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Lansiad cyfeirlyfr busnes newydd yn tynnu sylw at sector gweithgynhyrchu 

Gogledd Cymru   
 
Mae grym a dyfnder sector gweithgynhyrchu uwch Gogledd Cymru, a'i botensial i ddod â buddion 

economaidd anferth i'r rhanbarth wedi'i amlygu gan gyfeiriadur busnes newydd, wrth i'r broses o 

greu swyddi ac ymchwil a datblygiad ar flaen y gad roi hwb i ddatblygiad sgiliau ac arloesedd yn y 

sector. 

 

Mae’n falch gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUEGC) gyhoeddi lansiad swyddogol 

ail rifyn o’r Cyfeiriadur Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau, gan barhau â’i waith i hyrwyddo’r 

economi ranbarthol ers rhifyn cyntaf y BUEGC o’r cyfeiriadur yn 2014, a chyhoeddiad Cyfeiriadur 

Ynni ac Amgylchedd Gogledd Cymru yn 2016.    

 

Gyda 153 o gwmnïau wedi’u rhestru ar hyn o bryd, mae'r Cyfeiriadur Gweithgynhyrchu Uwch a 

Deunyddiau newydd yn dangos ehangder y sector yn glir o ran daearyddiaeth a maint y gweithlu; yn 

amrywio o fusnesau micro arbenigol a busnesau bach a chanolig, i gyflogwyr mwy o bwys 

rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

 

Mae’r cyfeiriadur yn anelu at gyflwyno’r darllenwr i amrediad a chwmpas y rhagoriaeth sy'n bodoli o 

fewn y sector gweithgynhyrchu uwch a deunyddiau ar draws Gogledd Cymru, gan annog 

mewnfuddsoddi a gwasanaethu fel man cyfeirio defnyddiol i fusnesau, cadwyni cyflenwi cysylltiedig, 

darparwyr addysg, ymhlith eraill.  

 

Gellir crynhoi prif swyddogaethau’r Cyfeiriadur fel a ganlyn:  

 

 Offeryn i hyrwyddo Gogledd Cymru fel rhanbarth ffyniannus ar gyfer mewnfuddsoddi; 

 Codi proffil Gogledd Cymru fel lleoliad gwych i fusnesau yn y sector gweithgynhyrchu i 

ffynnu; 

 Hwyluso mwy o gontractio busnes-i-fusnes a gweithgareddau cadwyn gyflenwi; 

 Annog rhwydweithio rhanbarthol a chydweithredu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus;  

 Ffynhonnell wybodaeth ar gyfer addysg a hyfforddiant i lywio’r elfen sgiliau.   

 

Gweithiodd BUEGC gyda chyflogwyr ar draws y rhanbarth drwy gynrychiolaeth o bob un o'r chwe 

Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru, a gydweithredodd i gyrchu'r wybodaeth busnes a darparu 

cysylltiadau gyda, a manylion gan, arbenigwyr a chyflogwyr allweddol o'r sector hwn i'w gynnwys yn 

y cyfeiriadur. 



 

Dywedodd Niall Waller, Rheolwr Gwasanaeth Menter ac Adfywio yng Nghyngor Sir y Fflint, a 

gadeiriodd y Gweithgor: 

 

“Mae parhau i ddiweddaru’r Cyfeiriadur hwn yn atgyfnerthu ymhellach bresenoldeb cadarn a 

sefydledig y sector Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal â 

bod yn sector pwysig yn ei hanfod ei hun, mae hefyd yn cefnogi ein heconomi ehangach, o ran 

cadwyni cyflenwi a datblygiadau sgiliau. 

 

Mae rôl y Cyfeiriadur Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau fel adnodd ar gael am ddim yn 

hyrwyddo gwaith partneriaeth a dull cydgysylltiedig rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat 

ar draws Gogledd Cymru i gefnogi, cynnal a datblygu’r sector ar draws Gogledd Cymru 

gyfan.” 

 

Yn ôl Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol BUEGC, mae 34% o’r holl bobl o fewn y sector 

gweithgynhyrchu uwch ar draws Cymru wedi’u cyflogi yng Ngogledd Cymru. Disgwylir i brosiectau fel 

y Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch newydd, sy’n werth £30m ac wedi’i leoli yng Nglannau 

Dyfrdwy, roi hwb i dwf a swyddi yn y sector a chadwyni cyflenwi cysylltiedig. 

 

Gyda chanolfannau rhagoriaeth a Pharthau Menter i gefnogi diwydiant ac arloesedd ar draws y 

rhanbarth, ochr yn ochr â’n tirwedd a’n hamgylchedd sy’n adnabyddus dros y byd i gyd, mae’n 

hawdd gweld a gwerthfawrogi pam bod arloesedd cynyddol ein heconomi a’i sgiliau yn parhau i 

ddenu mewnfuddsoddiad, ochr yn ochr â thwf cyflogwyr presennol yn y sector hwn a sectorau 

allweddol eraill. 

 

Dywedodd Iwan Thomas, Rheolwr Rhaglen Sgiliau a Chyflogaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru:  

 

“Mae’r cyfleoedd sgiliau a chyflogaeth a ddaw yn sgil y sector hwn i gymunedau ar draws y 

rhanbarth, yn dangos y pwysigrwydd o gael cyfeiriadur fel hwn, i ddal y cyfoeth o arbenigedd, 

arloesedd a chyfleoedd sy'n bodoli. Fel y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i Ogledd Cymru, 

rydym yn parhau i gefnogi, hwyluso a hyrwyddo ein darparwyr addysg a hyfforddiant wrth 

iddynt barhau i adeiladu a chynnal perthnasau gwaith ardderchog gyda chyflogwyr ar draws 

y sector allweddol hwn. Mae gweithio mewn partneriaeth ar draws y sectorau cyhoeddus a 

phreifat, fel rydym wedi'i wneud gyda'r Cyfeiriadur, yn dangos ymhellach yr ymrwymiad ar y 

cyd yng Ngoledd Cymru i hyrwyddo'r cyfleoedd gweithlu cyfredol a'r dyfodol i’r sector hwn ar 

draws y rhanbarth.” 

 

Mae’r Cyfeiriadur ar gael ar-lein fel ‘llyfr troi’ a fydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gyda nifer 

cyfyngedig o gopïau caled yn cael eu hargraffu i ddechrau.  

 
NODIADAU: 
 

 Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUEGC) yn cynnwys partneriaid o’r sectorau preifat a chyhoeddus. Mae 
BUEGC yn gweithio i hyrwyddo twf economaidd ar draws Gogledd Cymru, gan roi hwb i fuddsoddiad mewn sgiliau drwy 
ddatblygu ymatebion yn seiliedig ar angen lleol a rhanbarthol. 



 Gellir cael mynediad at y llyfr troi cyfeiriadur electronig ar: manufacturingnorthwales.co.uk  

 Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf y Cyfeiriadur Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau yn 2014 wedi’i arwain gan Gyngor Sir y Fflint ar 
ran BUEGC 

 Cyhoeddodd BUEGC ail gyfeiriadur busnes yn 2016, Cyfeiriadur Ynni ac Amgylchedd Gogledd Cymru 
(energyandenvironmentaldirectorynorthwales.co.uk)  

 Mae’r Cyfeiriaduron yn rhoi trosolwg rhanbarthol unigryw o sectorau â blaenoriaeth, sy’n ategu at waith a wneir gan 
Lywodraeth Cymru ar bersbectif cenedlaethol, ac mae BUEGC yn parhau i weithio gyda chydweithwyr Llywodraeth Cymru yn y 
maes gwaith hwn 

  Bydd Cyngor Sir y Fflint yn parhau i arwain y gwaith o gynnal a chadw a diweddaru’r Cyfeiriadur Gweithgynhyrchu Uwch a 
Deunyddiau ar ran partneriaid rhanbarthol  

 Mae BUEGC yn cyhoeddi Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth blynyddol, sy’n nodi’r galw am sgiliau a llafur o fewn sectorau twf ac 
allweddol, a'r economi sylfaenol, nawr ac yn y dyfodol. Cyflwynwyd y trydydd Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol i 
Lywodraeth Cymru 31 Gorffennaf 2017, ac fe’i lansiwyd yn yr Uwchgynhadledd Sgiliau Rhanbarthol yn Venue Cymru 14 Medi 
2017 (regionalskillsandemploymentplan.co.uk)  

 

 
 
 


