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Mae Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn cynrychioli ardal
drawsffiniol sy’n cwmpasu ardaloedd awdurdod lleol Sir y
Fflint a Wrecsam yng Ngogledd Cymru a Wirral a Gorllewin
Swydd Gaer a Chaer yng Ngogledd-Orllewin Lloegr

Mae Cynghrair Mersi a'r
Ddyfrdwy yn gweithio’n agos
gydag Awdurdod Cyfun
Dinas-Ranbarth Lerpwl, LEP
Swydd Gaer a Warrington a
Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru
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Ein heconomi
Mae Mersi a’r Ddyfrdwy yn economi unigryw, gweithredol sy’n croesi’r ffin rhwng Gogledd-Orllewin
Lloegr a Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy (MDA) yn bartneriaeth
economaidd wedi’i hen sefydlu sy’n dod â phedair ardal awdurdod lleol at ei gilydd: Gorllewin Swydd
Gaer a Chaer a Wirral yn Lloegr, a Wrecsam a Sir y Fflint yng Nghymru. Rydym yn fenter drawsffiniol, sy’n
croesi ffin Gogledd Ddwyrain Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr. Mae Prifysgol Caer, Prifysgol Glyndŵr
Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn aelodau partner hefyd. Rydym yn cydweithio i wella proffil y
rhanbarth, tyfu ei gystadleurwydd a pharhau i’w sefydlu fel lleoliad canolog yn y DU.
Mae MDA yn ceisio lleihau cymhlethdod trawsffiniol a achosir gan wahanol fframweithiau polisi yng
Nghymru a Lloegr. Nid yw’r boblogaeth leol a busnesau yn gweld ffin, a chenhadaeth MDA yw eu
cynrychioli nhw. Ni yw un o’r marchnadoedd llafur mwyaf hunangynhwysol yn y DU, gyda 77% o’n
preswylwyr yn byw a gweithio yn ardal MDA. Mae data’r cyfrifiad yn nodi bod 29,800 o bobl yn teithio
ar draws y ffin genedlaethol bob dydd ar gyfer gwaith.
Rydym yn gwneud cyfraniad cryf iawn i’r economi genedlaethol. Mae gennym fwy o breswylwyr na
Reading, Caergrawnt a Milton Keynes gyda’i gilydd, ac mae ein gwerth ychwanegol gros o £22
biliwn gyfwerth â thraean o economi Cymru gyfan. Mae ein heconomi yn amrywiol, gan gynnal
cwmnïau sy’n genedlaethol bwysig gan gynnwys Airbus, Tata Group, Toyota, Vauxhall, Essar, Unilever,
Kelloggs a JCB. Rydym yn cynnal crynoadau diwydiant sy’n genedlaethol arwyddocaol mewn sectorau
fel gweithgynhyrchu uwch, ynni a gwyddorau bywyd. Rydym wrth wraidd yr ymgyrch tuag at net sero
gyda’n hasedau a chyfleoedd ynni adnewyddadwy, a byddwn yn cynnal prosiect hydrogen ar-raddfa
cyntaf y DU. Mae ardal MDA a Glannau Dyfrdwy/Wrecsam yn benodol yn unigryw o ran ailadeiladu
economi gweithgynhyrchu ar ôl dirywiad diwydiannau traddodiadol.
Mae cyfleoedd economaidd mawr ar gyfer datblygiad a thwf yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy.
Yr angen am y pecyn hwn
Mae ein heconomi wedi’i daro’n arbennig o galed gan bandemig COVID-19.
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod economi’r DU wedi lleihau 9.9% 1, y lleihad mwyaf ar gofnod, a’r sioc
economaidd fwyaf mae’n debyg ers dechrau’r 18fed ganrif. Mae ein modelau amcangyfrifon yn awgrymu
bod 15% o’n gwerth ychwanegol gros cyn y pandemig, sef £22.9 biliwn (£3.4 biliwn) wedi’i golli yn
ystod 2020. Mae hyn oherwydd y gymysgedd o sectorau rydym yn eu cynnal. Mae ein
gweithgynhyrchwyr wedi’u taro’n hynod o galed, yn yr un modd â chanol ein trefi a’r amrywiaeth o
fusnesau manwerthu a lletygarwch ar draws y rhanbarth. Cynyddodd methdaliadau yn yr ardal MDA o
1,233% rhwng mis Mai a mis Rhagfyr 2020. Roedd bron 13% o’r gweithlu cymwys ar ffyrlo ym mis Ionawr
2021.
Ochr yn ochr â’r effeithiau ar ganol ein trefi, un o’r canlyniadau mwyaf gweladwy oedd y cyhoeddiad y
llynedd gan un o’n cwmnïau angori, Airbus, am golli 1,700 o swyddi ar draws y DU. Mae hyn wedi
arwain at gyhoeddi colli 1,400 o swyddi a gostyngiad 30% mewn cynhyrchu ar safle Brychdyn. O
ganlyniad, mae gweithwyr Airbus wedi pleidleisio am fargen Undeb Llafur i weithredu wythnos weithio
1

ONS, Rhagfyr 2020, Amcangyfrif cynnyrch domestig gros misol
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fyrrach pan fydd y Cynllun Cadw Swyddi yn dod i ben. Gan ystyried yr effeithiau lluosydd trwy gwmnïau
a gaiff eu heffeithio yn y gadwyn gyflenwi a thrwy wariant gweithwyr a gollwyd, rydym yn amcangyfrif
bod hyn yn unig wedi costio tua £700 miliwn i economi’r DU mewn gwerth ychwanegol gros a
11,000 o swyddi a gollwyd. Mae llawer o hyn wedi’i leoli yn yr ardal MDA, o ystyried lleoliadau
gweithwyr a chyflenwyr.
Ymhellach, mae ein cwmnïau angori, llawer ohonynt yn rhai rhyngwladol, yn wynebu
cystadleuaeth fyd-eang gynyddol. Mae’r amgylchedd hwn yn golygu bod angen i ffatrïoedd lleol
gystadlu’n fewnol â safleoedd byd-eang eraill am fuddsoddiad parhaus. Mae symudiadau strwythurol,
gan gynnwys ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, a’r angen i ddatgarboneiddio gweithrediadau
wedi dwysau’r gystadleuaeth hon. Gyda 80% o’n hallforion yn mynd i’r UE, mae angen i’n cwmnïau
rhyngwladol addasu i drefniadau masnachu newydd a chael mynediad i’r cyfleoedd o Brydain Fydeang.
Nid yw’r pryderon hyn yn ddamcaniaethol na phell i ffwrdd. Ar adeg ysgrifennu, rydym hefyd yn
wynebu’r posibilrwydd y bydd ffatri ceir Vauxhall yn Ellesmere Port, sydd wedi bod yn cynhyrchu ceir
ers 1964, yn cau. Mae’n bosibl bod gweithgynhyrchwyr eraill hefyd yn wynebu perygl y bydd cynhyrchu
yn symud i Ffrainc neu’r Almaen, oni bai bod safleoedd lleol yn dal i fod yn gystadleuol.
Mae ffyniant hirdymor a chystadleurwydd ein cyflogwyr, pobl a lleoedd yn cael eu dal yn ôl ymhellach
gan dan-fuddsoddiad hanesyddol yn ein hisadeiledd trafnidiaeth a digidol, yn rhannol oherwydd
rhwystrau gweinyddol a pholisi a gaiff eu creu gan y ffin genedlaethol. Mae nifer o gynlluniau isadeiledd
pwysig yn cael eu datblygu yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy a fydd yn hanfodol o ran lefelu’r ardal, ac unioni’r
diffyg o ran buddsoddiad isadeiledd dros y blynyddoedd.
Mae’n rhaid i ni weithredu nawr er mwyn diogelu ein hasedau economaidd, ein sylfaen sgiliau a’n
lleoedd, a sicrhau eu bod mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd a gyflwynir gan y Chwyldro
Diwydiannol Gwyrdd a Phrydain Fyd-eang.
Ein blaenoriaethau strategol
Gan ymateb i’r heriau hyn, mae partneriaid ar draws ein rhanbarth wedi dod at ei gilydd i gytuno ar
becyn wedi’i dargedu o fuddsoddiadau a fydd yn ysgogi adferiad economaidd, wrth gyflymu cyfleoedd
hirdymor mawr ar gyfer twf economaidd cynaliadwy, cynhwysol a rennir.
Mae ein cynnig wedi’i osod yn gadarn yn y weledigaeth sydd wedi’i sefydlu ar gyfer economi MDA, gyda
tair thema strategol:
1. Cefnogi twf glanach: mae’r DU wedi mabwysiadu targed o gyflawni allyriadau net sero erbyn
2050. Gyda’n cymysgedd o ddiwydiannau, asedau ynni adnewyddadwy, prosiect hydrogen arraddfa arfaethedig cyntaf y DU a chlwstwr diwydiannol ar y blaen o ran datgarboneiddio, rydym
mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain y trawsnewid uchelgeisiol hwn a gweithredu fel rhanbarth
enghreifftiol ar gyfer y chwyldro diwydiannol gwyrdd. Mae hyn hefyd yn cynnig cyfleoedd mawr
ar gyfer arallgyfeirio yn ein cadwyni cyflenwi gweithgynhyrchu uwch.
2. Cysylltu lleoedd, pobl a busnesau: fel economi trawsffiniol gyda chanolfannau niferus ar
wasgar, bydd ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi’i chryfhau trwy wella’r cysylltiadau rhwng y lleoedd
hynny, eu busnesau a’u pobl. Mae gwella ein cysylltedd yn hanfodol ac rydym wedi dioddef
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heriau hirdymor o dan-fuddsoddiad, yn rhannol oherwydd y ffin weinyddol. Mae’n rhaid i ni
gyflymu a darparu’r gwelliannau o ran trafnidiaeth drawsffiniol ac isadeiledd digidol sydd eu
hangen ar ein cyflogwyr a’n gweithwyr er mwyn bod yn gystadleuol.
3. Sicrhau twf cynaliadwy a chynhwysol: wrth i’r rhanbarth adfer o’r pandemig, mae’n rhaid i ni
edrych tu hwnt i lefel twf syml. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb yn elwa o lwyddiant y
rhanbarth a’n bod ni’n lefelu anghydraddoldebau ar draws ein rhanbarth ac o fewn ein
cymunedau.
Darparu ar orchmynion cenedlaethol ar gyfer Cymru a’r DU
Mae ein blaenoriaethau a’n rhaglenni wedi’u dylunio i ategu’r pecynnau cenedlaethol presennol o ran
cefnogaeth fel y Cynllun Swyddi, a darparu’n uniongyrchol ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU. Byddwn yn gweithredu fel patrwm ar gyfer darparu Cynllun Hybu Twf y DU trwy:
•

ddatblygu’r Cynllun Deg Pwynt ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd – datgarboneiddio ein
clwstwr diwydiannol, gyrru’r arloesedd mae ei angen a chreu swyddi medrus iawn ar gyfer y
dyfodol, gan gynnwys cyfleoedd i ddiwydiannau a chadwyni cyflenwi sydd wedi’u taro gan y
pandemig i arallgyfeirio.

•

mynd i’r afael â than-fuddsoddiad hanesyddol mewn isadeiledd, trwy gyflwyno’r
gwelliannau trafnidiaeth sydd wedi’u hesgeuluso yn rhannol o ganlyniad i’r ffin weinyddol.

•

cefnogi ein cwmnïau angori rhyngwladol i addasu i’r amgylchedd masnachu newydd yn dilyn
ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, er mwyn iddynt allu manteisio ar gyfleoedd gan
Brydain Fyd-eang.

•

lefelu ein cymunedau, sicrhau bod pob rhan o’n heconomi trawsffiniol yn manteisio ar adfer a
thwf ac adfywio canol ein trefi.

•

cryfhau’r cysylltiadau rhwng Cymru a Lloegr trwy gyflwyno buddsoddiad strategol mewn
cysylltedd – trafnidiaeth a digidol – sy’n cryfhau’r cysylltiadau trawsffiniol sy’n hanfodol ar gyfer
ein heconomi gweithredol trawsffiniol.

Byddwn hefyd yn cefnogi amcanion Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol fel y cânt eu hategu gan
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ac fel a
nodir yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi a Chymru’r Dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi
cyfrannu at ddatblygiad ein pecyn ac mae’n bartner allweddol ar gyfer MDA. Bydd y pecyn yn darparu’n
gryf ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer datgarboneiddio, arloesi, sgiliau a chymunedau
cydlynus. Bydd yn helpu’n benodol i ddarparu ar y canlyniadau wedi’u targedu ar gyfer Cymru’r
Dyfodol trwy roi hwb i gysylltedd a chynhwysiant, lleihau anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol,
cefnogi ein trefi a dinasoedd, adeiladu isadeiledd digidol o safon fyd-eang a datgarboneiddio’r economi.
Yn ogystal, rydym wedi bod yn ymgynghori’n eang â’n partneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector
preifat i ddeall anghenion a methiannau’r farchnad ar draws y rhanbarth. Mae pob un o’n cynigion
wedi’u profi i sicrhau eu bod yn ategu ac yn ychwanegu gwerth at fentrau presennol yng Ngogledd
Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr. Mae llawer o’r chwaraewyr allweddol wedi cymryd rhan uniongyrchol
mewn trafodaethau o amgylch bwrdd MDA. Mae hyn yn cynnwys Bargen Dwf Gogledd Cymru, y

10

cynlluniau adfer economaidd yng Ngogledd Cymru a Dinas-Ranbarth Lerpwl a’r Strategaethau
Diwydiannol Lleol perthnasol.
Ein pecyn ysgogiad cyllidol
Bydd ein pecyn arfaethedig yn darparu £1.2 biliwn mewn buddion economaidd net ychwanegol, a
fydd o fudd i 1 miliwn o breswylwyr, gan greu a diogelu o leiaf 5,000 o swyddi, a denu £450 miliwn
mewn buddsoddiad sector preifat. Trwy ariannu neu ddatgloi dros £800 miliwn mewn gwariant
cyfalaf, byddwn yn cefnogi’r sector adeiladu’n gyflym, gyda mwy na 8,000 o flynyddoedd adeiladu o
gyflogaeth wedi’u cefnogi i helpu i roi hwb i adferiad economaidd.
Ein cais i’r Llywodraeth yw i gefnogi ein prosiectau a rhaglenni blaenoriaeth trwy £400 miliwn o gyllid.
Mae’r cynigion wedi’u dylunio i gynnig set ddeniadol o gynigion y mae modd buddsoddi ynddynt, sy’n
addas ar gyfer eu cyllido gan amrywiaeth o ffrydiau ariannu posibl.
Mae ein pecyn arfaethedig wedi’i rannu’n bum rhaglen.

Cymorth i fusnesau a sgiliau
Ein nod: cefnogi ein busnesau a’n gweithwyr i adfer, parhau’n gystadleuol a manteisio ar y cyfleoedd a
gyflwynir gan y Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd.
Prosiectau allweddol: Cronfa her i fusnesau £60 miliwn, cymorth i fusnesau wedi’i dargedu a
broceriaeth sgiliau/cyflogaeth ar gyfer cwmnïau a gweithwyr yn y sector gweithgynhyrchu, darparu
arian sefydlu ar gyfer rhaglenni sgiliau newydd ar gyfer y Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd.
Prif flaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n cael sylw: Cefnogi creu clwstwr diwydiannol carbon isel erbyn
2030, cefnogi twf cynhyrchiant trwy sgiliau ac arloesedd, cefnogi gweledigaeth Prydain Fyd-eang a
denu buddsoddiad preifat.
Prif ddeilliannau a chanlyniadau: Bydd y gronfa her i fusnesau yn darparu eiddo carbon isel i 290 o
fusnesau, diogelu neu greu mwy na 2,000 o swyddi, darparu arbedion o fwy na 450,000 tunnell o garbon,
a denu o leiaf £80 miliwn o fuddsoddiad sector preifat.
Ein cais: £79 miliwn (£70 miliwn o gyfalaf; £9 miliwn o refeniw)

Ynni carbon isel
Ein nod: gwthio ardal Mersi a’r Ddyfrdwy tuag at fod yn ganolbwynt diwydiannol carbon isel sydd ar
reng flaen yr economi hydrogen a CCUS byd-eang sy’n dod i’r amlwg.
Prosiectau allweddol: Canolfan arddangos hydrogen strategol ar gyfer y DU, piblinell hydrogen glas
100km, datblygu 5-10 canolbwynt hydrogen a CCUS lleol yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy, canolfan
ragoriaeth ynni'r llanw.
Prif flaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n cael sylw: Buddsoddi mewn net sero, cyflymu addasu,
cefnogi creu clwstwr diwydiannol carbon isel a chynhyrchu 5GW o gapasiti hydrogen carbon isel a
chasglu 10MtCO2/y flwyddyn gan ddefnyddio CCUS erbyn 2030 a denu buddsoddiad preifat.
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Prif ddeilliannau a chanlyniadau: Bydd y cyllid yn darparu cyfleuster arddangos hydrogen strategol
newydd, cyflymu darparu mwy na 100km o biblinell hydrogen, cefnogi prosiect ynni amrediad llanw
newydd a chanolfan ragoriaeth.
Ein cais: £107 miliwn (£95 miliwn o gyfalaf; £12 miliwn o refeniw)
Trafnidiaeth
Ein nod: gosod y sylfaen ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth trawsffiniol mwy modern a glanach lle mai
nid ceir yw’r dewis diofyn mwyach.
Prosiectau allweddol: Cyllid datblygu i gyflymu mwy na £200 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf mewn
rheilffyrdd, adeiladu rhwydwaith Teithio Llesol trawsffiniol 100km o hyd wedi’i gysylltu â phrif
safleoedd cyflogaeth a thrafnidiaeth gyhoeddus ac ariannu’r isadeiledd sydd ei angen i gefnogi system
docynnau integredig ar draws y rhanbarth.
Mae’r ceisiadau uniongyrchol hyn yn dod o fewn cyd-destun set ehangach o fuddsoddiadau
blaenoriaeth mewn isadeiledd trafnidiaeth gan gynnwys: Metro Gogledd Cymru, croesfan Afon Dyfrdwy
yr A494, Coridor Twf Caer-Brychdyn, yr A483 cyffyrdd 3-6, ac ymyriadau ar yr M53 a’r M56.
Ymyriadau’r M53 a’r M56 – gwella mynediad i Fanceinion a Lerpwl trwy wella capasiti a chadernid.
Prif flaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n cael sylw: mynd i’r afael â thanfuddsoddiad hanesyddol
mewn isadeiledd, cryfhau cysylltedd Cymru-Lloegr, annog galw a gyrru cynhyrchiant trwy fuddsoddi
mewn isadeiledd, cysylltu pobl â chyfleoedd a lefelu Mersi a’r Ddyfrdwy, buddsoddi mewn net sero.
Prif ddeilliannau a chanlyniadau: Bydd y rhaglen buddsoddi mewn trafnidiaeth yn cefnogi
rhwydwaith Teithio Llesol 100km, isadeiledd tocynnau newydd ar gyfer 20 gorsaf a 400 o fysiau sy’n
cwmpasu 50 llwybr a 9 gweithredwr yn ogystal â pharatoi achosion busnes ar gyfer bron £200 miliwn o
fuddsoddiad cyfalaf mewn rheilffyrdd.
Ein cais: £115 miliwn (£90 miliwn o gyfalaf; £25 miliwn o refeniw)
Lle
Ein nod: sicrhau bod canol ein trefi a’n dinasoedd yn fwy cryf, egnïol a deinamig wrth i ni adfer o effaith
y pandemig.
Prosiectau allweddol: Datgloi prosiect porth Wrecsam a helpu i ariannu gwaith adfywio canol trefi ar
draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy.
Prif flaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n cael sylw: Adfywio trefi sy’n ei chael yn anodd, lefelu ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy, dilyn gwerth cymdeithasol a chefnogi mentrau bach a chanolig i dyfu.
Prif ddeilliannau a chanlyniadau: Disgwylir i’r rhaglen lle ddenu o leiaf £130 miliwn o fuddsoddiad
preifat, a darparu isadeiledd pontydd, man gwyrdd, parth cyhoeddus a mannau gweithio newydd ar
draws canol trefi trwy ardal Mersi a’r Ddyfrdwy.
Ein cais: £75 miliwn (£70 miliwn o gyfalaf; £5 miliwn o refeniw)
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Cysylltedd digidol
Ein nod: cefnogi ein busnesau a’n gweithwyr i adfer o’r pandemig, parhau’n gystadleuol, arloesi, cadw
cyfran o’r farchnad trwy allforion UE ac ehangu i farchnadoedd byd-eang, a lleihau allyriadau carbon.
Prosiectau allweddol: Ymestyn prosiect 5G Coridorau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru ar draws ffin Cymru a Lloegr, caffael isadeiledd cludo ffibr ar y cyd ar draws ardal Mersi
a’r Ddyfrdwy a gosod isadeiledd digidol newydd mewn canol trefi.
Prif flaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n cael sylw: mynd i’r afael â than-fuddsoddiad mewn
isadeiledd, cryfhau’r undeb, cefnogi mentrau bach a chanolig i dyfu, ysgogi gweithgarwch economaidd
tymor byr a chynhyrchiant tymor hir trwy fuddsoddi mewn isadeiledd, gan alluogi gweledigaeth
Prydain Fyd-eang.
Prif ddeilliannau a chanlyniadau: Bydd y rhaglen ddigidol yn darparu 130km o lwybrau trafnidiaeth
hynod gysylltiedig a lleoli 55 isadeiledd ‘tref glyfar’ newydd.
Ein cais: £30 miliwn (£27 miliwn o gyfalaf; £3 miliwn o refeniw)
Mynd â’r pecyn ymlaen
Rydym wedi gweithredu’n llwyddiannus fel partneriaeth economaidd ers 2007 ac mae gennym hanes
blaenorol cryf o ran darparu prosiectau mawr. Mae gennym strwythurau sefydledig, capasiti a
phartneriaethau i ddarparu’n gyflym ac effeithiol. Nid ydym yn cynnig creu strwythurau llywodraethu
newydd er mwyn darparu ein pecyn ysgogiad cyllidol, ac nid oes angen gwneud hynny.
Bydd MDA yn darparu trefn cydlynu canolog ar gyfer y pecyn o fuddsoddiadau, a bydd Awdurdod Lleol
Gorllewin Swydd Gaer a Chaer yn gweithredu fel corff atebol. Yr Awdurdodau Lleol unigol a
Thrafnidiaeth Cymru fydd yn arwain gwaith darparu, fel bo’n briodol.
Darparu ein pecyn ysgogiad cyllidol arfaethedig yw un prif flaenoriaeth nawr.
Rydym yn barod i ddarparu, a darparu’n gyflym.
Rydym yn cydnabod mai ein cynnig ni yw’r man cychwyn mewn sgwrs. Mae ein pecyn wedi’i ddylunio’n
fwriadol i fod yn hyblyg ac addasadwy.
Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Llywodraeth i symud ymlaen â hyn.
Mae gweddill y ddogfen wedi’i strwythuro fel a ganlyn.
•

Mae Adran 2 yn cyflwyno Economi Mersi a’r Ddyfrdwy, gan nodi ei nodweddion allweddol a
beth sy’n ei gwneud yn arbennig fel ardal i fuddsoddi ynddi

•

Mae Adran 3 yn nodi pam mae angen y pecyn hwn, gan gynnwys ein hasesiad o’n
blaenoriaethau, wedi’u rhannu’n themâu allweddol gan amlinellu sut maen nhw’n cyd-fynd â
strategaethau a pholisïau ehangach

•

Mae Adran 4 yn nodi’r pecyn ysgogiad cyllidol arfaethedig, gan egluro sut wnaethom ei
ddatblygu a’r chwe rhaglen fuddsoddi

•

Mae Adran 5 yn egluro sut rydym ni’n bwriadu darparu’r pecyn

•

Mae Adran 6 yn nodi’r gefnogaeth gan fudd-ddeiliaid mae ein pecyn wedi’i sicrhau

•

Yn olaf, rydym yn cloi gyda’n cynigion ar gyfer symud y pecyn yn ei flaen gyda’r
Llywodraeth.
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02: Economi Mersi
a’r Ddyfrdwy

02

14

Mersi a’r Ddyfrdwy: economi gweithredol
unigryw
Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy
Mae Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy (MDA) yn bartneriaeth economaidd sy’n croesi pedair ardal awdurdod
lleol: Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a Wirral yn Lloegr, a Wrecsam a Sir y Fflint yng Nghymru. Rydym yn
fenter drawsffiniol, sy’n croesi ffin Gogledd Ddwyrain Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr. Mae Prifysgol
Caer, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Awdurdod Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl a Llywodraeth Cymru yn
aelodau partner hefyd.
Mae MDA yn ceisio cryfhau cysylltedd Cymru-Lloegr trwy leihau cymhlethdod trawsffiniol a achosir
gan wahanol fframweithiau polisi yng Nghymru a Lloegr. Nid yw’r boblogaeth leol a busnesau yn gweld
ffin, a chenhadaeth MDA yw eu cynrychioli nhw.
Sefydlwyd MDA fel partneriaeth economaidd strategol yn 2007, gan ddwyn ynghyd y pedwar awdurdod
lleol o amgylch nod a rennir, sef gwella proffil y rhanbarth, tyfu ei gystadleurwydd a pharhau i’w
sefydlu fel lleoliad canolog yn y DU.
Trwy hyn, mae’r Gynghrair yn gweithredu fel catalydd ar gyfer twf busnes ac arloesedd, a
mewnfuddsoddi.
Ffin Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy
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Lleoliad economaidd arweiniol
Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy’n rhanbarth strategol a deinamig pwysig, sy’n cyfrannu’n sylweddol at
economi’r DU:
•

Mae gennym bron 1 miliwn o breswylwyr, sydd tua chyfwerth â Belfast a mwy na
Reading, Caergrawnt a Milton Keynes gyda’i gilydd

•

Rydym yn cyfrannu £22 biliwn mewn Gwerth Ychwanegol Gros 2 bob blwyddyn, sydd
gyfwerth â thraean o economi Cymru gyfan.

•

Rydym yn gartref i 32,470 o fusnesau, sy’n cefnogi mwy na 413,000 o swyddi, sydd
gyfwerth â bron hanner o’r holl fusnesau yng Ngogledd-Ddwyrain Lloegr a bron traean
o’r holl fusnesau yng Nghymru. Rydym yn lletya mwy o swyddi na Manceinion, Sheffield
neu Gaeredin a mwy na chwarter o’r holl swyddi yng Nghymru.

•

Mae gennym 2,900 o gwmnïau, a phob un â throsiant o fwy na £1 miliwn y flwyddyn.

•

Rydym yn cynnal cwmnïau a gweithgareddau o bwysigrwydd cenedlaethol, gan
gynnwys enwau rhyngwladol fel Airbus, Essar, Tata Group, Toyota, Unilever, JCB a
Vauxhall.

•

Rydym yn glwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel, sy’n cynhyrchu £4.5 biliwn mewn
gwerth ychwanegol gros gweithgynhyrchu ac sy’n gartref i 70% yn fwy o gyflogaeth
gweithgynhyrchu na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae ein twf diwydiannol yn
perfformio’n well na gweddill y DU.

•

Rydym yn economi wedi arallgyfeirio â chryfderau allweddol mewn gweithgynhyrchu
uwch, ynni, gwyddorau bywyd, gwasanaethau ariannol, bwyd, twristiaeth a manwerthu.

•

Mae amrywiadau sylweddol yn y rhanbarth o ran ffyniant a chynhwysiant

Mae atgyfodiad a thwf economi MDA fel pwerdy gweithgynhyrchu yn dilyn cau gweithgareddau mwy
traddodiadol mewn degawdau diweddar gan gynnwys glo (Wrecsam), tecstiliau/cemegion (Y Fflint) a
Dur (Shotton). Gwnaeth yr ardal golli llawer o gwmnïau peirianneg/diwydiannol eraill yn ystod y
trawsnewid hwn. Mae ardal MDA a Glannau Dyfrdwy/Wrecsam yn benodol yn unigryw o ran
ailadeiladu economi gweithgynhyrchu.

2

ONS (2019) Gwerth Ychwanegol Gros Rhanbarthol (wedi’i fantoli) yn ôl diwydiant: awdurdodau lleol yn ôl rhanbarth NUTS1
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Rydym yn rhanbarth lluosganolog, gyda phum prif ganolfan yng Nghaer, Wrecsam, Glannau Dyfrdwy,
Ellesmere Port a Phenbedw. Mae mwy na chwarter y boblogaeth yn preswylio yn nhair prif ardal drefol
Caer, Wrecsam a Phenbedw. Mae gennym nifer o ganolfannau cyflogaeth cryf, gan gynnwys Ardal Fenter
Glannau Dyfrdwy, Ellesmere Port, Canol Dinas Caer, Parc Busnes Caer, coridor Penbedw/A41, Wirral
Waters, Canol Tref Wrecsam ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam. Mae crynodiadau penodol ar hyn y ffiniau
cenedlaethol.
Lleoliadau Cyflogaeth Allweddol
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Nodwedd hanfodol o’n heconomi yw ei natur drawsffiniol unigryw, integredig:
Llif Cymudo’r Llafurlu

•

Mae 77% o’n preswylwyr yn byw a gweithio yn ardal MDA 3, sy’n golygu mai’r ardal hon
yw un o’r marchnadoedd llafur mwyaf hunangynhwysol yn y DU. Rydym yn fwy
hunangynhwysol na Chaerdydd (76%), Lerpwl (70%) a Chaergrawnt (67%).

•

Mae 29,500 o bobl yn teithio ar draws y ffin genedlaethol bob dydd i fynd i’w gwaith,
sy’n dangos integreiddio trawsffiniol ein heconomi 4.

•

Mae teithiau trawsffiniol sy’n dechrau yng Ngogledd Cymru fwy nag 20 gwaith yn
fwy o ran nifer na’r teithiau rhyngranbarthol sy’n digwydd o Ogledd Cymru i ranbarthau
eraill o Gymru.

3

Cyfran o breswylwyr arferol 16 oed a hŷn mewn cyflogaeth adeg cyfrifiad 2011

4

ONS, Cyfrifiad (2011), Llif teithio i’r gwaith
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Ein Sectorau Allweddol
Mae’r rhanbarth yn cynnig lleoliad gwych i fusnesau ffynnu ac arloesi, yn ogystal ag ansawdd bywyd
gwych. Er enghraifft, enillodd Wirral bleidlais gan Rightmove yn 2017 i gael ei enwi fel y lle hapusaf i fyw
ynddo yng Ngogledd-Orllewin Lloegr. Gyda chanolfannau trefol sy’n ffynnu, fel Caer, wedi’u lleoli
gerllaw Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Morlin Gogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri a Thraphont
Ddŵr Pontcysyllte, mae gennym gynnig unigryw sy’n ein galluogi i ddenu a chadw cwmnïau mawr a
doniau symudol.
Mae economi Mersi a’r Ddyfrdwy yn gartref i nifer o arbenigaethau sectoraidd, gyda chwe sector sy’n
diffinio economi’r rhanbarth:
-

Gweithgynhyrchu Uwch: Rydym yn bwerdy gweithgynhyrchu, sy’n cynhyrchu £4.5 biliwn
mewn gwerth ychwanegol gros a chyflogi 54,000 o bobl. Gyda Chyniferydd Lleoliad o 1.7, mae
70% yn fwy o gyflogaeth gweithgynhyrchu yn
MDA na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae gan Mae 70% yn fwy o gyflogaeth mewn
ein sectorau gynhyrchiant cymharol uchel, gweithgynhyrchu uwch yma na’r
gyda gwerth ychwanegol gros cyffredinol fesul
cyfartaledd cenedlaethol
swydd Cyfwerth â Llawn Amser o £83,500, sydd
2% yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer yr holl weithgynhyrchu a 9% yn uwch na’r
cyfartaledd cenedlaethol ar draws pob sector. Mae’r sector yn cynnwys cwmnïau angori
arweiniol ym maes awyrofod, modurol a chynhyrchion fferyllol, fel Airbus, Toyota, JCB, Ipsen ac
ENCIRC, ac asedau sy’n ffynnu o ran ymchwil ac arloesedd fel Canolfan Ymchwil
Gweithgynhyrchu Uwch Cymru, Parc Gwyddoniaeth Thornton ac arbenigeddau Prifysgol
Glyndŵr Wrecsam mewn opteg a chyfansoddion.

-

Ynni: Mae Mersi a’r Ddyfrdwy yn rhanbarth cenedlaethol pwysig yn sector ynni’r DU, gan gyflogi
13,500 o bobl ar draws 1,430 o fusnesau. Rydym ni’n gartref i ddiwydiant niwclear a gwynt ar y
môr cynyddol a chadwyn gyflenwi gysylltiedig, gyda chyfleuster cyfoethogi wraniwm
Capenhurst, ac un o’r crynodiadau mwyaf o gwmnïau peirianneg ymgynghori niwclear yn
Ewrop. Mae ENI ac Uniper yn angorau ynni mawr. Rydym ar reng flaen ymdrechion i
ddatgarboneiddio diwydiant trwy gynhyrchu a defnyddio hydrogen ar raddfa, ac rydym yn
gartref i brosiect blaenllaw Hynet. Mae Canolbwynt Ynni Swydd Gaer wedi dyfeisio’r Rhanbarth
Arloesi Ynni, sy’n cynnig cyfle i ddarparu system ynni newydd yng Ngogledd-Orllewin Lloegr.

-

Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol: Mae’r rhanbarth yn gartref i bron 7,000 o fusnesau
ariannol a gwasanaethau proffesiynol, sy’n gyfrifol am 21% o’r holl fusnesau ac yn cefnogi
48,800 o swyddi. Mae hyn yn cynnwys 3,500 o swyddi ym Mharc Busnes Caer, gyda phresenoldeb
nifer o frandiau proffil uchel a byd-eang, fel MBNA Lloyds Banking Group, Bank of America, M&S
Bank a Moneypenny, arweinwyr byd-eang o ran gwasanaethau ysgrifenyddol oddi ar y safle, a
chwmni angori Llywodraeth Cymru.

-

Iechyd a gwyddorau bywyd: Y sector iechyd a gwyddorau bywyd yw un o’r sectorau mwyaf yn
y rhanbarth, gyda gwerth ychwanegol gros o £2.1 biliwn, 48,300 o swyddi a chyniferydd lleoliad
o 1.1. Gydag ystâd ddiwydiannol Wrecsam, un o’r safleoedd diwydiannol mwyaf yn Ewrop, mae
clwstwr o gwmnïau meddygol a fferyllol, yn fwyaf nodedig Ipsen a Wockhardt, ynghyd ag
Unilever yn Wirral. Mae busnesau yn y sector yn cynnwys cyflogwyr mawr gyda dim ond 975 o
fusnesau’n cefnogi’r gyflogaeth i gyd.

-

Twristiaeth: Mae’r rhanbarth wedi’i leoli ger morlin Gogledd Cymru, Safle Treftadaeth y Byd
UNESCO Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Pharc Cenedlaethol Eryri, sy’n denu tua 4 miliwn o
dwristiaid bob blwyddyn. Mae 2 filiwn o bobl yn ymweld â Sŵ Caer bob blwyddyn. Mae’r sector
twristiaeth yn rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy yn gryfder i’r ardal hefyd, gyda nifer o leoliadau
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manwerthu a gaiff eu hadnabod yn genedlaethol a chyfleusterau chwaraeon gan gynnwys Clwb
Golff Brenhinol Lerpwl, sy’n cynnal twrnameintiau a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, fel y
Bencampwriaeth Agored.
Manwerthu: Mae gan y rhanbarth leoliadau manwerthu ag arwyddocâd cenedlaethol, gydag
allfa dillad dylunydd mwyaf y DU yn Cheshire Oaks yn Ellesmere Port, sy’n denu tua 8 miliwn o
siopwyr bob blwyddyn, ochr yn ochr â’r ailddatblygiad mawr yn Northgate yng Nghaer. Wrecsam
sydd â’r canol tref mwyaf yng Ngogledd Cymru. Mae cynnig manwerthu cryf MDA yn sector
economaidd lleol canolog sy’n cyflogi 52,150 o bobl (13% o’r gyflogaeth gyffredinol) a mwy na
3,300 o fusnesau, yn ogystal â’r sector sy’n cynhyrchu’r lefel uchaf ond dau o ran gwerth
ychwanegol gros yn MDA, sy’n cyfrif am 11% o gyfanswm gwerth ychwanegol gros y rhanbarth.

-

Mae’r sector gweithgynhyrchu yn cyfrif am un rhan o bump o gyfanswm gwerth ychwanegol gros Mersi
a’r Ddyfrdwy.
Y 10 Sector Bras Uchaf yn Mersi a’r Ddyfrdwy yn ôl Gwerth Ychwanegol Gros

Safle

Sector

Gwerth
Ychwanegol
Gros (£m)

1
2
3

Gweithgynhyrchu
Gweithgareddau eiddo tirol
Cyfanwerthu a masnach
fanwerthu
Iechyd
Ariannol ac yswiriant
Addysg
Proffesiynol, gwyddonol a
thechnegol
Gweinyddol a Chymorth
Gweinyddiaeth gyhoeddus
ac amddiffyn
Adeiladu

4,469
2,708
2,364

20%
12%
11%

56,000
5,450
68,000

2,079
1,655
1,212
1,126

10%
8%
6%
5%

59,000
12,350
32,000
32,000

1,070
1,060

5%
5%

29,500
18,000

917

4%

17,750

4
5
6
7
8
9
10

Cyfran o
Cyflogaeth
Gyfanswm
Gwerth
Ychwanegol
Gros

ONS, Data gwerth ychwanegol gros 2018 a Chofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth, 2019

Ein Hasedau
Addysg
Mae ardal MDA yn cynnwys dwy brifysgol: Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam a thri choleg
addysg bellach: Coleg Metropolitanaidd Wirral, Coleg Cambria a Choleg Swydd Gaer (De a Gorllewin).
Mae ein sefydliadau addysgol yn chwarae rhan gref fel partneriaid yn Nghynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy ac
o ran gyrru prosiectau datblygu economaidd strategol ar gyfer sectorau allweddol.
Mae gan y rhanbarth gyfradd gadw uchel o ran graddedigion yn y sectorau â blaenoriaeth allweddol ar
gyfer twf wrth symud ymlaen. Roedd 61% o raddedigion y bum mlynedd diwethaf a oedd wedi cael
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cyflogaeth wrth raddio, wedi’u cyflogi mewn sector â blaenoriaeth neu sector twf 5. Yn gyffredinol, mae’r
gyfradd cadw graddedigion yn 54%, sy’n nodedig o uwch na rhai lleoliadau eraill. 6 Mae’r lefel uchel o
gyflogaeth mewn sectorau â blaenoriaeth wedi’i chefnogi gan gynlluniau fel Cynllun Graddedigion
Canolbwynt Ynni Swydd Gaer yn Capenhurst, sefydliad cymorth y sector ynni a gaiff ei arwain gan y
diwydiant, sydd wedi sefydlu rhaglen datblygu graddedigion arobryn.
Mae gennym hefyd sylfaen ymchwil academaidd sy’n ehangu, gyda’r Ganolfan Ynni ym Mharc
Gwyddoniaeth Thornton Prifysgol Caer, sy’n amlygu ymchwil ac arloesedd cynhwysol y rhanbarth, gyda
chysylltiadau rhwng busnesau lleol a sefydliadau addysg. Mae Coleg Metropolitanaidd Wirral wedi
adeiladu campws newydd yng nghanol Ardal Fenter Wirral Waters. Gyda chefnogaeth yr Asiantaeth
Ariannu Sgiliau, mae’r Campws newydd yn Ganolfan bwrpasol ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig, Sgiliau
a Menter. Mae Coleg Cambria a Choleg Swydd Gaer yn darparu niferoedd sylweddol o brentisiaethau yn
y rhanbarth: er enghraifft, mae Coleg Cambria yn darparu’r rhaglen brentisiaethau ar gyfer Airbus. Mae
gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam alluoedd Ymchwil a Datblygu cryf iawn ym maes Opteg, Cyfansoddion
a Hydrogen, sy’n ategu prosiectau ym Margen Dwf Gogledd Cymru.
Safleoedd cyflogaeth
Mae ardal MDA yn cynnwys nifer o ardaloedd cyfleoedd twf cyflogaeth uchel a disgwyliwyd iddynt weld
tua 40,000 o swyddi newydd yn cael eu creu dros gyfnod o 20 mlynedd (gan ddechrau yn 2018):
1) Ardal Fenter Wirral Waters - +20,000 o swyddi. Y prosiect adfywio £10 biliwn yw un o’r
cyfleoedd mwyaf sylweddol i ddenu buddsoddiad a chyflymu twf yn y DU. Bydd y buddsoddiad
yn cefnogi twf y gadwyn gyflenwi a rhoi hwb i’r sectorau modurol ac ynni adnewyddadwy yn yr
ardal, yn enwedig o ran canolbwyntio ar y diwydiant ffermydd gwynt.
2) Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy - +5,000 - 7,000 o swyddi. Mae Parc Diwydiannol Glannau
Dyfrdwy yn safle 2,000 hectar sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y sector deunyddiau a
gweithgynhyrchu uwch ac mae eisoes yn cynnwys nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu
rhyngwladol mawr.
3) Ellesmere Port - +4,450 o swyddi. Mae Ellesmere Port yn chwarae rôl ganolog yn y diwydiant
ynni a niwclear ar gyfer rhanbarth MDA a bydd yn lleoliad arweiniol ar gyfer datgarboneiddio a
thechnoleg ynni di-garbon/carbon isel, gyda chynlluniau i ddatblygu Ellesmere Port yn glwstwr
ynni di-garbon net. Mae’r dref yn gartref i nifer o fusnesau a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol,
fel Vauxhall, Essar Oil ac Urenco. Mae gan Ellesmere Port botensial i fod yn sbardun ar gyfer
adfywio trwy ei droi yn gyrchfan hamdden o arwyddocâd rhanbarthol, o ystyried y cyflogaeth
helaeth ym maes manwerthu a hamdden ac adeiladu ar lwyddiant Cheshire Oaks a’i agosrwydd
at Sŵ Gaer a dinas treftadaeth rhyngwladol Caer.
4) Parc Adfer Adnoddau Ince - +3,250 o swyddi. Y prosiect gwastraff i ynni $122 miliwn fydd un o’r
Ffatrïoedd Trawsnewid Thermol Uwch olaf i gael eu hachredu dan gynllun Ardystio
Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth y DU. Mae MWH constructors wedi amlinellu
defnydd nifer o gyflenwyr ac is-gontractwyr lleol o boblogaeth Swydd Gaer a Glannau Mersi.

5

Mae’r astudiaeth yn cynnwys Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer

6

Er enghraifft, Lerpwl, ar 37%.
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Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw un o’r ardaloedd diwydiannol mwyaf yn Ewrop eisoes hefyd, ac
mae’n bosibl bod capasiti i ehangu ymhellach, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.
Mae cwmnïau yn ardal MDA hefyd yn cael cyfle i feithrin perthnasoedd gyda’r Ganolfan Ymchwil
Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear newydd (Nuclear AMRC) yn Cammell Laird yn Wirral ac AMRC Cymru
yn Airbus.
Mae’r prif asedau ar draws rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy wedi’u clystyru o amgylch Penbedw, Ellesmere
Port, Wrecsam, Caer a Pharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy (fel a ddangosir yn y map isod).

Asedau Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy
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Cyflogwyr allweddol
Mae gennym nifer o gyflogwyr o bwysigrwydd rhyngwladol:

Airbus: Gweithgynhyrchwyr awyrennau
mwyaf y byd a gymerodd y nifer fwyaf o
archebion awyrennau yn 2019. Mae’n
gyflogwr lleol mawr gyda 5,000+ o swyddi
ar safle Brychdyn a +12,000 o swyddi yn y
gadwyn gyflenwi gyfan.
Essar: Cwmni mawr rhyngwladol a chwmni
adeiladu sy’n gweithredu Purfa Stanlow yn
Ellesmere Port. Amcangyfrifir bod Stanlow yn
cyfrannu £60 miliwn bob blwyddyn i’r economi
leol ac mae’n cyfrif am 16% o holl danwydd
cludiant ar y ffordd yn y DU.

Tata Steel: Un o’r cynhyrchwyr dur
mwyaf ddaearyddol amrywiol gyda
gweithrediadau yn croesi dros 35 o
wledydd. Mae’r safle 404ha yn Shotton yn
cyflogi 700 o bobl a chynhyrchu 400,000
tunnell o gynnyrch dur haenog bob
blwyddyn.

KK Fine Foods: Sefydlwyd ym 1987, mae’r
cwmni’n cyflogi 500+ o bobl ar draws y sector
gwasanaethau bwyd, manwerthu ac arlwyo
ac maen nhw’n cynhyrchu datrysiadau
prydau cig, pysgod a llysieuol.

Iceland: Cadwyn archfarchnad Prydeinig â
phencadlys yng Nglannau Dyfrdwy, Cymru. Mae
gan y cwmni tua 25,000 o weithwyr a 5 miliwn o
gwsmeriaid.
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Vauxhall Motors: Rhan o grŵp modurol
Stellantis, maen nhw’n weithgynhyrchwyr
ceir Prydeinig a’r brand ceir sy’n gwerthu
fwyaf ond un ers dau ddegawd. Mae’r
ffatri yn Ellesmere Port yn cyflogi mwy na
1,000 o staff a chynhyrchu tua 187,000 o
unedau bob blwyddyn.

Urenco: Cwmni tanwydd niwclear
Prydeinig ac un o’r mwyaf yn y byd. Maent
wedi gweithredu yn Capenhurst ers 1973
ac maen nhw’n cyflogi mwy na 300 o bobl.
Mae 3 ffatri cyfoethogi’r safle yn galluogi
gorsafoedd pŵer niwclear byd-eang i
gynhyrchu trydan. Mae’r mwyaf o’r 3 ffatri,
E23, yn cynhyrchu mwy nag 80% o
gapasiti cyfoethogi’r cyfleuster.

Moneypenny: Sefydlwyd yn 2000 â phencadlys
yn Wrecsam, mae Moneypenny wedi tyfu’n
wasanaeth cyfathrebu wedi’i drefnu gan gontract
allanol rhyngwladol sy’n trin mwy na 20 miliwn o
alwadau a sgyrsiau bob blwyddyn.

Uniper: cwmni ynni rhyngwladol gyda tua
11,000 o weithwyr. Mae Uniper yn gweithredu
Gorsaf Bŵer Cei Connah yn Sir y Fflint.

24

Y Stori Hyd Yma
Sefydlwyd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn 2007 ac ers hynny mae wedi troi’n bartneriaeth drawsffiniol
lwyddiannus sy’n cefnogi twf economaidd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, Gorllewin Swydd Gaer a
Wirral. Trwy’r ddegawd diwethaf, mae’r bartneriaeth wedi ceisio cynnal a chynyddu cystadleurwydd yr
ardal, cefnogi sectorau busnes allweddol ochr yn ochr â sgiliau, cyflogaeth a thwf cynhwysol ac mae
wedi defnyddio ei dylanwad i gyflwyno isadeiledd economaidd i’r rhanbarth. Bu nifer o gyfraniadau
allweddol a chyflawniadau hyd yma ar draws pedwar prif faes; trafnidiaeth, sgiliau a chyflogaeth, carbon
isel a thwf glân, a chymorth i fusnesau, a gaiff eu harchwilio mewn mwy o fanylder isod. Ar ben hyn, mae
MDA wedi parhau i weithio gyda phartneriaid allweddol a budd-ddeiliaid fel Dinas-Ranbarth Lerpwl, LEP
Swydd Gaer a Warrington a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.
Roedd Prosbectws MDA 2017 yn ddogfen arloesol, gan ddwyn ynghyd set o brosiectau a oedd yn ategu
ceisiadau cyllid gan Gynghorau unigol yn yr MDA a’r Partneriaethau Twf Lleol maen nhw’n aelodau
ohonynt. Roedd rhain yn cynnwys Wirral Waters, a oedd yn gynnig datblygu mawr yng nghynlluniau
Dinas-Ranbarth Lerpwl. Cymerodd Llywodraeth Cymru waith datblygu Porth y Gogledd Glannau
Dyfrdwy a’r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch, ac roedd Bargen Dwf Gogledd Cymru yn
cynnwys cynlluniau fel Warren Hall a Phorth y Gorllewin Wrecsam.
Y Stori Hyd Yma
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Trafnidiaeth:
•

Halton Curve: Ailddatblygu llinell rheilffordd Halton Curve sy’n darparu gwasanaethau
rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru. O fewn y 6 mis cyntaf o agor, mae’r linell wedi darparu
tua 500,000 o deithiau i deithwyr.

•

Growth Track 360 (GT360): Mae cydweithio trawsffiniol Tasglu Rheilffordd Gogledd
Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy wedi cefnogi gwelliannau rheilffyrdd yn y rhanbarth:
capasiti Gorsaf Caer, Wrecsam i Lerpwl, amser teithiau Prif Linell Rheilffordd Gogledd
Cymru a Chanolbwynt Crewe. Gwnaeth y Tasglu greu Prosbectws Rheilffyrdd Growth
Track 360 a Phrospectws Rheilffyrdd Strategol West & Wales, i alw am fuddsoddiad.

•

Metro Gogledd Cymru: Mae MDA wedi cefnogi Metro Gogledd Cymru, sy’n datblygu
system trafnidiaeth gyhoeddus integredig yng Ngogledd Cymru a thros y ffin.
Prosiectau allweddol Metro: Gorsaf Parkway Glannau Dyfrdwy, Cyfnewidfa Shotton,
Wrecsam i Lerpwl a gwelliannau i Brif Linell Rheilffordd Gogledd Cymru, Cynlluniau
Teithio Llesol Gorsafoedd a Phorth Wrecsam.

•

Transport for North (TfN): Gwnaeth y Gynghrair lwyddo i lobïo i sicrhau bod
blaenoriaethau trafnidiaeth ardaloedd Mersi a’r Ddyfrdwy wedi’u cynnwys yng
Nghynllun Trafnidiaeth Strategol TfN, gyda gwelliannau capasiti yng Ngorsaf Caer a
gwasanaeth Wrecsam Bidston a gwelliannau i’r linell rheilffordd wedi’u cynnwys.

Sgiliau a Chyflogaeth:
•

Symposiwm Sgiliau ac Arloesedd: Mae MDA yn ymrwymedig i uwchsgilio ei
breswylwyr ac yn 2018, gwnaeth Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, ochr yn ochr â
Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, noddi Symposiwm Sgiliau ac
Arloesedd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, mewn cydweithrediad â Phrifysgol
Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer, a oedd yn dod â’r sector preifat
a’r sector cyhoeddus ynghyd. Roedd y Symposiwm yn cynnwys Panel Diwydiant yn
cynnwys nifer o’r cyflogwyr allweddol yn y rhanbarth gan gynnwys Airbus ac Unilever.

Carbon Isel a Thwf Glân:
•

Uwchgynhadledd Ynni: Gwnaeth MDA, ynghyd â Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru a LEP Swydd Gaer a Warrington, gynnal Uwchgynhadledd Ynni a
Thwf Glân Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, ac roedd Gweinidog yr Economi a
Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Maer Metro Dinas-Ranbarth Lerpwl, IsYsgrifennydd Seneddol Swyddfa Cymru, busnesau a sefydliadau a oedd yn
cynrychioli ynni smart, ynni carbon isel ac ynni adnewyddadwy, yn ogystal â sgiliau ac
arbenigedd technegol yn bresennol.

•

Prosbectws Ynni: Y prosbectws oedd un o brif ganlyniadau’r Uwchgynhadledd ac fe’i
cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020.
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Cymorth i Fusnesau:
•

Rhwydweithio Busnes: Mae’r Gynghrair wedi llwyddo i gynnal nifer o Ddigwyddiadau
Rhwydweithio Brecwast Busnes trawsffiniol. Caiff 5 – 6 digwyddiad eu cynnal bob
blwyddyn gyda phresenoldeb cyfartalog o fwy na 150 o gynrychiolwyr. Mae’r
digwyddiadau yn cynnig cyfle i fusnesau gymryd rhan yn un o’r rhwydweithiau mwyaf
arloesol ac effeithiol ar draws ardal ffin Gogledd Cymru/Gogledd-Orllewin Lloegr.
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Pam mae angen y Pecyn: Ein Blaenoriaethau
Buddsoddi
Mae natur lluosganolog, trawsffiniol ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn golygu ei bod yn eithaf unigryw ym
Mhrydain Fawr. Gyda phoblogaeth sydd, fel arfer, yn croesi’r ffin genedlaethol yn rhydd a rheolaidd ar
gyfer gwaith a hamdden, nid yw gwahaniaethau yn sefydliadau Cymru a Lloegr yn rhwystr i fywyd bob
dydd ac mae’r ffin yn anweledig i’r mwyafrif.
Fel y gwelsom yn Adran 2, mae’r ardal felly yn cynnwys economi amrywiol sy’n cynnwys busnesau mawr
ar draws maes awyrofod, modurol, niwclear, ynni adnewyddadwy, cynhyrchion fferyllol, cemegion,
gwasanaethau ariannol, bwyd, peirianneg, TGCh, twristiaeth a manwerthu.

Pam rydym ni’n gofyn am gymorth?
Mae’r cysylltiadau economaidd agos hyn yn golygu bod materion a methiannau’r farchnad sy’n dod i’r
amlwg yn unrhyw un o’n hardaloedd awdurdod lleol yn creu effaith a gaiff ei theimlo ar draws ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae ein heconomi yn wynebu’r ddwy her o adfer o bandemig COVID-19, a chael
mynediad i’r cyfleoedd a gynigir gan Brydain Fyd-eang. Gan ystyried natur ein heconomi a rhai o’i
chyflogwyr allweddol, mae’r rhain wedi bod yn broblemau penodol i ni.
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod economi’r DU wedi lleihau 9.9% 7, y lleihad mwyaf ar gofnod, a’r sioc
economaidd fwyaf mae’n debyg ers dechrau’r 18fed ganrif. Amcangyfrifwyd ei bod yn bosibl na fydd hyd
at 2 filiwn o bobl ar draws y wlad wedi gweithio am o leiaf chwe mis.
Yn ein hardal ni, mae ein cymysgedd sectoraidd yn golygu y bu rhai effeithiau economaidd arbennig o
niweidiol o’r pandemig:
•

Roedd bron 50,000 8 o weithwyr (13% o Roedd bron 50,000 o weithwyr yn
staff cymwys) ar ffyrlo ym mis Ionawr
ardal MDA ar ffyrlo ym mis Ionawr
2021. Yn ogystal, roedd data arolwg ONS
2021 (13% o staff cymwys)
yn dangos bod 21% o fusnesau wedi atal
masnachu ac nid oeddent yn bwriadu
ailddechrau masnachu o fewn y bythefnos nesaf (sydd gyfwerth â tua 6,950 o fusnesau) 9.

•

Mae data ansolfedd o’r Gazette yn amlygu ymhellach effaith pandemig y Coronafeirws ar
fusnesau yn MDA, gyda 144 o fusnesau yn gwneud cais am ansolfedd rhwng mis Mai a mis
Rhagfyr 2020. Roedd nifer yr achosion o ansolfedd ym mis Rhagfyr 1,233% yn uwch nag
ym mis Mai.

Mae ein modelau ein hunain o effaith y pandemig ar ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi canfod bod
amcangyfrif o 15% o’n gwerth ychwanegol gros cyn y pandemig, sef £22.9 biliwn (£3.4
biliwn) wedi’i golli yn ystod 2020. Mae hyn yn sylweddol uwch ar gyfartaledd na’r gostyngiad
7

ONS, Rhagfyr 2020, Amcangyfrif cynnyrch domestig gros misol

8

HMRC, Ystadegau Cadw Swyddi’r Coronafeirws, Ionawr 2021

9

ONS, 2021, Effeithiau Busnes y Coronafeirws, Ton 23, 11 Ionawr i 24 Ionawr
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a brofwyd yn genedlaethol. Gweithgynhyrchu, ac iechyd dynol a gwaith cymdeithasol wnaeth
brofi’r colledion mwyaf. Gwnaeth cyfanwerthu a’r masnach fanwerthu gywasgu wrth i
brotocolau cadw pellter cymdeithasol gael eu rhoi ar waith ac wrth i gyfnodau clo gael eu
cyflwyno, ac mae hyn yr un fath ar gyfer y sector llety a bwyd.
Amcangyfrif o golled gwerth ychwanegol gros fesul sector (£ miliwn) ar gyfer Economi
Mersi a’r Ddyfrdwy, 2020

Ffynhonnell: Dadansoddiad economaidd Hatch

Mae’r arwyddion mwyaf gweledol o’r heriau hyn fel a ganlyn:
•

Airbus: Cyhoeddodd un o gyflogwyr mwyaf y sector preifat yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy y byddai
1,400 o swyddi’n cael eu colli o’u safle ym Mrychdyn yn dilyn toriad 30% mewn cynhyrchu. Gan
ystyried yr effeithiau lluosydd trwy gwmnïau a gaiff eu heffeithio yn y gadwyn gyflenwi a thrwy
wariant gweithwyr a gollwyd, rydym yn amcangyfrif bod hyn yn unig wedi costio tua £700
miliwn i economi’r DU mewn gwerth ychwanegol gros a 11,000 o swyddi a gollwyd. Mae
llawer o hyn yn yr ardal MDA, o ystyried lleoliadau gweithwyr a chyflenwyr. Bydd hyn yn cael
effaith fawr, hirdymor ar ein heconomi a’i bobl, os na chaiff ei liniaru.

•

Canol trefi: yn wahanol i rai dinas-ranbarthau eraill, nid oes gan economi Mersi a’r Ddyfrdwy
nod canolog i ganolbwyntio ymdrechion ar gyfer adfer. Mae nifer o ganol trefi llai a oedd yn
wynebu dirywiad eisoes fel cyrchfannau manwerthu wedi cael eu heffeithio’n ddrwg gan y
pandemig. Er bod llawer iawn o ansicrwydd, mae’n debyg bod cynnydd o ran gweithio gartref a
symud ar-lein wedi newid rôl y canol trefi hyn yn barhaol.

Ymhellach, mae ein cwmnïau angori, llawer ohonynt yn rhai rhyngwladol, yn wynebu
cystadleuaeth fyd-eang gynyddol. Mae’r amgylchedd hwn yn golygu bod angen i ffatrïoedd lleol
gystadlu’n fewnol â safleoedd byd-eang eraill am fuddsoddiad parhaus. Mae symudiadau strwythurol,
gan gynnwys ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, a’r angen i ddatgarboneiddio gweithrediadau
wedi dwysau’r gystadleuaeth hon. Gydag 80% o’n hallforion yn mynd i’r UE, mae angen i’n cwmnïau
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rhyngwladol addasu i fywyd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, ac i’r hyn mae hyn yn ei olygu i’w
cadwyni cyflenwi a’u masnach rhyngwladol.
Ar adeg ysgrifennu, rydym yn wynebu’r posibilrwydd y bydd ffatri ceir Vauxhall yn Ellesmere Port, sydd
wedi bod yn cynhyrchu ceir ers 1964, yn cau. Mae’n bosibl bod gweithgynhyrchwyr eraill hefyd yn
wynebu perygl y bydd cynhyrchu yn symud i wledydd eraill ar y cyfandir, oni bai bod safleoedd lleol yn
dal i fod yn gystadleuol.

Ein blaenoriaethau strategol
Mae partneriaid yn y rhanbarth wedi
ymateb yn gyflym i’r heriau hyn, gan
nodi’r angen i ddatblygu pecyn
cymorth wedi’i dargedu.
Mae ein hymgysylltiad helaeth gyda
budd-ddeiliaid wedi nodi nifer o
flaenoriaethau clir, tymor agos i ymateb
i’r sioc economaidd ddwbl hon – ond
mae’r pecyn hwn yn edrych y tu hwnt i’r
gorwel tymor byr hwnnw hefyd. Ein nod
yw sbarduno adferiad a fydd yn creu
dyfodol mwy cryf a chynaliadwy i ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae’r themâu a
gyflwynir isod yn adeiladu ar ein
gweledigaeth sefydledig ar gyfer yr economi leol, ei chryfderau a’r heriau strwythurol hirsefydlog.
Mae ein pecyn yn mynd i’r afael â’r heriau hyn ac adeiladu ar y cyfleoedd cyfatebol ar gyfer creu twf
cynaliadwy, cynhwysol yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy ar draws tair thema strategol trawsbynciol:

Cefnogi twf glanach – mae’r DU wedi
mabwysiadu targed o gyflawni allyriadau
net sero erbyn 2050. Mae ein cymysgedd o
ddiwydiannau ac asedau ynni yn ein rhoi
mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain y
trawsnewid uchelgeisiol hwn a
gweithredu fel rhanbarth enghreifftiol ar
gyfer datblygiad carbon isel.

Cysylltu lleoedd, pobl a busnesau – fel
economi trawsffiniol gyda chanolfannau
niferus, bydd ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi’i
chryfhau trwy wella’r cysylltiadau rhwng y
lleoedd hynny, eu busnesau a’u pobl. Mae
gwella ein cysylltedd yn hanfodol.

Twf cynaliadwy a chynhwysol – wrth i’r
rhanbarth adfer o’r pandemig, ein nod yw
edrych tu hwnt i lefel twf syml. Rydym am
sicrhau bod pawb yn elwa o lwyddiant y
rhanbarth.
Yna rydym wedi nodi a chytuno ar bum blaenoriaeth buddsoddi ar gyfer ein pecyn.

31

Blaenoriaeth 1: Cadw ein busnesau’n gystadleuol
Mae pandemig COVID-19 wedi taro ein busnesau’n hynod o galed. Er bod yr amrywiaeth o fesurau
cefnogaeth economaidd sydd wedi’u rhoi ar waith yn genedlaethol wedi ein helpu ni, rydym yn gwybod
bod disgwyl i niferoedd swyddi a gaiff eu colli ymhlith cwmnïau’r rhanbarth gyflymu pan fydd y mesurau
hyn (yn enwedig y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws) wedi’u lleihau. Roedd y swyddi a
gollwyd a gyhoeddwyd gan Airbus wedi’u gyrru gan ddirywiad mawr yn y farchnad ar gyfer awyrennau
yn dilyn cwymp teithiau awyr rhyngwladol a arweiniodd at dorri lefelau cynhyrchu’r cwmni o draean.
Bydd yr effaith hon yn anochel yn gweithio’i ffordd trwy’r gadwyn gyflenwi leol, oni bai bod y busnesau
hynny’n gallu arallgyfeirio ac addasu ar gyfer marchnadoedd newydd.
Mae Airbus yn cynrychioli digwyddiad mawr a fydd yn cael effaith anghymesur ar gyflogaeth ac mae’n
golygu risg o golli peirianwyr hynod fedrus yn
barhaol o’r farchnad lafur leol. Ond mae cost y Er gwaethaf yr heriau hyn – gyda
pandemig ar swyddi wedi bod yn fwy eang o lawer chymorth wedi’i dargedu – bydd yr un
hefyd. Roedd ein canol trefi eisoes wedi bod yn dioddef cryfderau â ddaeth â chwmnïau
oherwydd ardrethi busnes uchel a chynnydd mewn rhyngwladol fel Airbus i ardal Mersi a’r
gwariant ar-lein. Trwy gydol 2020, gwnaeth llawer o
Ddyfrdwy a chaniatáu i dalent cartref
fanwerthwyr mawr fynd i ddwylo’r gweinyddwyr, ac
ffynnu yma yn caniatáu i’n busnesau
roedd rheoliadau cadw pellter cymdeithasol wedi
gorfodi amrywiaeth fwy eang o lawer o ddefnyddwyr i addasu a ffynnu.
symud i wario ar-lein. Er bod hyn yn argoeli’n ddrwg i
lawer o fanwerthwyr traddodiadol, dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod nifer y busnesau a
grëwyd yn ystod tri mis olaf 2020 wedi cynyddu chwarter o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019 10. Yn
syfrdanol, roedd llawer o’r rhain yn fanwerthwyr newydd, a fu’n addasu wrth i’r gyfran o wariant
manwerthu ar-lein gynyddu i 35.2% ym mis Ionawr 2021. Dyma’r lefel uchaf ar gofnod 11, ac mae’n debyg
bod siopwyr yn ffurfio arferion newydd parhaus bellach. Er gwell neu er gwaeth, mae’r pandemig bron
yn sicr wedi newid rôl canol trefi am byth, a bydd rhaid i’r sawl sy’n llunio polisïau yn lleol a
chenedlaethol addasu hefyd. Hefyd, gyda 11% o gyflogaeth cyn y pandemig 12 yn ardal Mersi a’r
Ddyfrdwy yn y sector manwerthu, mae’r risg i swyddi yn uchel.
Yn yr un modd, mae angen i weithgynhyrchwyr yn y rhanbarth addasu i’r trefniadau masnachu
newydd gyda’r Undeb Ewropeaidd. Mae unrhyw gymhlethdod ychwanegol wrth fasnachu gyda’r DU
yn lleihau cystadleurwydd gweithgynhyrchwyr yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy o bosibl, ac rydym yn
wynebu’r risg o gynhyrchu’n symud i leoliadau eraill ar y cyfandir nawr, oni bai bod safleoedd lleol yn
dal i fod yn gystadleuol. Yn y cyfamser, mae’n bosibl y bydd swyddi mewn perygl yn y clwstwr o gwmnïau
gwasanaethau ariannol yn Swydd Gaer nad oes ganddynt yr un lefel o fynediad i’r farchnad sengl
bellach.
Mae’r amhariad hwn i gynifer o swyddi ar draws amrywiaeth mor eang o sectorau yn peri risg o
adael creithiau economaidd sy’n anodd eu gwella. Ond mae cryfderau economaidd Mersi a’r
Ddyfrdwy hefyd yn ei rhoi mewn sefyllfa unigryw i gyfalafu ar rai o’r tueddiadau a fydd yn gyrru twf
economaidd yn y cyfnod ar ôl y pandemig. Fodd bynnag, yn ystod cyfnodau o ansicrwydd, mae’n rhaid
i’r rhan fwyaf o gwmnïau wynebu’r dewis anodd o oedi eu cynlluniau ar gyfer twf er mwyn sicrhau eu
bod yn goroesi. Yn wir, ar draws y DU, roedd buddsoddiad busnes y DU yn chwarter olaf y llynedd 19.2%
yn is na’r flwyddyn flaenorol – mae’n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn i gadw ein busnesau’n
gystadleuol a’u helpu i ailgodi’n gryfach.
10

ONS, Demograffeg Busnes, ystadegau arbrofol chwarterol, Hydref i Rhagfyr 2020.
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ONS, Gwerthiant Manwerthu, Prydain Fawr, Ionawr 2021.

12

ONS, Cofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth, Cyflogaeth, 2019
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Blaenoriaeth 2: Datgarboneiddio diwydiant
Mae’r DU wedi gosod targed yn rhwymo mewn cyfraith i’w hun ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
net i sero erbyn 2050, ac mae wedi gwneud camau mawr o ran lleihau defnydd tanwydd ffosil wrth
gynhyrchu trydan. Mae ynni adnewyddadwy yn cyfrif am draean o gynhyrchu trydan bellach. Mae’r
broses hon yn golygu bod allyriadau o aelwydydd a busnesau sy’n dibynnu’n bennaf ar drydan ar gyfer
eu hanghenion ynni wedi gostwng yn gyflym. Gydag ynni adnewyddadwy yn nodweddiadol yn
cynrychioli’r dewis rhataf ar gyfer cynhyrchu trydan yn y dyfodol bellach, mae’r llwybr hwn fel pe bai am
gael ei gynnal wrth i’r DU symud i allyriadau net sero. Er gwaethaf yr enillion hyn, mae dau rwystr
nodedig i gyflawni net sero o fewn yr amserlen a nodir mewn deddfwriaeth:
•

Pŵer rhagweladwy: oherwydd eu bod yn dibynnu ar amodau’r tywydd, mae pŵer y gwynt
a phŵer solar – heb gapasiti storio – yn ffynonellau ynni llai rhagweladwy na gorsafoedd
pŵer traddodiadol tanwydd ffosil neu niwclear. Bydd angen ffynonellau eraill o bŵer carbon
isel er mwyn sicrhau cyflenwad trydan rhagweladwy mewn byd net sero.

•

Diwydiant trwm: mae gan rai diwydiannau anghenion sylweddol iawn ar gyfer cynhyrchu
gwres a phŵer nad ydynt yn rhwydd i’w trydanu. Ni fydd y diwydiannau hyn mewn sefyllfa i
fanteisio’n uniongyrchol o’r twf mewn trydan adnewyddadwy rhatach, a bydd angen
dewisiadau amgen fel hydrogen cost isel neu dal a storio carbon er mwyn cyrraedd targedau
allyriadau wrth gynnal eu cystadleurwydd.

Er hynny, mae papur gwyn
Llywodraeth y DU ar ynni yn nodi,
erbyn 2050, bydd angen i
allyriadau gan ddiwydiant
ostwng tua 90 y cant o lefel
heddiw 13. Mae’r broses hon yn
edrych fel y bydd yn fwyaf heriol i
weithgynhyrchwyr a phurfeydd
ynni-ddwys.

Oﬀshore Wind
Leasing: Round 4

Mae’r sectorau hyn yn cyfrif am
Ellesmere port
16% o allyriadau nwyon tŷ gwydr
y DU ac maen nhw wedi’u
Deeside Industrial park
crynodi’n
ddaearyddol
yn
glystyrau diwydiannol sy’n llunio
tua hanner y cyfanswm. Fel
cyflogwyr lleol mawr, mae
sicrhau bod y trawsnewid i
allyriadau net sero yn gywir yn
Wrexham Industrial Estate
y clystyrau hyn yn hanfodol er
mwyn diogelu eu heconomïau
lleol. Mae hyn yn arbennig o wir
ar gyfer ardal Mersi a’r Ddyfrdwy,
gan ystyried ein clwstwr o
ddiwydiant trwm, yn enwedig o amgylch Ellesmere Port. Roedd gosodiadau diwydiannol mawr yn ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy yn gyfrifol am bedair gwaith yr allyriadau fesul pen o’r boblogaeth na’r cyfartaledd
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BEIS, Papur Gwyn ar Ynni, Powering Our Net Zero Future, 2020. t.118
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cenedlaethol. 14 Yn wir, cyrhaeddodd cyfanswm yr allyriadau diwydiannol a masnachol 4 miliwn tunnell
o CO2 yn 2018, ac yn ôl y Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol, roedd y lleoliadau sydd wedi’u nodi
ar y map uchod yn uniongyrchol gyfrifol am bron 1.5 miliwn tunnell o’r allyriadau hynny. 15
Strategaeth hirdymor benodol y DU yw gadael i farchnadoedd a phrisio carbon gymell y symudiad at
dechnoleg carbon isel mewn diwydiant – ond dros y ddegawd nesaf, mae’n glir y bydd angen
buddsoddiad o flaen llaw er mwyn gosod y sylfeini i’r marchnadoedd hynny weithredu’n effeithiol. Mae’r
symbyliad dros gyflawni’r targed deddfwriaethol net sero trwy’r math hwn o fuddsoddiad wedi cael hwb
gyda Chynllun Deg Pwynt newydd Llywodraeth y DU ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd, ac
mae strategaethau Datgarboneiddio Diwydiannol a Hydrogen y DU gyfan am gael eu cyhoeddi
eleni.
Mae graddau defnydd diwydiannol posibl ar gyfer hydrogen a bodolaeth prosiectau mawr dal,
defnyddio a storio carbon (CCUS) a phrosiectau hydrogen sydd eisoes ar waith yn golygu bod ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy yn gyfle gwych i fuddsoddi mewn sicrhau un o glystyrau diwydiannol net sero
cyntaf y byd yn gyflym. Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy eisoes yn cynnwys prosiectau a fydd yn helpu i
weithredu ar dargedau Llywodraeth Y DU ar gyfer defnyddio 5GW o hydrogen erbyn 2030 a dal 10Mt
CO2/y flwyddyn gan ddefnyddio CCUS. Mae ei leoliad yn golygu bod Mersi a’r Ddyfrdwy mewn sefyllfa
ddelfrydol i gysylltu â rhannau eraill o’r economi hydrogen ar draws Gogledd-Orllewin Lloegr a Gogledd
Cymru. Yn wir, mae nifer o enghreifftiau o brosiectau’r sector cyhoeddus a rhai a gaiff eu harwain gan y
diwydiant ar draws y rhanbarth, gan gynnwys:

14

15

•

Net Zero North West – mae’r cydweithio hwn wedi’i arwain gan y diwydiant a’i nod yw
gwneud Gogledd-Orllewin Lloegr yn gartref i glwstwr diwydiannol carbon isel cyntaf y DU,
gan greu o leiaf 33,000 o swyddi a gweld mwy na £4 biliwn yn cael ei fuddsoddi yn y
rhanbarth.

•

North West Hydrogen Alliance a HyCymru – mae gan Ogledd-Orllewin Lloegr a Chymru
gyrff aelodaeth diwydiant hydrogen yn gweithredu i ddatblygu’r diwydiant hydrogen ar
ddwy ochr y ffin.

•

HyNet North West – cydweithio rhwng Cadent a Progressive Energy, bydd y prosiect yn
gallu cynhyrchu 80% o darged cyfan y DU ar gyfer hydrogen ‘glas’ carbon isel yn Swydd Gaer
erbyn 2030.

•

Mae Protos yn glwstwr strategol o ddiwydiant cynhyrchu ynni ac ynni dwys yn Swydd Gaer;
gydag uwchgynllun sy’n ymestyn i 280 hectar. Mae isadeiledd presennol yn cynnwys fferm
wynt 50 MW a chyfleuster biomas 26MW gyda chyfle ar gyfer dal a storio carbon yn y dyfodol.

•

Cyhoeddodd cyllideb 2021 Llywodraeth y DU £4.8 miliwn ar gyfer canolbwynt hydrogen
yng Nghaergybi i beilota creu hydrogen gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy a’i
ddefnyddio fel tanwydd dim allyriadau ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm.

•

Mae cynllun E-Port Smart Energy Masterplan yn ystyried sut gellid datblygu system ynni
smart carbon isel leol yn Ellesmere Port. Bydd yr uwchgynllun yn nodi rhaglen fuddsoddi

Dadansoddiad o BEIS 2020, amcangyfrifon allyriadau CO2 tiriogaethol Awdurdod Lleol 2005-2018 (kt CO2), cyfanswm
allyriadau o osodiadau diwydiannol mawr fesul pen o’r boblogaeth yn Sir y Fflint, Wrecsam, Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a
Wirral o’i gymharu â’r DU.
Allyriadau o ffynonellau Pwynt fel a gyfrifwyd ar gyfer mapiau NAEI 2018, Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol, 2020
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sector preifat deg mlynedd ar gyfer datblygu grid smart yn Ellesmere Port a gellid ei
gyflwyno ar draws y DU.
•

Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru yn archwilio datblygu ffynhonnell hydrogen gwyrdd fel
rhan o brosiect Canolbwynt Hydrogen Glannau Dyfrdwy ym Mharc Diwydiannol Glannau
Dyfrdwy, gyda cheisiadau posibl ar gyfer datgarboneiddio trafnidiaeth gyhoeddus neu
drafnidiaeth awdurdod lleol.

Gyda nifer o brosiectau pwysig eraill yn cael eu cyflwyno yn yr ardal ehangach a gan adeiladu ar yr
ymchwil sy’n cael ei wneud ym Mharc Gwyddoniaeth Thornton, mae Mersi a’r Ddyfrdwy mewn sefyllfa i
fod yn arweinydd cenedlaethol, os nad byd-eang, yn yr
economi hydrogen a CCUS. Er bod hyn bob amser am fod yn
angenrheidiol er mwyn i’r DU gyrraedd net sero, bydd camau a
Yn ddiweddar, yn dilyn Trwyddedu
gymerir nawr, i ysgogi’r sector hwn sy’n dod i’r amlwg, yn cael
Ynni Gwynt ar y Môr Rownd 4,
mantais ddeuol o ddiogelu’r farchnad lafur rhag creithiau
cyhoeddwyd prosiectau newydd
economaidd a chyflymu’r trawsnewid i net sero.

oddi ar arfordir Gogledd Cymru a
Gogledd-Orllewin Lloegr a allai
Yn ogystal, mae ehangu cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn
ddarparu bron 3.5 gigawatt o ynni,cynnig cyfleoedd pellach i gadwyn gyflenwi peirianneg a
gweithgynhyrchu presennol Mersi a’r Ddyfrdwy
digon i bweru 3.2 miliwn o
arallgyfeirio ei sylfaen gwsmeriaid ac ehangu i sectorau
gartrefi..

carbon isel.

newydd fel arweinydd cenedlaethol a byd-eang mewn ynni

Yn wir, mae Offshore Wind Growth Partnership wedi nodi’r angen i gyflwyno cwmnïau newydd i’r gadwyn
gyflenwi Gwynt ar y Môr o’r diwydiant modurol a diwydiannau eraill – ond mae gofyniad am gymorth ar
y cyd gan sefydliadau cadwyn gyflenwi’r sector a phartneriaethau twf er mwyn cyflawni’r nod hwn.
Mae’n hanfodol wrth i brosiectau gwynt newydd gael eu sefydlu yn y rhanbarth, bod galluoedd
peirianneg busnesau ac aelwydydd Mersi a’r Ddyfrdwy yn cael eu defnyddio i gefnogi uchelgais y
llywodraeth i gynyddu cynnwys y DU i’r prosiectau gwynt ar y môr i 60% o leiaf.

Blaenoriaeth 3: Sgiliau ar gyfer y dyfodol
Gan ei bod yn debygol bod y pandemig wedi newid natur manwerthu a rôl y swyddfa mewn bywyd bob
dydd yn barhaol, bydd rhaid i newydd-ddyfodiaid i’r gweithlu a’r rhai sy’n byw mewn sectorau a allai fod
mewn dirywiad parhaol bellach, addasu. Mae cyflymder y newid hwn ac ehangder ei effaith yn golygu
bod rôl glir i lywodraethau lleol a chenedlaethol o ran rheoli’r newid hwn. Mae Cynllun Twf
Llywodraeth y DU yn cydnabod yr angen hwn, a’r gofyniad i ddarparu biliynau mewn cyllid refeniw
ychwanegol ar gyfer:
•

Cefnogaeth Canolfan Waith – e.e. dyblu nifer hyfforddwyr gwaith yr Adran Gwaith a
Phensiynau

•

Kickstart – helpu pobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor gyda rolau wedi’u
hariannu’n llawn

•

Restart – helpu’r bobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir i gael mynediad i gefnogaeth
ychwanegol

Ar wahân i help i ganfod swyddi presennol, disgwylir i newidiadau o ran y gymysgedd sectoraidd a’r
ffordd mae pobl yn gweithio ar ôl y pandemig greu galw newydd ar y system addysg, er mwyn ailsgilio’r
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gweithlu ar gyfer y dyfodol. Yn ychwanegol, mae rôl ardal Mersi a’r Ddyfrdwy mewn clwstwr diwydiannol
mawr yn creu angen taer ar gyfer datgarboneiddio ar draws nifer o fusnesau lleol. Bydd lefel y newid
technolegol a rheoleiddiol sy’n angenrheidiol i gyrraedd targedau net sero yn creu pwysau masnachol
sy’n debygol o alw am ddealltwriaeth o beiriannau a phrosesau newydd. Ar gyfnod ansicr i fusnesau,
mae newid mor sylfaenol yn creu gofyniad ar gyfer sgiliau Gwyrdd newydd ar bob lefel o
brentisiaid i arweinwyr busnes.
Mae addysg yn fater wedi’i ddatganoli ac felly, gallai ffin bosibl fodoli yn y system sgiliau na chaiff ei
chydnabod yn y farchnad lafur. Gall hyn olygu na fydd gan wahanol weithwyr mewn cwmni sy’n
gweithredu yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy fynediad bob amser i’r un gefnogaeth oherwydd lle maen nhw’n
byw, mater sy’n annhebygol o gael ei wynebu gan gyflogwyr yn unrhyw le y tu hwnt i’r ardal honno o
ystyried natur unigryw yr economi trawsffiniol. Er nad yw lefel y ddarpariaeth y naill ochr i’r ffin a’r llall
yn broblem o reidrwydd, dylai cyflogwyr ar draws ardal economaidd Mersi a’r Ddyfrdwy gyfan allu
cael mynediad i’r un lefel o gefnogaeth, yn ddi-dor, waeth beth yw eu lleoliad.

Prifysgolion

Prifysgol Caer
(Gorllewin Swydd Gaer
a Chaer a Wirral)

Prifysgol Glyndŵr
Wrecsam (Wrecsam)

Colegau

Coleg Swydd Gaer De a
Gorllewin (Gorllewin Swydd
Gaer a Chaer)
Coleg Cambria (Sir y Fflint
a Wrecsam)
Coleg Metropolitanaidd
Wirral (Wirral)
Coleg Peirianyddiaeth y
Gogledd-orllewin (Wirral)

Mae chwe darparwr addysg
uwch ac addysg bellach yn
ardal MDA, gan gynnwys dwy
brifysgol a phedwar coleg.

Mae’r tabl uchod yn amlinellu’r chwe darparwr addysg uwch ac addysg bellach yn ardal Mersi a’r
Ddyfrdwy, er bod nifer o Ddarparwyr Hyfforddiant Preifat yn gweithredu yn yr ardal hefyd, a
chysylltiadau rhwng nifer o’r Prifysgolion a Cholegau gyda safleoedd eraill tu allan i’r ardal. Er enghraifft,
mae Prifysgol Caer a Phrifysgol Bangor yn gysylltiedig o ran eu cynnig hyfforddiant athrawon, ac mae
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam hefyd yn gweithredu yn Sir Ddinbych. Er bod y sefydliadau hyn yn cynnig
amrywiaeth eang o bynciau, mae’r cynnig addysgol yn y rhanbarth yn arbennig o gryf o ran addysg
busnes a thechnegol.
Dros amser, bydd y darparwyr hyn a’u partneriaid mewn busnes, o’r cyflogwyr angori mawr a’u cadwyni
cyflenwi, i lawr i gwmnïau lleol llai, yn cymryd perchnogaeth o raglenni hyfforddiant y dyfodol yn
naturiol. Fodd bynnag, mae’r farchnad ar gyfer addysg yn amherffaith, a heb gydlynu, mae’n bosibl
y bydd y broses hon yn cymryd amser er mwyn sicrhau’r màs critigol sydd ei angen i gefnogi
diwydiannau’r dyfodol. Mae’r effaith hon wedi’i dwysau gan ansicrwydd dros dechnoleg werdd
newydd nad yw’n weithredol eto, a rheolwyr sydd mewn llawer o achosion, dim ond ar gam cynnar
cynnwys y trawsnewid i net sero mewn cynlluniau busnes.
Fodd bynnag, y foment i gyflawni hyn yw nawr:
•

Mae effaith y pandemig eisoes wedi newid y farchnad lafur ac mae’r cyfle i wneud
buddsoddiadau mawr mewn net sero wedi dod yr un pryd.

•

Gyda £12 biliwn wedi’i fuddsoddi’n genedlaethol eisoes tuag at y Cynllun Deg Pwynt ar
gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd, a phrosiectau hydrogen, CCUS, ynni'r llanw a gwynt
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mawr yn dod ymlaen ar draws y rhanbarth, mae angen datblygu rhaglenni sgiliau newydd a
chwricwla nawr er mwyn osgoi gweithredu fel oedi ar y cynnydd hwn.
•

Er mwyn sicrhau bod rhaglenni sgiliau gwyrdd yn cael eu hoptimeiddio a’u bod yn fasnachol
hyfyw dan drefniadau ariannu arferol a hynny’n gyflym, bydd angen cydlynu, darparu arian
sefydlu ar gyfer cyrsiau newydd a chynyddu gallu ar gyfer darparwyr.

Blaenoriaeth 4: Cysylltu ein rhanbarth
Mae cyfleoedd ar gyfer gwaith yn anoddach i’w cyrraedd ar gyfer rhai sy’n byw mewn cymunedau
datgysylltiedig. Mewn rhannau o’n rhanbarth, gall cysylltedd gwael a daearyddiaeth lluosganolog yr
ardal olygu bod cost cyrraedd y gwaith yn afresymol o uchel i rai swyddi sy’n talu llai. Mae cysylltedd
ffisegol yn cael ei gyfyngu gan nifer o ffactorau mawr gan gynnwys:
•

Diffyg tocynnau integredig rhwng gwasanaethau – yn enwedig ar draws ffin Cymru/Lloegr

•

Diffyg cysylltedd rhwng dulliau teithio/gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth
gyhoeddus

•

Diffyg hygyrchedd i ganolfannau cyflogaeth mawr i drafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig
ar gyfer gweithwyr sifft

•

Rhwydweithiau beicio strategol cyfyngedig ac integreiddio gwael â thrafnidiaeth
gyhoeddus

Wrth i ardal Mersi a’r Ddyfrdwy geisio adfer yn dilyn cwymp economaidd 2020, mae natur gwaith yn
debygol o newid. Gallai hyn olygu bod cysylltedd digidol yn ffactor mwyfwy pwysig wrth ledaenu
cyfle ar draws y rhanbarth hefyd wrth i fwy o swyddi annog gweithio gartref, o leiaf rhan o’r amser.
Mae rhannau o ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn parhau i ddioddef mynediad dros y we a mynediad personol
gwael i’r gweithle, a fydd yn torri’r ardaloedd hynny i ffwrdd oddi wrth fanteision wrth i’r adfer
ddigwydd. Yn nodedig, fel canolbwynt diwydiannol, mae gallu llawer yn y rhanbarth i weithio gartref
hefyd yn debygol o fod yn is ar gyfartaledd nag yn economi dinas-ranbarthau eraill y DU, sy’n fwy
seiliedig ar wasanaethau.
Ar draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy ac yn wir ymhellach i ffwrdd yng Ngogledd Cymru, y car preifat yw’r
prif ddull teithio. Gyda theithiau gwaith a chymudo yn dibynnu’n fawr ar geir, mae hyn yn achos pwysau
cynyddol ar y rhwydwaith ffyrdd ac effaith tanfuddsoddiad mewn isadeiledd cyhoeddus, yn enwedig
rheilffyrdd. Mae teithiau araf mewn car yn costio
amser i gymudwyr wrth deithio i’r gwaith ac oddi yno, Fel arfer, bu tua 12 miliwn o deithiau
ac mae’r tagfeydd maen nhw’n eu creu yn cael effaith cymudwr ar draws ffin Cymru/Lloegr bob
ar ddefnyddwyr eraill y ffordd hefyd. Mae’r baich ar blwyddyn, a gwnaed 85% o’r rhain mewn
gapasiti ffyrdd yn cyfyngu ar allu cludiant i symud yn car 16. O’i gymharu â dim ond 68% ar draws
rhwydd i mewn ac allan o borthladdoedd y rhanbarth
y DU 17
ac mae costau cudd pellach i fusnesau ac aelwydydd
eraill.
Teithio llesol a chynaliadwy
Er bod angen nifer o welliannau penodol i ffyrdd o hyd er mwyn datgloi safleoedd datblygiad newydd
mawr o bosibl, mae’r pandemig hefyd yn creu cyfle, ac angen, i ailfeddwl natur trafnidiaeth yn
16
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ardal Mersi a’r Ddyfrdwy. Gyda’r isadeiledd cywir ar waith, gallai cymunedau datgysylltiedig fod wedi’u
cysylltu’n agosach â chyfleoedd gwaith heb fod angen rhoi rhagor o geir ar y ffordd. Byddai pellteroedd
ffisegol byr yn golygu bod cerdded a beicio yn ddulliau teithio hyfyw, pe bai’r isadeiledd i gysylltu
canolfannau poblogaeth â gweithleoedd, gofal iechyd, cyfleoedd hamdden ac addysg, neu i gysylltu â’r
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ehangach ar waith.
Mewn rhanbarth sy’n gweld cymaint o deithio mewn car, gallai’r manteision fod yn eang:
•

datgarboneiddio – y cyfle i leihau allyriadau’n gyflym o ddefnydd car preifat

•

iechyd a lles – ar gyfer aelwydydd sy’n dibynnu ar hyn o bryd ar eu ceir, gallai galluogi
dulliau teithio llesol i fod yn llwybr mwyaf effeithlon a chost-effeithiol i’r gwaith olygu bod
gwneud ymarfer corff dyddiol yn rhan o drefn ddyddiol

•

llygredd aer – byddai dulliau teithio llesol a gwell darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn
lleihau lefel y llygredd aer o geir

•

twf cynhwysol – gallai cost is beicio a cherdded agor cyfleoedd gwaith i aelwydydd nad
ydynt yn gallu talu cost uwch teithio mewn car

Mae gan bob un o’r awdurdodau lleol yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy gynllun ar waith ar gyfer cynyddu
teithio llesol a chaiff hyn ei ystyried fel blaenoriaeth ar gyfer strategaeth drafnidiaeth Llywodraeth
Cymru a Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, er mwyn i’r strategaethau hyn weithio’n fwyaf effeithiol i
gefnogi economi Mersi a’r Ddyfrdwy, mae uno’r cynlluniau hyn er mwyn sicrhau cysylltedd cerdded a
beicio trawsffiniol yn hanfodol.

Trafnidiaeth Gyhoeddus
Ar raddfa fwy, mae dyfodiad gwasanaethau HS2 trwy
Crewe ac i mewn i Lerpwl yn dod ag oes newydd o
gysylltedd at stepen drws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae
hyn yn gyfle i agor yr economi i gyfleoedd newydd ar
draws mwy o lawer o’r DU. Fodd bynnag, mae
sefydliadau fel Transport for the North (TfN) a Northern
Transport Acceleration Council (NTAC) wedi bod yn
canolbwyntio ar gynlluniau mwy fel llwybr TransPennine, sy’n golygu bod cynlluniau cymharol fach ond
effaith fawr ar ffin Cymru a Lloegr wedi’u hanwybyddu.

Mae dibynnu ar geir preifat yn golygu y
bydd angen uwchraddio isadeiledd mewn
safleoedd diwydiannol er mwyn delio â
gwefru cerbydau trydan, neu newid
moddol mawr i drafnidiaeth gyhoeddus
neu deithio llesol, er mwyn sicrhau net
sero.

Ar hyn o bryd, darpariaeth trafnidiaeth
gyhoeddus gyfyngedig sydd i’r safleoedd
cyflogaeth mawr hyn, sy’n creu
Mae Adolygiad o Gysylltedd yr Undeb yn cydnabod yn
problemau o ran hygyrchedd swyddi,
llwyr bwysigrwydd ardaloedd trawsffiniol y DU. Ac fel
canolbwynt i weithgaredd diwydiannol a masnachol tagfeydd ac allyriadau.

gellir disgrifio rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy fel
Pwerdy’r Undeb, eto rydym yn dal i ddisgwyl cydnabyddiaeth o hynny mewn cynllunio buddsoddiadau
i isadeiledd trafnidiaeth. Mae’r lefel uchel o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn rhanbarth
economaidd trawsffiniol Mersi a’r Ddyfrdwy yn cyflwyno rhai o’r cyfleoedd prosiect o werth mwyaf yn
gymdeithasol yn y DU.
Mae’r gydran Gymreig o ranbarth Mersi a’r Ddyfrdwy wedi’i lleoli yng Ngogledd y genedl, sy’n ardal o
flaenoriaeth uchel ar gyfer gwella gwasanaethau rheilffyrdd gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag,
dydi buddsoddiad mewn isadeiledd rheilffyrdd ddim yn benderfyniad sydd wedi cael ei ddatganoli ac
felly mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’n cynigion fod yn
Mae taith arferol o Wrecsam i Faes Awyr
flaenoriaeth i Lywodraeth y DU hefyd. Ar hyn o bryd, 1%

Manceinion yn cymryd 140 munud ar drên
o’i gymharu â dim ond 50 munud mewn
car.
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yn unig o gymudo trawsffiniol sy’n digwydd ar drenau, 80% yn llai na’r cyfartaledd cenedlaethol 18. Mae
daearyddiaeth y rheilffyrdd yn golygu ein bod angen buddsoddiad isadeiledd ar ddwy ochr y ffin er
mwyn gwireddu buddion economaidd yn naearyddiaeth Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy.
Gyda’r mwyafrif o bobl yn y rhanbarth yn dal i ddibynnu ar eu ceir, mae angen gwaith uwchraddio mawr
i’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn cystadlu. Mae diffyg integreiddio rhwng gwasanaethau
yn golygu bod teithiau fel pe baent yn anhygyrch i’r cyhoedd ac mae teithiau araf neu afreolaidd yn
golygu mai ffyrdd â thagfeydd yw’r dewis mwyaf ymarferol. Mae angen gwelliannau i docynnau,
cyflymder rheilffyrdd ac amlder gwasanaethau er mwyn galluogi cysylltedd trawsffiniol
cynhwysol a’r holl fanteision sydd ynghlwm wrth hyn.

18
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Blaenoriaeth 5: Cysylltedd digidol
Mae cysylltedd digidol yn her genedlaethol ond
er bod gan rai rhannau o’r ardal, fel Wirral,
fynediad gwell na’r cyfartaledd i Fand Eang
Gwibgyswllt, mae problemau penodol o ran
ardaloedd gwledig yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy,
ac ar gyfartaledd, mae argaeledd band eang
gwibgyswllt yn is na chyfartaledd y DU.

Bydd Coridorau Cysylltiedig yn cefnogi Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn
arwain ar uwchraddio cysylltedd digidol y rhanbarth
amrywiaeth o geisiadau posibl gan
eisoes. Trwy gyfuniad o fuddsoddiad gan Lywodraeth
gynnwys cerbydau awtonomaidd,
Cymru, Llywodraeth y DU a’r awdurdodau lleol, erbyn
logisteg, telematigs cerbydau a
diwedd 2021, y sector cyhoeddus cyfan yng Ngogledd
chysylltedd teithwyr.
Cymru fydd un o’r rhai wedi’u cysylltu orau yn y DU.

Bydd capasiti gigabeit ym mhob safle bron sydd ei
angen er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus o
ansawdd uchel, ac mae Rhaglen Ddigidol Bargen Dwf
Gogledd Cymru yn bwriadu ehangu’r effaith hon i’r sector preifat, lle mae hyn yn agor cyfle ar gyfer twf
sylweddol.
Gyda’r Ganolfan Ragoriaeth Prosesu Signalau Digidol gerllaw ym Mhrifysgol Bangor yn arwain ei maes
eisoes, mae cyfle rhagorol i gysylltu’r gallu hwn i’r economi ehangach ar draws Gogledd Cymru ac i ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae cryfder gweithgynhyrchu ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynrychioli
amrywiaeth o gwmnïau profi arfaethedig, gyda’r potensial ar gyfer arloesi digidol.
Gallai’r rhwydweithiau logisteg sy’n cefnogi’r cwmnïau hynny hefyd elwa o brosiect Coridorau
Cysylltiedig Gogledd Cymru, a fydd yn ymestyn lled band uchel a chapasiti cwmpas ffonau symudol ar
hyd llwybrau allweddol yng Ngogledd Cymru. Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o rwydweithiau, mae
buddion gwell cysylltedd yn tyfu mewn ffordd an-linol. Gyda chefnogaeth ychwanegol, ochr yn ochr
â’r buddsoddiad a gyflwynir gan Fargen Dwf Gogledd Cymru, gallai’r Coridorau Cysylltiedig hyn
ymestyn yn rhwydd i Loegr ac am gost ychwanegol fach, gallent ymestyn y gronfa o ddefnyddwyr
sy’n gallu manteisio o’r dull yn gyflym.
Yn y cyfamser, mae Dinas-Ranbarth Lerpwl wedi dechrau ei brosiect Cysylltedd Digidol ei hun er mwyn
rhoi hwb i gynhyrchiant ac arloesedd. Bydd cynllun y Ddinas-Ranbarth yn:
•

Adeiladu rhwydwaith ffibr tanddaearol 200+ km a fydd yn rhedeg trwy glystyrau
economaidd mawr y Ddinas-Ranbarth, cysylltu â 3 chebl dros yr Iwerydd a chyfrifiadur
mawr yng Nghanolfan Haretree, Daresbury.

•

Gweithio mewn partneriaeth â’r sector preifat i ddatblygu’r rhwydwaith. Caiff hyn ei
gyflawni’n rhannol trwy fabwysiadu dull Dig Once, sef gosod peipiau ar yr un pryd â chynnal
cynlluniau ffordd, beicio a cherdded.

Mae cost ymylol gosod isadeiledd peipiau wrth i waith ffordd fynd rhagddo yn gymharol isel, a gellir
lleihau anghyfleustra i ddefnyddwyr y ffordd yn fawr trwy gyfuno gwaith. Mae costau is yn golygu bod
cysylltedd ffibr yn fasnachol hyfyw yn gynt o lawer ar draws ardal ehangach. Mae Rhaglen Ddigidol
Gogledd Cymru hefyd yn edrych ar ddull tebyg o ddarparu isadeiledd peipiau mae’r cyhoedd yn berchen
arno, er mwyn cyflymu cyflwyno cysylltedd ffibr. Oherwydd bod ardal Mersi a’r Ddyfrdwy’n gorgyffwrdd
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yn rhannol â’r ardaloedd gweinyddol a gaiff eu cwmpasu gan y ddwy raglen, mae’r achos dros ehangu
ymdrechion caffael i gysylltu’r smotiau rhwng Gogledd Cymru a Dinas-Ranbarth Lerpwl ehangach yn un
cryf.

Cyweddu strategaethau a chyd-destun polisi
Er gwaethaf y newid dramatig o ran cyd-destun economaidd, mae’r cyfeiriad strategol eang ar gyfer
llawer o bolisi’r llywodraeth yn dal i fod yr un fath â chyn y pandemig. Yn wir, mae digwyddiadau 2020
wedi cadarnhau nifer o safbwyntiau polisi. Gyda chyfraddau llog yn cyrraedd lefelau isaf erioed bellach,
a’r economi angen ysgogiad cyllidol ar frys – mae cyfle unwaith mewn cenhedlaeth nawr i fuddsoddi
mewn net sero, lefelu’r economi a chynyddu cynhyrchiant.
Egwyddor graidd yn ein pecyn arfaethedig yw ei fod yn helpu i ddarparu’r amcanion polisi mawr hyn ac
ategu mentrau presennol.

Gyda’r rhaglen frechu’n mynd rhagddi’n dda, mae sylw wedi troi at beiriannu’r adferiad economaidd ar
ôl pandemig COVID-19. Mae cynllun twf Ailgodi’n Gryfach a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021 yn nodi
sut mae Llywodraeth y DU yn bwriadu gyrru’r adferiad economaidd. Mae’r cynllun yn cwmpasu dull y
llywodraeth o ddatblygu: isadeiledd, sgiliau, arloesedd, net sero, lefelu a Phrydain fyd-eang. Mae
Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer adfer o ddifrod economaidd pandemig y
coronafeirws, sef Cenhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi. Mae’r cynllun yn ailddatgan ei
ymrwymiad i greu lleoedd, ailadeiladu gwyrdd a gwaith teg, wedi’u hategu gan fuddsoddiad mewn pobl
a thrawsnewid digidol, gyda phwyslais ar ddatblygu gweledigaeth o economi les a thwf cynhwysol.
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Net sero
Efallai fod y symudiad pwysicaf ym mholisi’r DU mewn blynyddoedd diweddar wedi’i annog gan y
diwygiad i’r Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd, wrth osod targed o gyrraedd allyriadau net sero erbyn 2050.
Rhoddwyd mwy o bwysau ar hyn yn ystod 2020, pan gafodd Cynllun Deg Pwynt ar gyfer Chwyldro
Diwydiannol Gwyrdd ei gyflwyno, ochr yn ochr â Phapur Gwyn newydd ar Ynni. Cyhoeddwyd
cenhadaeth Clystyrau Diwydiannol ar ddechrau eleni, sy’n nodi’r nod o fod ag o leiaf un clwstwr
diwydiannol net sero erbyn 2040 ac un clwstwr allyriadau isel erbyn 2030. Disgwylir strategaethau
datgarboneiddio a hydrogen diwydiannol yn 2021 er mwyn cefnogi’r nod hwn hefyd.
Lefelu
Mae’r ddwy lywodraeth wedi cynhyrchu cynlluniau i fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau sy’n effeithio
ar y ddwy genedl. Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 yw fframwaith datblygu cenedlaethol
Cymru, sy’n adeiladu ar Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i osod y cyfeiriad ar gyfer
datblygiad yng Nghymru hyd at 2040. Yn y cyfamser, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau
canolbwyntio’n ddiweddar ar ‘lefelu’r wlad. Y nod yw codi lefelau cyfle y tu hwnt i ranbarthau mwy
cyfoethog Llundain a De-Ddwyrain Lloegr. Yn wir, mae cynllun Ailgodi’n Gryfach yn nodi mai cenhadaeth
pwysicaf Llywodraeth y DU yw uno a lefelu’r wlad.
Un o’r materion penodol sy’n dod dan y rhaglen lefelu yw’r rôl y mae trefi’n ei chwarae. Mae cynllun
Cymru’r Dyfodol yn amlygu dull Canol Trefi yn Gyntaf Cymru, lle dylai datblygiad gael ei anelu at ddenu
mwy o weithgarwch i ganol trefi. Gwnaeth menter Trawsnewid Trefi yng Nghymru ariannu rhai o’r
ymyriadau hyn yn uniongyrchol. Yn Lloegr, roedd y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol
(MHCLG) yn paratoi Bargeinion Trefi ar gyfer 101 o drefi ar draws Lloegr cyn i’r pandemig daro. Mae’r
rhain yn cael eu hasesu nawr, ac mae tua hanner y Cynlluniau Buddsoddi mewn Trefi wedi’u datblygu
bellach.
Trafnidiaeth
Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi strategaethau trafnidiaeth sy’n
canolbwyntio ar deithio llesol a theithio cynaliadwy.
Mae Llwybr Newydd yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’i dyheadau 20 mlynedd ar gyfer sut
gall trafnidiaeth gyfrannu at les cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol ehangach
pobl yng Nghymru. Yn nodedig, ar ddechrau’r strategaeth, mae gweledigaeth lle mae’r car preifat yn
cymryd rôl llai amlwg mewn trafnidiaeth a lle mae llai o rwystrau i gerdded, beicio neu drafnidiaeth
gyhoeddus. Ac mae cerdded a beicio ar frig hierarchaeth teithio cynaliadwy.
Gwnaeth yr Adran Drafnidiaeth hefyd ryddhau ‘Gear Change’, sef gweledigaeth ar gyfer beicio a
cherdded, sy’n nodi bod Llywodraeth y DU eisiau dinasoedd a threfi ar draws y DU i osod cannoedd i
ddechrau, yna miloedd o filltiroedd o lwybrau beicio priffyrdd, a bydd yn eu hariannu. Mae hyn wedi
arwain at awdurdodau lleol yn cynhyrchu eu cynlluniau Isadeiledd Cerdded a Beicio Lleol eu hunain.
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Ein Pecyn Arfaethedig

04

Mae ein pecyn ysgogiad cyllidol arfaethedig wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r themâu allweddol a nodir
yn yr adran flaenorol. Credwn ei fod yn cynnig set gymhellol o brosiectau y mae modd buddsoddi
ynddynt, a fydd yn gyrru adfer tymor byr, helpu i ddarparu ar flaenoriaethau cenedlaethol a gallu cael
eu darparu’n gyflym. Mae wedi’i gynllunio i ddarparu dull cyweddu strategaethau cryf a
chyfatebolrwydd â mentrau presennol, a bod yn ddeniadol i amrywiaeth o ffynonellau ariannu.
Paramedrau’r pecyn
Mae ein pecyn yn ganlyniad ymdrech ddwys a chydweithredol i ddatblygu a chytuno ar gynnig
cymhellol.
Y cam cyntaf yn y broses hon oedd cytuno ar set o feini prawf allweddol / Ffactorau Llwyddiant
Critigol y mae’n rhaid i’r pecyn ddarparu arnynt. Roedd hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod ein pecyn
yn wahanol ac addas i’r diben.
Sef:
1. Cyweddu strategaethau. Yn hanfodol, mae’n rhaid i unrhyw ymyraethau yn y pecyn fod â
dull cyweddu strategaethau cryf. Mae hyn yn golygu nid yn unig eu bod yn alinio â’r tirwedd
strategaeth a pholisi ehangach; mae angen iddynt wneud cyfraniad amlwg i ddarparu ar
flaenoriaethau Llywodraeth genedlaethol a Llywodraeth leol.
2. Darparu effaith drawsffiniol. Dylai pob un o’r buddsoddiadau arfaethedig fod o fudd i
economi gweithredol trawsffiniol MDA, gyda chyfran sylweddol yn targedu materion
trawsffiniol yn benodol, fel cysylltedd trafnidiaeth.
3. Uniongyrchedd effaith. Er bydd gan brosiectau wahanol lwybrau, rydym wedi cytuno bod
angen i bob prosiect allu cael ei ddarparu yn y Senedd bresennol, a dylai o leiaf rhywfaint o’r
buddsoddiad allu digwydd yn y 12 mis nesaf.
4. Ychwanegedd. Mae’n rhaid bod ag angen clir â thystiolaeth am ymyrraeth y llywodraeth, ar
sail diffyg a nodwyd yn y farchnad. Mae hyn yn golygu bod angen i’r buddsoddiad:
•

Galluogi prosiectau (newydd) i ddigwydd na fyddent wedi digwydd o gwbl fel arall

•

Galluogi prosiectau presennol i gael eu cyflymu’n sylweddol lle gellir dangos bod diffyg yn
y farchnad yn eu dal yn ôl

•

Gwella graddfa ac effaith prosiectau presennol/wedi’u cynllunio yn sylweddol.

5. Cyfatebolrwydd: wedi’i gysylltu â’r pwynt blaenorol, mae angen i bob ymyrraeth ategu
prosiectau presennol a phrosiectau wedi’u cynllunio mewn rhannau eraill o’r ardal ac mewn
lleoliadau cyfagos. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni buddsoddi mawr fel Bargen Dwf Gogledd
Cymru a Bargen Datganoli Dinas-Ranbarth Lerpwl.
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6. Trosoledd sector preifat a sector cyhoeddus: Fel canlyneb i’w dull cyweddu strategaethau,
mae angen i brosiectau gael cefnogaeth gref gan fudd-ddeiliaid a denu buddsoddiad o’r sector
preifat a’r sector cyhoeddus.
7. Gallu i ddarparu. Yn olaf, wrth gwrs, mae’n bwysig bod modd darparu prosiectau.
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Datblygu’r prosiect
Gyda’r meini prawf hyn a gytunwyd a’r ffactorau llwyddiant hanfodol ar waith, gwnaethom ddechrau
proses ddwys a manwl o ddatblygu prosiect, gan ymgynghori â budd-ddeiliaid. Roedd hyn yn cynnwys:
•

Cais dechreuol am brosiectau sy’n cyd-fynd â’r meini prawf.

•

Proses blaenoriaethu prosiectau er mwyn lleihau a chanolbwyntio’r set ddechreuol
hon o syniadau, gan ddefnyddio’r meini prawf a gytunwyd.

•

Set o weithdai a sesiynau ymgysylltu â budd-ddeiliaid er mwyn mireinio a datblygu
syniadau’r prosiect ymhellach (caiff rhain eu hamlinellu yn Adran 6). Roedd hyn yn
cynnwys pob un o’r sefydliadau partner, cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru,
cynrychiolwyr Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a chynrychiolwyr o’r sector
preifat.

•

Ymarfer ymgynghori paralel gyda’r sector preifat, wedi’i chynllunio i gasglu eu barn
am anghenion a chyfleodd buddsoddi a syniadau dechreuol y prosiect.

•

Rhannu’r prosiectau yn set o raglenni gydag ysgogwyr strategol cyffredin.

Y rhaglenni arfaethedig
Gwnaeth y broses hon gynhyrchu set o bum rhaglen, pob un â’i set nodedig ei hun o amcanion strategol,
wedi’u cysylltu â llinyn aur o themâu trosfwaol a nodwyd yn yr adran flaenorol. Mae pob rhaglen yn
cynnwys set o ymyraethau blaenoriaeth sydd wedi’u nodi gan bartneriaid fel rhai a fydd yn darparu ar
ein blaenoriaethau.
Bydd ein pecyn arfaethedig yn darparu £1.2 biliwn mewn buddion economaidd net ychwanegol, a
fydd o fudd i 1 miliwn o breswylwyr, gan greu a diogelu o leiaf 5,000 o swyddi, a denu £450 miliwn
mewn buddsoddiad sector preifat. Trwy ariannu neu ddatgloi dros £800 miliwn mewn gwariant
cyfalaf, byddwn yn cefnogi’r sector adeiladu’n gyflym, gyda mwy na 8,000 o flynyddoedd adeiladu o
gyflogaeth wedi’u cefnogi i helpu i roi hwb i adferiad economaidd.
Ein cais i’r Llywodraeth yw i gefnogi ein prosiectau a rhaglenni blaenoriaeth trwy £400 miliwn o gyllid.
Mae’r cynigion wedi’u dylunio i gynnig set ddeniadol o gynigion y mae modd buddsoddi ynddynt, sy’n
addas ar gyfer eu cyllido gan amrywiaeth o ffrydiau ariannu posibl. Fodd bynnag, mae angen
gweithredu’n gyflym ac mae busnesau’n wynebu lefelau digynsail bron o ansicrwydd, felly mae gofyniad
am gyllid refeniw tymor byr i gyflymu’r cynlluniau hyn, yn ogystal â’r buddsoddiadau cyfalaf mawr a
fydd yn sicrhau twf yn y tymor hir.
Mae’r pum rhaglen wedi’u crynhoi isod. Er bod y prosiectau wedi’u rhannu’n rhaglenni yn ôl eu prif
nodau, mae pob un yn cefnogi’r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer y pecyn cyfan:
•

Creu twf cynaliadwy, cynhwysol – lefelu’r wlad, creu cyfle, gwaith teg a thwf cynhwysol

•

Gwella cysylltedd ar draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy a chryfhau cysylltiadau rhwng
Cymru a Lloegr

•

Ailgodi’n Gryfach – buddsoddi mewn net sero, swyddi gwell a chynhyrchiant uwch
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Rhaglen

Sgiliau a
chymorth i
fusnesau

Isadeiledd
ynni carbon
isel

Sail resymegol ac amcanion

Cefnogi ein busnesau a’n
gweithwyr i adfer, parhau’n
gystadleuol a manteisio ar y
cyfleoedd a gyflwynir gan y
Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd.

Gwthio ardal Mersi a’r Ddyfrdwy
tuag at fod yn ganolbwynt
diwydiannol carbon isel sydd ar
reng flaen yr economi hydrogen
a CCUS byd-eang sy’n dod i’r
amlwg.

Gweithgareddau prosiect
allweddol

Cronfa her i fusnesau £60 miliwn,
cymorth i fusnesau wedi’i dargedu a
broceriaeth sgiliau/cyflogaeth ar
gyfer cwmnïau a gweithwyr yn y
sector gweithgynhyrchu, darparu
arian sefydlu ar gyfer rhaglenni
sgiliau newydd ar gyfer y Chwyldro
Diwydiannol Gwyrdd.

Ariannu cyfleuster arddangos
hydrogen strategol ar gyfer y DU,
dylunio a chaniatáu piblinell
hydrogen glas 100km, cyllid
datblygu ar gyfer canolbwyntiau
hydrogen a CCUS, gwaith dylunio ar
gyfer prosiect ynni'r llanw ar Afon
Mersi a chanolfan ragoriaeth
gysylltiedig.

Cyfanswm cais
am
fuddsoddiad

Cyfalaf: £70
miliwn
Refeniw: £9
miliwn
Cyfanswm: £79
miliwn

Cyfalaf: £95
miliwn
Refeniw: £12
miliwn
Cyfanswm:
£107 miliwn

Allbynnau / Effaith
•

£130 miliwn o fuddsoddiad
preifat wedi’i ddatgloi

•

300+ o gwmnïau yn y
gadwyn gyflenwi
gweithgynhyrchu wedi’u
cefnogi

•

2,000+ o swyddi wedi’u
diogelu

•

Canolfan Fusnes newydd ar
gyfer Adferiad Gwyrdd

•

450,000 tunnell o CO2 wedi’i
arbed

•

Cyfleuster arddangos
hydrogen strategol

•

Piblinell hydrogen 100km

•

Buddsoddiad preifat £250
miliwn

•

5-10 canolbwynt hydrogen a
CCUS

•

Canolfan ragoriaeth prosiect
ynni'r llanw
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Rhaglen

Sail resymegol ac amcanion

Gweithgareddau prosiect
allweddol

Cyfanswm cais
am
fuddsoddiad

Trafnidiaeth

Gosod y sylfaen ar gyfer
rhwydwaith trafnidiaeth
trawsffiniol mwy modern a
glanach lle mai nid ceir yw’r
dewis diofyn mwyach. Gwella
hygyrchedd gweithleoedd a
chynyddu nifer y teithiau ar
ddulliau teithio llesol, er
enghraifft cerdded neu feicio.

Ariannu rhwydwaith teithio llesol
trawsffiniol, ariannu’r isadeiledd
gofynnol ar gyfer tocynnau
integredig trawsffiniol, cyllid
datblygu ar gyfer amrywiaeth o
gynlluniau rheilffordd trawsffiniol
allweddol.

Cyfalaf £90
miliwn,
Refeniw: £25
miliwn,
Cyfanswm:
£115 miliwn

Sicrhau bod canol ein trefi a’n
Cefnogaeth ar dinasoedd yn fwy cryf, egnïol a
sail lle
deinamig wrth i ni adfer o effaith
y pandemig.

Caiff cronfa wedi’i rheoli’n hyblyg ar
draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy ei
defnyddio i gefnogi amrywiaeth o
ardaloedd ar draws MDA i gefnogi
busnesau a chyflogaeth. £20 miliwn
o gyllid ar gyfer galluogi gwaith i
ddatblygiad Porth Wrecsam.

Cyfalaf: £70
miliwn
Refeniw: £5
miliwn
Cyfanswm: £75
miliwn

Allbynnau / Effaith

•

100km o isadeiledd beicio a
cherdded o ansawdd uchel

•

Isadeiledd tocynnau newydd
ar gyfer 20 o orsafoedd, 400
o fysiau ar draws 50 o
lwybrau a 9 o weithredwyr

•

3 chynllun rheilffordd parod

•

Buddsoddiad sector preifat
£80 miliwn

•

Gwaith ar bontydd

•

Cysylltiadau â theithio llesol
a thrafnidiaeth gyhoeddus

•

Lle ar gyfer busnesau
newydd ac entrepreneuriaid

•

Bioamrywiaeth canol trefi a
mannau gwyrdd
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Rhaglen

Digidol

Sail resymegol ac amcanion

Gweithgareddau prosiect
allweddol

Cyfanswm cais
am
fuddsoddiad

Cefnogi ein busnesau a’n
gweithwyr i adfer o’r pandemig,
parhau’n gystadleuol, arloesi, a
manteisio ar y cyfleoedd a
gyflwynir gan ymadawiad y DU
o’r UE a’r Chwyldro Diwydiannol
Gwyrdd.

Gosod lled band uchel a chapasiti
cysylltedd di-wifr ar hyd prif lwybrau
trafnidiaeth (5G ac LPWAN), cysylltu
logisteg a chanolbwyntiau
trafnidiaeth â chanolfannau
gweithgynhyrchu; ehangu’r
rhwydwaith ffeibr yn gyflymach trwy
gyflwyno rhwydwaith peipiau wedi’i
ariannu’n gyhoeddus mewn modd
effeithlon; ehangu’r defnydd o
dechnoleg ddigidol yng nghanol
trefi.

Cyfalaf: £27
miliwn
Refeniw: £3
miliwn
Cyfanswm: £30
miliwn

Allbynnau / Effaith

•

130km o gysylltedd 5G ac
LPWAN ar hyd llwybrau
trafnidiaeth allweddol

•

lleoli 55 isadeiledd ‘tref
glyfar’ newydd
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Cymorth i fusnesau a sgiliau
Cronfa Her i Fusnesau
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £60
miliwn
Gyda busnesau mawr a bach angen cymorth cyflym, er mwyn sicrhau
nad yw’r adferiad yn oedi wrth i gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’r
pandemig gael eu llacio, rydym yn cynnig Cronfa Her i Fusnesau ar gyfer
ardal MDA.
Nod y gronfa yw gyrru buddsoddiad a thwf uniongyrchol gan fusnesau
lleol, ysgogi’r economi ac ailgodi’n gryfach/gwyrddach, wrth gefnogi
datblygiad cynaliadwy hirdymor sectorau a chyflogwyr allweddol a’u
cadwyni cyflenwi integredig trwy’r rhanbarth trawsffiniol. Nod pennaf y
Gronfa Her i Fusnesau yw darparu ysgogiad ychwanegol i fusnesau sy’n
ceisio cynyddu eu cynhyrchiant a chyflymu’r daith at net sero ar adeg
pan fo effaith economaidd pandemig COVID-19 yn golygu y gallai
dychwelyd at fuddsoddiad preifat fod yn ansicr.
Wrth ddarparu cymorth wedi’i dargedu, byddwn yn diogelu a chynyddu
nifer y swyddi gwerth uchel, ysgogi rhagor o fuddsoddiad sector preifat
a chynyddu cynhyrchiant. Er mwyn cyflawni hyn, byddai’r gronfa Her i
Fusnesau yn cynnwys dau biler gweithgaredd allweddol:
•

•

Cyllid Grant Cystadleuol – byddai busnesau yn gwneud cais am
gyllid llenwi bwlch neu gymorth ariannol arall ar gyfer
buddsoddiadau sy’n bodloni meini prawf y gronfa.
Benthyciadau Carlam Net-Sero – benthyciadau llog 0% ar gyfer
buddsoddiad perthnasol mewn datgarboneiddio.

Cyllid Grant Cystadleuol
Er mwyn cyflymu a datgarboneiddio buddsoddiad ar draws ardal Mersi
a’r Ddyfrdwy, bydd y cyllid grant yn cefnogi tri nod penodol:
1. Masnacheiddio/Cynyddu technoleg newydd – Cymorth wedi’i
gyflymu i helpu i ddarparu prosiectau allweddol ar draws y sector yn
gynnar, er mwyn bod o fudd i fusnesau a’u cadwyni cyflenwi. Mae’n
rhaid i brosiectau hwyluso mynediad BBaCh i’r asedau dan sylw ac
mae prosiectau arweiniol y DU a allai gael eu cyflymu yn cynnwys:
•

Campws Adeiladu Tata Steel – Mae gan safle Tata Steel yn Ardal
Fenter Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, botensial i fod yn Ganolfan
Ragoriaeth Adeiladu gyda lle ar gyfer 1.2 miliwn troedfedd sgwâr
o eiddo diwydiannol. Gan ddefnyddio dur crai o Bort Talbot yn Ne
Cymru, mae’r safle eisoes yn cynhyrchu 400,000 tunnell o
gynnyrch dur haenog bob blwyddyn, ac mae’n gyflenwr i’r
diwydiant adeiladu, dyfeisiau domestig a modurol, gyda 40%
ohono wedi’i allforio o’r DU. Gallai’r cynlluniau gynnwys
‘Dyluniad Cydosod Modiwlar’ Canolfan Ragoriaeth AMRC hefyd o
bosibl.

•

Canolfan Genedlaethol Pecynnu ac Arloesedd – Datblygiad
aml-safle AMRC/Cymru a CPI yn Wirral a Sir y Fflint. Byddai’r
ganolfan hon ar gyfer ymchwil pecynnu cynaliadwy yn cyflymu
masnacheiddio pecynnu cynaliadwy o ddeunydd a phecynnu
defnyddwyr/diwydiannol, i reoli a gallu i olrhain cylch oes llawn.
Mae partneriaid Diwydiant posibl yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn
cynnwys Unilever, Iceland, EconPro, Food & Drink Federation, KK
Fine Foods.

•

Parc Ymchwil Hedfan Cynaliadwy dan arweiniad AMRC cysylltu gweithgynhyrchu awyrofod rhyngwladol lleol ag ymchwil
a datblygu (y tu hwnt i ddatblygiadau adenydd) i brosiectau
‘peilot’ gan ddefnyddio cyfleusterau maes awyr, cynhyrchu
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hydrogen a phorthladd lleol. Mae partneriaid posibl yn cynnwys
Aerocare, Airbus, Magellan, ElectroImpact a Raytheon.
2. Safleoedd ac Eiddo Masnachol – Galluogi eiddo carbon isel ar gyfer
cwmnïau lleol trwy ddatblygiadau newydd neu ailbwrpasu eiddo
presennol. Cyllid grant wedi’i dargedu at elfennau prosiect sy’n
galluogi sylfaen weithredol carbon isel sy’n arwain y farchnad yn
unig ar gyfer busnesau, e.e. cynnwys adeiladu carbon isel, cynhyrchu
ynni adnewyddadwy ar y safle, gosod mannau gwefru cerbydau
trydan ac ati.
3. Denu Cadwyni Cyflenwi yn ôl - Cyllid llenwi bwlch i helpu i sicrhau
bod hyd at 15 o gyflenwyr yn cael eu denu’n ôl i’r rhanbarth, darparu
cynhyrchiant a buddion net sero ar gyfer eu cwsmeriaid angori
allweddol yn yr ardal drawsffiniol wrth roi hwb i swyddi,
buddsoddiad a gwerth ychwanegol gros. Byddai cyllid yn cael ei
ganolbwyntio ar isadeiledd cysylltu penodol (e.e. is-orsafoedd,
cysylltedd digidol ac ati...) a gyfer y safleoedd masnachol dan sylw,
lle mae gan gyflogwr mawr ragolwg ar gyfer denu rhan fawr o’i
gadwyn gyflenwi, ond bod angen buddsoddiad cyflym ychwanegol
ar y safle masnachol dan sylw er mwyn sicrhau ei fod yn barod ar
gyfer cyflenwyr.
Benthyciadau Carlam Net-Sero

Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Bydd y Gronfa Her yn caniatáu i fuddsoddiad wedi’i arwain yn lleol
gyrraedd ein busnesau sy’n gallu gyrru’r adferiad, datgarboneiddio eu
gweithrediadau a chadwyni cyflenwi a’u cysylltu â darparu cyflymach o
ran ymchwil a datblygu / cyfleusterau masnacheiddio o safon byd-eang
yn y rhanbarth. Trwy sicrhau bod paramedrau’r gronfa grant am ddenu
cyllid sector preifat, a bod benthyciadau wedi’u targedu at fuddsoddiad
gwyrdd – byddwn ni’n sicrhau gwerth da i’r trethdalwr a hefyd dilyn
ymrwymiad Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i:
•

Ailgodi’n gryfach – trwy fuddsoddi mewn net sero a chefnogi’r
cynllun Deg Pwynt ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd

•

Cryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Lloegr – byddwn yn rhoi
hwb i’r farchnad lafur sy’n croesi’r ffin

•

Cefnogi lefelu – trwy ddosbarthu cronfeydd yn gyflym i’r
ardaloedd sydd eu hangen fwyaf

Disgwylir i’r Gronfa Her ddarparu eiddo masnachol carbon isel i 290 o
fusnesau, diogelu 1,800 o swyddi a datgarboneiddio a chyflymu
prosiectau allweddol fel Parc Technoleg Bwyd Wrecsam. Bydd rhaglen
benthyciadau Carlam Net-Sero hefyd yn gyrru cynhyrchiant a darparu
arbedion o fwy na 450,000 tunnell o Garbon, gan ddenu o leiaf £80
miliwn o fuddsoddiad y sector preifat a chefnogi 270 o swyddi.

Pan fydd gan fusnesau mewn sectorau allweddol a’u cadwyni cyflenwi
trawsffiniol achos ar sail tystiolaeth am fuddsoddiadau a fydd yn
cynorthwyo eu hymdrechion i ddatgarboneiddio, cânt eu cefnogi gan
fenthyciadau llog 0% er mwyn gwneud y buddsoddiadau hynny.
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Sgiliau a chymorth arall i fusnesau

hefyd. Byddai hyn yn cynnwys mapio galluedd cadwyn gyflenwi;
cyflogaeth a sgiliau; digwyddiadau rhwydweithio; digwyddiadau
cwrdd â'r prynwr i’r gadwyn gyflenwi; rhaglenni cymwysterau’r
gadwyn gyflenwi ac ati.

Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £19
miliwn
Mae’r sector ynni wedi’i nabod ers tro fel cryfder lleol yn ardal Mersi a’r
Ddyfrdwy ac mae’r isadeiledd i adeiladu clwstwr diwydiannol net-sero
yn dod at ei gilydd bellach o amgylch asedau ynni presennol yn y
Gogledd-Orllewin. Fodd bynnag, mae ffordd hir o’n blaenau er mwyn
cyrraedd targed net-sero. Er mwyn mynd i’r afael â’r dirywiad
presennol mewn galw am sectorau allweddol trwy arallgyfeirio ac er
mwyn sicrhau bod busnesau’n paratoi ar gyfer bod yn net-sero, rydym
yn bwriadu gweithredu’n gyflym, gyda chyllid refeniw priodol i
ddarparu:
•

•

Canolfan Fusnes Dechnegol ar gyfer Adferiad Gwyrdd – nod y
prosiect yw uwchsgilio ac ail-sgilio’r gweithlu yn ardal MDA gyda
sgiliau twf glân perthnasol wedi’u harwain gan y diwydiant ar
gyfer y chwyldro diwydiannol gwyrdd er mwyn gwasanaethu’r
clwstwr carbon isel sy’n datblygu’n gyflym (yn enwedig beth allai
droi’n Glwstwr Diwydiannol Net Sero cyntaf y byd, neu un o’r
cyntaf yn y byd). Bydd hyn yn cynorthwyo ag uwchsgilio’r
cadwyni cyflenwi gweithgynhyrchu uwch yn yr ardal, gan
gynorthwyo ag arallgyfeirio. Gan ddefnyddio ffrydiau ariannu
presennol fel Prentisiaethau a Bŵt-camps Prentisiaethau a
Sgiliau, nod y prosiect fyddai bod yn hunangynhaliol y tu hwnt i
gyfnod darparu arian sefydlu.
Offshore Energy Alliance (OEA) - hoffai’r OEA gynnig cyfle i fynd
trwy’r Rhaglen ‘Fit for Offshore Wind’ i 30 o gwmnïau sy’n
cyflenwi’r sector awyrofod ac a gafodd eu heffeithio’n
uniongyrchol gan ddirywiad Airbus/sector awyrofod. Byddai
rhaglen arall o weithgareddau cymorth i fusnesau i gefnogi’r
sector gwynt ar y môr i gaffael cyflenwyr lleol yn cael ei datblygu

•

Parod at y dyfodol – bydd y rhaglen hon yn cynnig cymorth
ychwanegol tymor byr i fusnesau a gweithwyr mewn sectorau â
blaenoriaeth sydd wedi’u heffeithio. Bydd y rhaglen yn cynnig
gwasanaethau diagnostig i fusnesau, broceriaeth sgiliau a
chyflogaeth uwch ar draws y ffin a chyfeirio’n glir at wasanaethau
presennol. Y nod yw sicrhau darpariaeth gyson, heb fylchau
rhwng ardaloedd i’r rhai sydd mewn sectorau mewn perygl. Ar
gyfer yr unigolion hynny y mae eu swyddi wedi eu dileu, neu y
mae eu swyddi mewn perygl o gael eu dileu trwy’r newid mewn
galw gan Airbus neu gyflogwyr angori eraill, caiff asesiad sgiliau a
chynllun hyfforddiant eu darparu. Caiff darpariaeth ei datblygu
pan nad yw hyfforddiant priodol ar gael yn rhwydd, a chaiff
gwasanaeth broceriaeth ei ddatblygu er mwyn cyflwyno’r
unigolion hyn i gyfleoedd sy’n dod i’r amlwg.

Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Byddwn yn cydlynu gweithgareddau i roi cefnogaeth ddwys i fusnesau
yn rhai o sectorau â blaenoriaeth y rhanbarth er mwyn arallgyfeirio i
feysydd eraill, yn enwedig ynni glân. Bydd hyn yn helpu i gyflwyno rhai
o’r buddsoddiadau rhad-ar-ynni eraill a gyflwynir yn y pecyn hwn, yn
ogystal â rhai o ddyheadau net-sero y DU ei hun yn y Cynllun Deg Pwynt
ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd.
Bydd y rheolaeth a’r cymorth i fusnesau a ddarperir yma yn adeiladu ar
Gynllun Swyddi Llywodraeth y DU ymhellach, gan gynnwys y rhaglenni
Cymorth i Dyfu, ond gyda chanolbwynt o’r newydd ar gryfderau ac
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anghenion penodol economi Mersi a’r Ddyfrdwy a’i strwythur
trawsffiniol unigryw.
Bydd pob un o’r rhain yn helpu i gyflymu’r adferiad, adeiladu economi
mwy cryf a’n helpu i ddatblygu galluedd ynni Gwyrdd sy’n arwain ar
draws y byd ac mae modd ei allforio, er mwyn rhoi hwb i dwf ar draws y
wlad.

Lle
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £75
miliwn
Er ein bod yn cydnabod gwerth y gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru
a Lloegr o ran y materion sy’n wynebu canol trefi ar draws y wlad –
rhaglen Cronfa’r Dref a Thrawsnewid Trefi fel ei gilydd – rydym yn cynnig
ffrwd gyllido ychwanegol ar gyfer ardal Mersi a’r Ddyfrdwy i gefnogi
gwella cyfannol ar gyfer nifer o’r lleoedd nad ydynt wedi gallu cael
mynediad at gronfeydd presennol.
Er bod cydnabyddiaeth bod pob canol tref yn unigol o ran cymeriad, mae
heriau cyffredin yn cynnwys:
•

Arwynebedd llawr gwag

•

Eiddo manwerthu o ansawdd gwael

•

Nifer yr ymwelwyr yn lleihau mewn canol trefi

•

Diffyg tai o safon a chyfleoedd byw trefol

•

Diffyg lle masnachol fforddiadwy

•

Anghydraddoldeb economaidd

•

Diffyg lle masnachol fforddiadwy

•

Parth cyhoeddus anneniadol sy’n cael ei danddefnyddio

Amcan allweddol i’r cynllun fydd cysylltu busnesau newydd ac
entrepreneuriaid gyda lleoedd gwell, hyfyw yng nghanol trefi. Bydd
caffael eiddo mewn ffordd wedi’i thargedu, mannau gwyrdd newydd a
phrosiectau bioamrywiaeth yn ychwanegu egni a helpu i reoli
trawsnewid rhai o ganol trefi’r rhanbarth o ganolbwyntiau manwerthu
sy’n dirywio tuag at leoliadau mwy egnïol fel canolbwyntiau
diwylliannol, preswyl a chyflogaeth. Bydd cydlynu’r cyllid hwn ar
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draws pedair ardal awdurdod lleol hynod gysylltiedig yn rhoi hwb i
effeithiolrwydd ei reolaeth a bydd symud defnyddwyr a busnesau ar
draws ffiniau yn rhanbarth MDA yn cyfiawnhau cydlynu canolog ar gyfer
gweinyddu, monitro a dysgu’r cynllun cyffredinol.

Bydd hyn yn galluogi budd-ddeiliaid yn y sector busnesau bach,
annibynnol a diwydiannau creadigol sydd wedi’u taro’n galed gan y
pandemig a bydd yn cynyddu egni ein lleoedd canol tref ar ôl Covid.

Yn y cyfamser, prosiect Porth Wrecsam yw’r cynllun peilot trawsnewid
trefi cyntaf yng Nghymru sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth. Mae sicrhau
mynediad di-dor i safleoedd craidd dinasoedd allweddol wedi’i nodi’n
benodol fel cyfle i drawsnewid y porth i ganol tref Wrecsam. Mae
uwchgynllun presennol a fydd yn adfywio Gorsaf Gyffredinol Wrecsam,
cysylltu â chysylltedd rheilffordd gwell/cynlluniau teithio llesol a
chynyddu effaith ranbarthol Stadiwm Pêl-droed y Cae Ras, sydd wedi
bod yn cynnal gemau pêl-droed rhyngwladol ers 1877. Bydd y gwaith
isadeiledd arfaethedig yn golygu na fydd risgiau i’r prosiect ar gyfer
buddsoddiad sector preifat a bydd yn denu buddsoddiad o’r fath o fwy
na £60 miliwn.
Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Bydd buddsoddiad Porth Wrecsam yn cynnwys gwaith pontydd,
mynediad ffyrdd, rhodfeydd, llwybrau beiciau, tirlunio caled a meddal,
goleuadau stryd a chelfi stryd a bydd yn datgloi tua £80 miliwn o
fuddsoddiad sector preifat.
Bydd y pecyn cyllid ehangach yn cefnogi twf a chynaliadwyedd ar draws
nifer o ganolfannau ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wrth i’r economi a rôl canol
tref addasu i fywyd ar ôl Covid. Bydd y pot hyblyg hwn o gyllid yn
caniatáu i arweinwyr lleol gydlynu eu hymyriadau ar draws y
ddaearyddiaeth economaidd weithredol er mwyn ateb heriau penodol a
wynebir gan y rhanbarth. Rydym yn disgwyl y bydd busnesau’n gallu
darparu arian cyfatebol.
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Isadeiledd ynni carbon isel
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £115
miliwn
Nod ardal drawsffiniol Gogledd Cymru - Gogledd-orllewin Lloegr yw bod
yn un o’r ardaloedd cyntaf yn y byd i ddefnyddio Hydrogen-CCUS ar
raddfa fawr. Gyda’r cyllid ychwanegol, mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy
mewn lleoliad perffaith i fanteisio ar yr economi hydrogen a CCUS sy’n
tyfu.
HyNet
Byddai cyllid cyhoeddus ychwanegol i ddatblygu’r cam dylunio a sicrhau
caniatâd ar gyfer Cam 3A piblinell HyNet yn cyflymu mynediad i
hydrogen glas ar gyfer amrywiaeth fwy o fusnesau ar draws MDA – yn
enwedig yng Ngogledd Cymru.
Gallai HyNet hefyd ddatblygu ac adeiladu cyfleuster profi cynnyrch
strategol/cyfleuster arddangos newydd yn y DU, wedi’i chysylltu â Pharc
Gwyddoniaeth Thornton.
Heb ffynhonnell rad a dibynadwy o hydrogen, nid yw
gweithgynhyrchwyr yn gallu rhedeg profion peiriannau llawn ar offer
newydd posibl. Bydd hyn yn oedi datblygiadau o ran y math o dechnoleg
a fydd yn hanfodol i ddarparu datrysiadau amgen carbon isel a gyrru’r
DU tuag at net sero. Bwriedir i’r cyfleuster fod yn fynediad agored i’r holl
weithgynhyrchwyr ac os gellir darparu arian cyhoeddus ar gyfer y
gofynion cyfalaf ar gyfer yr eitemau canlynol – mae cynhyrchwyr offer yn
debygol o dalu cost hydrogen a ddefnyddir at ddibenion profi:
•
•
•

Cyfleuster uwchraddio hydrogen
Piblinell
Cyfleuster arddangos

Canolbwyntiau Hydrogen

Bydd cronfa £40 miliwn pellach ar gael i fynd i’r afael â methiannau’r
farchnad sy’n atal defnyddio technoleg werdd fwy newydd, fel hydrogen
a CCUS.
Ymgeisydd uwch yw prosiect Canolbwynt Hydrogen Glannau
Dyfrdwy, sy’n cael ei ddatblygu dan Fargen Dwf Gogledd Cymru. Mae
hyn yn ceisio datblygu canolbwynt hydrogen o amgylch Parc
Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint fel lleoliad newydd ar gyfer
cynhyrchu hydrogen gwyrdd. Er bod y prosiect yn cael ei ddatblygu i
ddechrau gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, pan fydd
ffynhonnell hydrogen wedi’i sefydlu, bydd buddsoddiad pellach o’r
sector cyhoeddus yn ategu’r cynnig, trwy gyflymu defnyddio a
masnacheiddio technoleg newydd fel:
•
•
•

Cerbydau nwyddau trwm
Fflyd awdurdod lleol
Cerbydau trafnidiaeth teithwyr

Llanw
Mae potensial ar gyfer prosiect Amrediad Llanw 3GW yn Afon Mersi, a gan
ystyried y manteision helaeth y gallai’r prosiect hwn eu cyflwyno i
weithgynhyrchwyr lleol dros nifer o flynyddoedd, hoffai Cynghrair Mersi
a'r Ddyfrdwy gefnogi dinas-ranbarth Lerpwl wrth ariannu cam nesaf y
gwaith peirianneg a dylunio rheng flaen, yn ogystal â darparu cyllid
datblygu i ddatblygu Canolfan Ragoriaeth Ynni'r Llanw bosibl yng
Ngogledd-Orllewin Lloegr.
Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Bydd y cynigion uchod yn cynorthwyo â galluogi dyheadau 2030
Llywodraeth y DU i gefnogi:
•

creu clwstwr diwydiannol carbon isel

•

cynhyrchu 5GW o gapasiti hydrogen carbon isel

•

casglu 10MtCO2/y flwyddyn gan ddefnyddio CCUS
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Bydd y buddsoddiad uniongyrchol mewn gwaith dylunio a chaniatáu ar
gyfer piblinell HyNet yn datgloi tua £250 miliwn o fuddsoddiad y sector
preifat a darparu tua 100km o biblinell newydd, gan greu rhagor o
gyfleoedd i ddatblygu sgiliau’n lleol.

Ddyfrdwy i ddatblygu eu cynlluniau eu hunain, gyda chefnogaeth gan
Drafnidiaeth Cymru fel corff datblygu a darparu trafnidiaeth lleol gyda
thîm/arbenigedd Teithio Llesol arbenigol.

Trafnidiaeth
Teithio Llesol
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £85
miliwn
Rydym am gyflymu darpariaeth un rhwydwaith o lwybrau teithio llesol
yn gyflym ar draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy erbyn 2025. Bydd hyn yn
hwyluso mynediad cyfleus ar feic ac ar droed yn ôl ac ymlaen o
gyfleusterau cyflogaeth, hamdden, masnachol ac addysgol allweddol.
•

•

Mae’r safleoedd cyflogaeth mawr a fyddai’n cael eu hagor i well
mynediad trwy’r rhwydwaith Teithio Llesol yn cynnwys:
Penbedw, Wirral Waters, coridor yr A41, Ellesmere Port, Ardal
Ddiwydiannol Ellesmere Port, Caer, Parc Diwydiannol Glannau
Dyfrdwy, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam a Brychdyn.
Mae’r cynigion wedi’u dylunio i wella mynediad i’r rhwydwaith
trafnidiaeth gyhoeddus a’r defnydd a wneir ohono. Bydd y
rhwydwaith Teithio Llesol yn cysylltu â rheilffordd y Gororau
(Wrecsam-Bidston) sy’n caniatáu cysylltiadau ymlaen o Ogledd
Cymru i Lerpwl a gorsafoedd newydd arfaethedig, e.e. Deeside
Parkway.

Byddai’r cynigion yn creu rhwydwaith trawsffiniol o lwybrau o ansawdd
uchel wedi’u dylunio yn unol â safonau llym a nodir yng nghanllawiau’r
Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru. Bydd y prosiect yn dwyn
ynghyd a chydlynu pedwar aelod awdurdod lleol Cynghrair Mersi a'r

Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Rydym wedi nodi rhwydwaith o tua 100km o isadeiledd beicio a
cherdded yng nghynlluniau pedwar aelod awdurdod lleol Cynghrair
Mersi a'r Ddyfrdwy. Mae blaenoriaethau trafnidiaeth llywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru yn cydnabod gwerth sylweddol cerdded a beicio i’n
preswylwyr a’n heconomi. Mae Llywodraeth y DU yn amcangyfrif:
•

Iechyd – mae anweithgarwch corfforol yn costio hyd at £1 biliwn
y flwyddyn i’r GIG, ac mae costau anuniongyrchol eraill wedi’u
cyfrifo o £8.2 biliwn

•

Lles – mae 20 munud o ymarfer corff bob dydd yn lleihau’r risg o
ddatblygu iselder o 31% ac mae’n cynyddu cynhyrchiant
gweithwyr

•

Tagfeydd – mae llwybrau beicio newydd yn Llundain yn symud
46% o’r bobl mewn dim ond 30% o’r lle ar ffyrdd

•

Busnesau lleol – cynnydd o hyd at 40% mewn nifer yr ymwelwyr
â siopau trwy welliannau wedi’u cynllunio’n dda yn yr
amgylchedd cerdded

•

Yr Amgylchedd – gallai dyblu beicio a chynyddu cerdded arwain
at arbedion o £567 miliwn bob blwyddyn o ansawdd aer yn unig,
a gall helpu i leihau’r problemau o allyriadau carbon a thagfeydd
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Yng nghyd-destun y Pecyn Ysgogiad Cyllidol hwn, mae buddsoddi yn yr
isadeiledd trafnidiaeth cost isel hwn yn arbennig o bwysig i agor
cyfleoedd ychwanegol i breswylwyr a gwella mynediad i safleoedd
cyflogaeth mawr. Cysylltu mwy o bobl â gwell swyddi yw’r ffordd orau o
feithrin twf cynhwysol trwy’r rhanbarth. Bydd y farchnad lafur yn
gweithredu’n well, gan leihau cyfnodau posibl o ddiweithdra a hwyluso
paru gwell rhwng cyflogwyr a darpar weithwyr.

Trafnidiaeth gyhoeddus
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £30
miliwn
Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi dioddef ers tro o danfuddsoddiad
mewn isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus ac mae amrywiaeth o
brosiectau gwariant cyfalaf pwysig nad ydynt wedi’u datblygu’n
ddigonol angen cymorth cyfalaf ar frys er mwyn symud ymlaen. Fodd
bynnag, er mwyn diwallu anghenion uniongyrchol ein pecyn ysgogiad
cyllidol, mae angen dau fuddsoddiad tymor byr:
•

£20 miliwn mewn refeniw i ariannu gwaith datblygu a fydd yn
galluogi hyd at £225 miliwn o brosiectau cyfalaf rheilffordd posibl
i ddatblygu

•

£10 miliwn mewn cyfalaf i ariannu’r isadeiledd a phlatfformau
technoleg gofynnol i ddechrau tocynnau digyffwrdd integredig
trawsffiniol

Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Byddai’r pecyn cyllid refeniw yn galluogi gwelliannau i brif reilffordd
Gogledd Cymru a’r Gororau i gael eu hwyluso gan Drafnidiaeth Cymru
dros y 3 blynedd nesaf. Bydd hyn yn galluogi 3 chynllun parod, Gorsaf
Deeside Parkway, Shotton a Gorsaf Caer (h.y. Cynllun Gwaith Cam E/
Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd (GRIP) 5/Achos
Busnes Llawn) a 6 chynllun pellach i gael eu datblygu i gam dethol un
dewis a cham Dylunio Rhagarweiniol (Cynllun Gwaith Cam C/Cynllun
Busnes Amlinellol). Bydd hyn yn cyflymu buddsoddiad cyhoeddus mawr
ei angen mewn isadeiledd rheilffyrdd newydd, gan helpu i lefelu’r
rhanbarth. Trwy gynyddu sicrwydd buddsoddiad mewn rheilffyrdd yn y
dyfodol, bydd hyn yn rhoi hyder i fuddsoddwyr preifat yn MDA.
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Yn y cyfamser, byddai tocynnau integredig ar draws dulliau teithio a
gweithredwyr yn rhoi hwb i fynediad i swyddi i bobl ar draws MDA dros y
tymor hwy.
Bydd y cyllid sydd wedi’i amlinellu yma yn darparu tocynnau integredig
ar draws:
•

20 gorsaf reilffordd

•

400 o fysiau

•

50 o lwybrau

•

9 gweithredwr

•

Yr A483 cyffyrdd 3-6 – mae estyniad un o gyflogwyr allweddol
Wrecsam yn dibynnu ar y gwaith lleddfu tagfeydd hwn

•

Ymyriadau’r M53 a’r M56 – gwella mynediad i Fanceinion a
Lerpwl trwy wella capasiti a chadernid.

Trwy greu cysylltiadau trafnidiaeth integredig gwell, byddwn hefyd yn
caniatáu marchnad lafur integredig well. Mae hyn yn golygu proses baru
well ar gyfer rhai sydd wedi colli eu swyddi oherwydd y pandemig â
chyfleoedd addysgol a gwaith newydd.
Prosiectau isadeiledd trafnidiaeth strategol ehangach
Mae ffyniant hirdymor a chystadleurwydd ein cyflogwyr, pobl a lleoedd
wedi cael eu dal yn ôl dros amser gan dan-fuddsoddiad yn ein
hisadeiledd trafnidiaeth a digidol. Mae’r ceisiadau uniongyrchol hyn o’r
Pecyn Ysgogiad Cyllidol yn dod o fewn cyd-destun set ehangach o
fuddsoddiadau blaenoriaeth mewn isadeiledd trafnidiaeth gan
gynnwys:
•

Metro Gogledd Cymru – mae’n rhaid i raglen buddsoddi cyfalaf
ddilyn y gwaith datblygu uchod er mwyn gwireddu'r buddion hyn

•

Croesfan Afon Dyfrdwy A494 – mae’r groesfan afon hanfodol hon
sy’n cynnal mwy o deithiau bob dydd na phont Hafren angen ei
disodli

•

Coridor Twf Caer – Brychdyn – gwella mynediad i ganol Dinas
Caer a datgloi safleoedd datblygu
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Digidol
Ein cais o’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol: Buddsoddiad cyhoeddus £30
miliwn
Nid yw cysylltedd ffisegol na chysylltedd digidol Mersi a’r Ddyfrdwy
cystal ag a allai neu a ddylai fod er mwyn cefnogi aelwydydd a
busnesau’r rhanbarth.
Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru, Dinas-Ranbarth Lerpwl a Phartneriaeth
Menter Leol Swydd Gaer a Warrington i gyd wedi dechrau gwaith ar
raglenni cysylltedd digidol ar wahân a fydd yn mynd i’r afael â’r materion
hynny ar draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae natur gysylltiedig economi
Mersi a’r Ddyfrdwy yn golygu bod digonedd o gyfle i ehangu ar y
rhaglenni hyn, gan ychwanegu gwerth go iawn wrth gysylltu’r gwaith ar
draws tair ardal fawr:
•

•

Coridorau cysylltiedig – bydd Bargen Dwf Gogledd Cymru yn
datblygu lled band uchel a chapasiti cwmpas ffonau symudol (5G
ac LPWAN) ar brif rwydweithiau trafnidiaeth. Gyda chyllid
ychwanegol, gallai’r coridorau cysylltiedig hyn gael eu parhau ar
draws ffin Cymru a Lloegr tua Manceinion a Lerpwl.
Gosod peipiau ffibr – mae Dinas-Ranbarth Lerpwl a Bwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bwriadu defnyddio arian
cyhoeddus i gyflymu cyflwyno’r rhwydwaith ffibr. Gan fod angen
arloesedd o ran gosod peipiau sydd eu hangen ar gyfer gosod ffibr
yn y dyfodol ar draws amrywiaeth fwy eang o leoliadau, gellir
sicrhau bod y rhwydwaith yn hygyrch i weithredwyr masnachol.
Gyda chyllid ychwanegol i gysylltu’r ymdrech hon ar draws ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy, gellid cydlynu twf y rhwydwaith yn well, a gellid
archwilio dewisiadau caffael ar draws y ddaearyddiaeth fwy o lawer
hon.

•

Canol tref digidol – bydd y prosiect yn galluogi cymunedau busnes
a rheolwyr lle i ddeall perfformiad eu Stryd Fawr yn well, a gwneud
penderfyniadau buddsoddi ar sail setiau data cadarn a deinamig.
Caiff technoleg ddigidol ei gosod mewn Canol Trefi ar draws ardal
Mersi a’r Ddyfrdwy a chaiff adnoddau eu defnyddio i sicrhau bod
caffael technoleg a manteisio ar fewnwelediad perthnasol o’r data
a gaiff ei gasglu’n effeithiol.

Sut mae hyn yn cefnogi’r economi trawsffiniol:
Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn ddaearyddiaeth economaidd
gydnabyddedig sy’n cwmpasu ardal sy’n gorgyffwrdd â ffiniau
gweinyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, LEP Swydd
Gaer a Warrington a Dinas-Ranbarth Lerpwl. Mae’r pecyn hwn yn golygu
bod aelodau Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn cael cyfle i gydlynu
darpariaeth isadeiledd digidol ar draws y ffiniau hynny, gan adeiladu
rhwydwaith cysylltedd sy’n fwy na chyfanswm ei rannau.
Ar ôl COVID-19, gyda chyfleoedd i weithio gartref yn cynyddu, bydd mwy
o gysylltedd digidol ar draws y ffin yn helpu economi Mersi a’r Ddyfrdwy
i oresgyn rhai o’i heriau cysylltedd ffisegol. Ymhellach i ffwrdd, mae
ehangu manteision buddsoddiad parhaus mewn cysylltedd 5G
ymhellach ar hyd coridorau trafnidiaeth yn cynnig potensial enfawr
i gwmnïau logisteg a gweithgynhyrchwyr, yn enwedig wrth iddynt
addasu i ofynion tollau newydd ar gyfer masnachu gyda’r UE. Yn wir, o
ganlyniad i’r estyniad hwn o ran isadeiledd digidol ac agosrwydd
canolfan ragoriaeth Prosesu Signalau Digidol ym Mhrifysgol Bangor,
rydym yn gobeithio hwyluso rôl busnesau gweithgynhyrchu uwch, er
enghraifft yn y sector prosesu bwyd, i weithredu fel ardaloedd prawf
ar gyfer arloesedd 5G pellach.
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Sut byddwn ni’n ei ddarparu
Mae gennym strwythurau sefydledig, capasiti a phartneriaethau i ddarparu’n gyflym ac effeithiol. Mae
gan ein partneriaeth hanes blaenorol cryf o ran darparu prosiectau mawr mewn ffordd effeithiol ac
effeithlon.
Nid ydym yn cynnig creu strwythurau llywodraethu newydd er mwyn darparu’r pecyn ysgogiad cyllidol,
ac nid oes angen gwneud hynny. Bydd MDA yn darparu trefn cydlynu canolog ar gyfer y pecyn o
fuddsoddiadau, a bydd Awdurdod Lleol Gorllewin Swydd Gaer a Chaer – fel yr awdurdod arweiniol ar
gyfer y bartneriaeth - yn gweithredu fel corff atebol. Byddai prosiectau unigol yn cael eu darparu gan
amrywiaeth o bartneriaid arweiniol gan gynnwys ein hawdurdodau lleol sy’n aelodau, Trafnidiaeth
Cymru, a byddwn yn llunio contract gyda’r sector preifat fel bo’n briodol.
Mae ein strwythur llywodraethu presennol wedi’i grynhoi isod:
•

Mae Bwrdd MDA yn cynnwys wyth partner: Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Wrecsam, Cyngor
Wirral a Chyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, Awdurdod Cyfun Dinas-Ranbarth
Lerpwl, Prifysgol Caer, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Llywodraeth Cymru. Y cynrychiolwyr
yw Arweinwyr ac Aelodau Cabinet Awdurdodau Lleol, Is-Gangellorion/Deon Ysgol
Fusnes, Gweinidog Llywodraeth Cymru.

•

Mae Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi a’r Ddyfrdwy yn gweithredu fel ymgynghorydd
i’r Bwrdd.

•

Mae’r Grŵp Cyfarwyddwyr, sy’n cynnwys uwch swyddogion, o bob partner, yn atebol i’r
Bwrdd, ac mae’n cefnogi a chynghori’r Bwrdd hefyd.

•

Mae’r Grŵp Strategaeth, sy’n cynnwys swyddogion arweiniol a swyddogion Llywodraeth
Cymru, yn atebol i’r Bwrdd a’r Grŵp Cyfarwyddwyr. Mae’r grŵp hwn yn goruchwylio,
monitro a chyfarwyddo gwaith fel a gytunwyd gan y Bwrdd. Mae’r Ysgrifenyddiaeth yn
cefnogi’r Bwrdd, y Grŵp Cyfarwyddwyr a’r Grŵp Strategaeth.

•

Growth Track 360 yw’r corff cydweithredol ar gyfer MDA, gan arwain ar gysylltedd
trafnidiaeth drawsffiniol.

61

Strwythur Llywodraethu Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

Partneriaethau Twf Lleol
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Cefnogaeth Budd-ddeiliaid

06

Rydym wedi bod yn gweithio’n ddwys a chydweithredol gyda’n partneriaid yn y rhanbarth i ddatblygu
ein cynnig ysgogiad cyllidol. Mae hyn wedi’i wneud trwy broses ymgynghori, cyfres o ymarferion
gwrando a gweithdai rhyngweithiol i gasglu barn, profi syniadau a mireinio cynigion.
O ganlyniad, mae gan ein pecyn gefnogaeth gref gan sefydliadau allweddol o’r sector cyhoeddus a’r
sector preifat yn ein rhanbarth.

“Mae ein gweledigaeth ar gyfer y Gogledd yn cydnabod gwerth ein heconomïau trawsffiniol a’r
perthnasoedd sydd gennym gydag ardaloedd cyfagos. Rydym yn croesawu unrhyw gais gan bartneriaid
trawsffiniol sy’n denu buddsoddiad. Bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn yn cyflawni gwell isadeiledd a
chyfleoedd cyflogaeth a sgiliau i bobl naill ochr i’r ffin, ac ymhellach. Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy
wedi tynnu ar fewnwelediadau a gwersi a ddysgwyd gan y Gogledd gyda ffocws penodol ar adeiladu
cynigion buddsoddi sy’n ymestyn yr hyn sydd eisoes wedi’i ymrwymo o fewn Bargen Dwf Gogledd Cymru,
ac sy’n cyd-fynd â hynny. Mae’r ffordd gydlynol hon o weithio yn hanfodol i sicrhau ein bod yn cyflawni’n
deg yn erbyn y blaenoriaethau economaidd yr ydym yn eu rhannu.”
Cyng Dyfrig Siencyn

“Mae Awdurdod Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl yn hapus i gynnig ei gefnogaeth ar gyfer pecyn ysgogiad
cyllidol ar gyfer Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy. Rydym yn ymwybodol iawn o effaith pandemig y
Coronafeirws ar ein heconomi trawsffiniol ac mae’n hanfodol bod y Llywodraeth yn camu i mewn i
ddarparu cefnogaeth uniongyrchol, wedi’i thargedu. Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi dangos ei
chadernid a pha mor ddyfeisgar yw hi yn y gorffennol, gan ailadeiladu economi gweithgynhyrchu fodern,
gref, ar ôl i ddiwydiannau traddodiadol ddirywio. Byddai pecyn ysgogiad yn cefnogi’r sylfaen fusnes
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bresennol a hefyd galluogi ein heconomi trawsffiniol i arwain diwydiannau’r dyfodol, fel hydrogen ac ynni'r
llanw, yn ogystal â rhoi hwb i gysylltedd ffisegol a chysylltedd digidol, ac annog twf cynaliadwy a
chynhwysol.”
Steve Rotheram, Maer Metro Dinas-Ranbarth Lerpwl

“Mae LEP Swydd Gaer a Warrington yn mynd ati i gefnogi’r cynnig amlinellol hwn ar gyfer pecyn ysgogiad
cyllidol. Mae angen clir am ysgogiad ychwanegol tymor byr, wedi’i ddarparu’n gyflym yn MDA.
Ysgrifennodd arweinwyr busnes at y Prif Weinidog ar anterth y pandemig i fynegi eu pryderon am effaith
arbennig o uchel ar economi MDA, oherwydd bod yr ardal ar y ffin rhwng lleoedd sy’n destun nifer o
wahanol setiau o gyfyngiadau. Felly mae cefnogaeth ychwanegol i adfer iechyd yr economi trawsffiniol
allweddol hon yn hanfodol.”

“Mae Airbus yn arweinydd byd-eang ym maes awyrofod, amddiffyniad, gofod a gwasanaethau
cysylltiedig. Ni yw’r cwmni awyrenneg a gofod mwyaf yn Ewrop ac rydym yn arloeswyr o ran technoleg a
chynnyrch blaengar ar gyfer ein sylfaen gwsmeriaid fyd-eang. Mae’n hanfodol i’n busnes feithrin talent,
sgiliau, ymchwil a datblygu a pherthnasoedd cadwyn gyflenwi cryf ar draws ffin Cymru a Lloegr a thu hwnt.
Mae gan gyllid ar gyfer y rhanbarth botensial i gyflymu buddsoddiad allweddol ar gyfer ymchwil,
arloesedd a sgiliau yn sylweddol, a helpu i atgyfnerthu cadwyni cyflenwi lleol ar gyfer Airbus a’r sector
gweithgynhyrchu uwch ehangach yn y rhanbarth trawsffiniol. Byddai hyn yn rhywbeth y byddem yn ei
groesawu’n fawr.”
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“Mae Vauxhall Motors, sy’n seiliedig yn Ellesmere Port, ac sy’n rhan o grŵp modurol ehangach Stellantis,
yn cefnogi cynnig Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy yn gryf, ar gyfer y Pecyn Ysgogiad Cyllidol. Mae effaith
ddiweddar pandemig y coronafeirws ar fusnes yn yr ardal wedi bod yn sylweddol a hynod o andwyol i
fywydau pobl a busnesau, sydd wedi arwain at gau nifer o fusnesau a cholli swyddi o ganlyniad. Mae’n
amser perffaith i becyn ysgogiad i wella cysylltiadau trafnidiaeth, cysylltedd ac ynni gwyrdd gael ei
gyflwyno i’r ardal er mwyn hyrwyddo ton newydd o hyder i’r economi leol.”

“Mae’r Gwaith Dur yn Shotton wedi bod yn rhan annatod o Lannau Dyfrdwy ers 125 o flynyddoedd. Rydym
yn falch o fod yn rhan o gymuned fusnes Mersi a’r Ddyfrdwy ac rydym yn teimlo’n angerddol am ei dyfodol
a’r cyfleoedd y gall eu cynnig i’r ardal. Rydym yn rhoi cefnogaeth lawn i Becyn Ysgogiad Cyllidol Cynghrair
Mersi a'r Ddyfrdwy.”

“Fel cyflogwr lleol mawr yn yr ardal, rydym yn croesawu’r fenter allweddol hon. Bydd gyrru’r agenda tymor
hwy ar gyfer dyfodol cynaliadwy, ynghyd â buddsoddiad sylweddol yn ein rhanbarth, yn ei alluogi i
gystadlu ar lwyfan byd-eang.”

66

“Mae Essar yn cefnogi’r pecyn ysgogiad cyllidol a gynigir gan Gynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy ac mae’n annog
y Llywodraeth i gefnogi buddsoddiad mewn codi proffil y rhanbarth, cynyddu ei gystadleurwydd a pharhau
i’w hyrwyddo fel lleoliad canolog yn y DU. Mae’n glir bod busnesau yn yr ardal wedi wynebu heriau
sylweddol o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, a bydd pecyn ysgogiad yn hanfodol wrth fanteisio ar
gyfleoedd mawr ar gyfer datblygiad a thwf economi carbon isel a chynaliadwy yn rhanbarth Mersi a’r
Ddyfrdwy.”

“Mae Encirc yn cefnogi’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol arfaethedig ar gyfer Economi Mersi a’r Ddyfrdwy’n llawn.
Mae busnesau o bob maint a sector wedi bod yn rhoi gwybod i ni am heriau maen nhw’n eu hwynebu yn
dilyn pandemig y Coronafeirws, a’r addasiadau sylweddol maen nhw wedi’u gwneud yn dilyn diwedd
Cyfnod Pontio Brexit ar 31 Rhagfyr 2020.
Mae’n hanfodol bod y rhanbarth yn darparu pecyn ysgogiad a fydd yn galluogi busnesau i oresgyn yr
heriau hyn a’u gyrru ymlaen wrth i’r DU symud i gyfnod masnachu newydd a thuag at ddyfodol cynaliadwy
a charbon niwtral.
“Yn Encirc, rydym ar flaen y gad o ran y diwydiant gwydr cynwysyddion yn fyd-eang o ran ein hymdrechion
i ddatgarboneiddio er mwyn cyrraedd targed net sero’r Llywodraeth. Mae’n hanfodol bod gennym
fusnesau a phartneriaid rhanbarthol cryf er mwyn i ni allu cydweithio i fynd i’r afael â nodau cynaliadwy
gyda’n gilydd. Bydd y pecyn ysgogiad arfaethedig yn elfen bwysig o ran cyflawni hynny.”

“Mae Urenco UK Limited yn cefnogi’r cais hwn am becyn ysgogiad cyllidol. Mae’r angen am gymorth
ariannol tymor byr ychwanegol ar gyfer yr ardal drawsffiniol mewn sectorau allweddol yn glir. Mae
gennym farchnad lafur amrywiol a chadwyn gyflenwi integredig yn lleol, ac yn ystod COVID-19, rydym wedi
gweld nifer o gwmnïau yn ein cadwyn gyflenwi yn wynebu heriau economaidd. Bydd y cyllid hwn yn
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galluogi Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy i ddarparu buddsoddiad trawsffiniol uniongyrchol i sectorau
allweddol, yn ogystal â’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar hyn o bryd yn genedlaethol ac yng Nghymru, sydd o
bwysigrwydd hanfodol er mwyn atgyfnerthu’r economi leol.”

“Net Zero North West yw’r corff cynrychioli clwstwr ar gyfer yr holl weithgarwch datgarboneiddio
diwydiannol yng Ngogledd-Orllewin Lloegr. Rydym yn gweld bod cydweithredu â chyflenwyr ynni
diwydiannol allweddol a gweithgynhyrchwyr dwys o ran ynni yng Ngogledd Cymru (yn enwedig rhanbarth
Mersi a’r Ddyfrdwy) yn ganolog i ddyfodol cymysgedd ynni carbon isel Gogledd-Orllewin Lloegr. Rydym yn
gwbl gefnogol i gais y Pecyn Ysgogiad Cyllidol arfaethedig a chredwn ei fod yn hanfodol ar gyfer twf
Economi Mersi a’r Ddyfrdwy yn y dyfodol.”

“Rydym wrth ein bodd o gael cefnogi’r cais hwn ar gyfer pecyn ysgogiad cyllidol ar gyfer Economi Mersi a’r
Ddyfrdwy. Mae canolbwynt y rhanbarthau ar dwf glân, cynaliadwy a chynhwysol yn cyd-fynd yn dda â
gwerthoedd craidd ein sefydliad. Mae uchelgais y rhanbarth ar gyfer cysylltedd trawsffiniol gwell trwy
isadeiledd digidol gwell yn cyd-fynd yn berffaith â’n canolbwynt gweithredol.”

“Mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru yn cefnogi’r Pecyn Ysgogiad Cyllidol
arfaethedig ar gyfer Economi Mersi a’r Ddyfrdwy’n llawn. Mae busnesau o bob maint a sector wedi bod yn
rhoi gwybod i ni am heriau maen nhw’n eu hwynebu yn dilyn pandemig y Coronafeirws, a’r addasiadau
sylweddol maen nhw wedi’u gwneud yn dilyn diwedd Cyfnod Pontio Brexit ar 31 Rhagfyr 2020.
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Mae’n hanfodol bod y rhanbarth yn darparu pecyn ysgogiad a fydd yn galluogi busnesau i oresgyn yr
heriau hyn a’u gyrru ymlaen wrth i’r DU symud i gyfnod masnachu newydd a thuag at ddyfodol cynaliadwy
a charbon niwtral.”

“Fel corff ambarél y rhanbarth ar gyfer y sector preifat, mae Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi a’r
Ddyfrdwy yn cefnogi’r cais amlinellol hwn ar gyfer pecyn ysgogiad cyllidol. Mae’r angen am ysgogiad tymor
byr ychwanegol a gaiff ei ddarparu’n gyflym ar gyfer yr ardal drawsffiniol mewn sectorau allweddol yn glir.
Mae ein heconomi trawsffiniol, marchnad lafur a chadwyni cyflenwi integredig sy’n gysylltiedig â
chyflogwyr mawr ar neu ger y ffin, wedi golygu ein bod wedi colli twf busnes sylweddol a miloedd o swyddi
gwerth uchel yn ystod yr effaith economaidd sy’n gysylltiedig â COVID. Mae natur arbennig economi Mersi
a’r Ddyfrdwy yn golygu ei bod yn hollol angenrheidiol i ddarparu buddsoddiad trawsffiniol ychwanegol
uniongyrchol wedi’i dargedu, yn ogystal ag ar lefelau cenedlaethol y DU a Chymru.”

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Siambr Fasnach Wirral wedi cefnogi ac annog busnesau ar draws Wirral
a’r rhanbarth ehangach. Mae’n glir a hanfodol o fewn y cyfnod hwn, a’r misoedd o’n blaenau, bod angen
mwy nag erioed i dargedu’r heriau economaidd sydd o’n blaenau, a mynd i’r afael â nhw, yn genedlaethol
a rhyngwladol. Trwy drafodaethau ag arweinwyr busnes a chynrychiolwyr trawsffiniol, mae cytundeb ar y
cyd bod angen gweithredu sylfaenol er mwyn darparu buddsoddiad, sy’n hanfodol ar gyfer creu a diogelu
swyddi, trwy becyn busnes sy’n cynnig cefnogaeth gref er mwyn cynnig cystadleuaeth a thwf i fusnesau
sy’n wynebu heriau wrth i’r DU symud ymlaen mewn oes masnachu newydd.”

Mae nifer o fudd-ddeiliaid eraill yn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy wedi cyfrannu amser ac adnoddau i helpu i
ddatblygu’r cynnig Ysgogiad Cyllidol hefyd:
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Mynd â’r Pecyn Ymlaen
Mae ein pecyn ysgogiad cyllidol arfaethedig wedi’i ddylunio i fynd i’r afael â’r angen brys i ysgogi
adferiad economaidd yn economi Mersi a’r Ddyfrdwy. Rydym yn credu bod ein rhaglenni arfaethedig yn
darparu set gymhellol o gynigion buddsoddi a fydd yn gyrru adferiad economaidd tymor byr wrth
ddarparu ar amcanion cenedlaethol ar gyfer trawsnewid a thwf carbon isel, gan lefelu cyfleoedd a
datblygu sgiliau a galluoedd ar gyfer y dyfodol. Bydd ein cynigion yn helpu i gryfhau cysylltedd Cymru a
Lloegr hefyd.
Mae ein partneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn cefnogi’r pecyn yn llawn a chydnabod yr
angen brys i ddarparu.
Rydym yn cydnabod mai hyn yw’r man cychwyn mewn sgwrs. Mae’r cynigion wedi’u dylunio i gynnig set
ddeniadol o gynigion y mae modd buddsoddi ynddynt, sy’n addas ar gyfer eu cyllido gan amrywiaeth o
gyllidwyr posibl.
Bydd MDA yn:
•
•

•

Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddatblygu a thrafod cyllid ar gyfer y
cynigion yn y Cynnig Strategol.
Defnyddio cyfnod yr etholiad ar gyfer Senedd Cymru i ymgysylltu â busnesau a phartneriaid
er mwyn mireinio a datblygu ein cynigion ymhellach, er enghraifft y Gronfa Arloesedd a Her i
Fusnesau.
Parhau i weithio’n agos gyda’n Partneriaethau Twf Lleol cyfagos i sicrhau bod cynigion MDA yn
gyflenwol a’u bod yn ychwanegu gwerth at gynigion presennol fel Cynllun Adfer Awdurdod
Cyfun Dinas-Ranbarth Lerpwl, Bargen Dwf Gogledd Cymru a Chynllun Adfer Swydd Gaer a
Warrington.

Rydym yn barod i ddarparu hyn yn gyflym a gweithio gyda’r Llywodraeth i weithredu hyn.
Rydym yn croesawu adborth gan y Llywodraeth am ein cynigion, ac rydym yn edrych ymlaen at
gydweithio i symud ymlaen â hyn.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy
E-bost: mda@cheshirewestandchester.gov.uk
Rhif Ffôn: 0151 356 6567
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