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Materion a fydd yn cael sylw drwy’r CDLl (gan
gynnwys awgrym o’r cyfleoedd a’r cyfyngiadau)
Problemau a chyfleoedd sy’n codi o waith ar yr Arfarniad o
Gynaliadwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AG/AAS):
•
•
•
•
•
•
•

Mae diffyg gwybodaeth ynghylch anghenion cyflogaeth penodol y sir.
Mae diffyg tir cyflogaeth dynodedig o amgylch Aberystwyth.
Mae diffyg unedau cyflogaeth ar draws y sir
Mae’r diwydiannau traddodiadol yn dirywio (amaethyddiaeth).
Mae diffyg gwybodaeth gyfredol parthed data sy’n ymwneud â
chyflogaeth.
Mae twf yn y sectorau cyflogaeth “uchel” yn QinetiQ ac IGER.
Sylwyd bod twf yn y sector “ychwanegu gwerth” yn y sir, yn enwedig yn
y sector bwyd.

Datganiad Ardal Ddrafft Cynllun Gofodol Cymru:
•
•
•
•

Pa drafnidiaeth sydd ar gael a pha mor aml
Diffyg gofal plant
Economi cyflogau isel
Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu’n wael

O’r Cynllun Datblygu Gwledig:
Gwendidau
• Yn bell o’r prif ganolfannau economaidd
• Seilwaith Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Thrafnidiaeth yn aml
• yn annigonol
• Prinder gweithwyr a sgiliau
• Cynhyrchiant ac incwm yn isel
• Diffyg galluedd cymunedol
• Costau darparu gwasanaethau’n uwch
• Sectorau o’r economi’n dirywio
• Dwysedd poblogaeth isel
Cyfleoedd
•
•
•
•
•

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a hwyluso economi sydd wedi
ei seilio ar wybodaeth i raddau sylweddol
Sectorau busnes yn ehangu sy’n gydnaws â’r economi gwledig gan
gynnwys twristiaeth
Ac ynni adnewyddadwy
Cefnogi ‘canolbwyntiau strategol’ a Chanolfannau o bwys
Twf yn cael ei arwain gan y galw mewn addysg uwch ac addysg
bellach
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Sylfaen gref ar gyfer arloesi a throsglwyddo technoleg yn lleol ac o ran
cyflawni marchnadoedd ehangach–Comisiwn Coedwigaeth Cymru,
IGER, AberTechnium, busnesau hen a newydd
Potensial i gadw a denu llafurlu gyda sgiliau/ entrepreneuriaid
Diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd naturiol ac adeiledig er mwyn
hybu ansawdd bywyd a’r economi lleol
Datblygu seilwaith drwy dargedu a rheoli
Datblygu cerbydau Awyr Di-griw (UAV)
Galluedd y gymuned yn tyfu

Bygythiadau
•
•
•
•
•

Diwygio’r Polisi Amaeth Cyffredin ac ehangu’r Undeb Ewropeaidd
Allfudo ymhlith yr ifanc a’r rhai sydd â chymwysterau
Effeithiau pellach globaleiddio
Anghydbwysedd demograffig
Diffyg buddsoddiad yn y seilwaith.
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