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Rhagair

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD) sy’n werth 
£1.3 biliwn yn tyfu, yn aeddfedu ac yn dechrau graddio canlyniadau – o ran 
ei effaith fel offeryn buddsoddi ac yn bwysicach na hynny, o ran datblygu 
dyfodol cadarn ar gyfer y rhanbarth.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gosod sylfeini cadarn yn sail 
i gyflenwi prosiectau fydd yn gwneud De-ddwyrain Cymru yn un o’r 
rhanbarthau mwyaf buddsoddadwy yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r CCRCD yn nodedig yn yr ystyr, yn wahanol i gytundebau twf neu 
ddatganoli – nad oes yna brosiectau penodedig. Yn hytrach, mae’r ychydig 
flynyddoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar asesu anghenion y rhanbarth 
a gosod sylfeini hanfodol ar gyfer cyflenwi prosiectau sy’n hanfodol i 
ddyfodol De-ddwyrain Cymru.

Wrth inni adael y cyfnod ‘dechrau’ a’i hanelu hi am ‘dyfu’ – rydym yn 
wirioneddol agored ar gyfer busnes – ond nid mewn ffordd ‘busnes 
fel arfer’. Mae ein gwaith hyd yn hyn wedi bod yn fuddsoddiad mewn 
manteisio hyd yr eithaf ar y ffyrdd y gall diwydiant, ymchwilwyr, 
llywodraeth a phartneriaid cymunedol gyflenwi.

Yn awr, fe edrychwn yn ôl ar y camau hollbwysig sydd wedi’u cymryd tuag 
at lunio economi sy’n wirioneddol yn fwy cynhwysol ac ystyrlon i bob rhan 
o’n rhanbarth a’r 1.5 miliwn o bobl sy’n byw yma.

"Mae ein gwaith hyd 
yn hyn wedi bod yn 
fuddsoddiad mewn 
manteisio hyd yr 
eithaf ar y ffyrdd 
y gall diwydiant, 
ymchwilwyr, 
llywodraeth a 
phartneriaid 
cymunedol gyflenwi."

Andrew Morgan 
Cadeirydd, Pwyllgor Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
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C H W E F R O R

Mae ffowndri lled-ddargludyddion 
a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn recriwtio’r staff cyntaf
Dechreuodd 2019 yn llawn cyffro wrth i 
gyfleuster haenell lled-ddargludyddion 
cyfansawdd a gefnogir gan Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd, sef IQE, recriwtio’i 
staff cyntaf. Yn ei gyfnod cyntaf o recriwtio, 
fe ddechreuodd 32 o dechnegwyr 
a pheirianwyr hynod fedrus weithio 
yn y cyfleuster uwch-dechnoleg yng 
Nghasnewydd, elfen allweddol o glwstwr 

Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf 
y byd a leolir yng Nghymru. Cafodd y 
cyfleuster ei sicrhau gan Gronfa Buddsoddi 
Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd am £38.5 miliwn. Hyd 
yn hyn, mae mwy na 98% o’r rolau wedi’u 
recriwtio o fewn ein Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ni’n hunain, gyda mwy na 65 o 
staff amser llawn yn gweithio yn y cyfleuster.
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Dadlennu Cynllun 
Twf Economaidd a 
Diwydiannol 
Roedd mis Chwefror yn dyst i’n Partneriaeth 
Twf Economaidd (EGP) yn dadlennu’n Cynllun 
Twf Economaidd a Diwydiannol ar gyfer 
De-ddwyrain Cymru, sydd â’r nod o wella 
cynhyrchiant a llewyrch yn y dyfodol ledled 
y rhanbarth. Mae’r cynllun yn hyrwyddo 
buddsoddiad mewn pedwar maes allweddol: tai, 
trafnidiaeth, seilwaith digidol a sgiliau, er mwyn 
creu’r buddion economaidd a ddymunir ledled 
y rhanbarth. Mae’r prosiect cydweithredol 
hwn dan arweiniad y Bartneriaeth Twf 
Economaidd ers hynny wedi’i gymeradwyo’n 
llawn gan sefydliadau busnes blaenllaw megis 
Siambr Fasnach De Cymru, Ffederasiwn 
Busnesau Bach, Sefydliad y Cyfarwyddwyr, a 
Chydffederasiwn Diwydiant Prydain.

C
h1

C H W E F R O R

Mae consortiwm 
yn sicrhau cyllid 
sbarduno Ymchwil 
a Datblygu
Roedd dechreuad Ch 1 hefyd yn dyst inni 
lwyddo i sicrhau cyllid sbarduno oddi wrth 
‘Gronfa Strength in Places’ Ymchwil ac 
Arloesi’r DU (UKRI) i lunio achos busnes llawn 
er mwyn adeiladu ar, a thyfu'r Clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd yma yn Ne-
ddwyrain Cymru. Cafodd y cyflwyniad hwn ei 
greu a’i roi gerbron drwy gyfrwng consortiwm 
ohonom ni’n hunain, Prifysgol Caerdydd, 
partneriaid diwydiannol a Llywodraeth Cymru.
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F A W R T H

Mae Cynllun 
Graddedigion 
yn lansio
I gwblhau Ch 1, fe wnaethom lansio 
Cynllun Graddedigion Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, mewn ymgais i 
wella cynhyrchiant, arloesedd a thwf 
economaidd ymysg busnesau yn 
Ne-ddwyrain Cymru ac i hyrwyddo’r 
rhanbarth fel cyrchfan i raddedigion 
dawnus. Gan ffurfio partneriaeth 
â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd a’r Brifysgol Agored yng 
Nghymru, mae’r cynllun peilot 
blwyddyn yn darparu cymorth wedi’i 
dargedu i fusnesau i gynorthwyo i 
greu 50 o interniaethau cychwynnol i 
raddedigion yn 2019/2020.

F A W R T H

MIPIM 
Ym mis Mawrth, fe aethom â’r cynllun hwn 
at lwyfan y byd, wrth inni arddangos gerbron 
buddsoddwyr rhyngwladol yn ‘Marche 
International des Professionals d’Immobilier’ 
(MIPIM), digwyddiad a ddenodd mwy na 
26,000 o gyfranogwyr. A hithau’r arddangosfa 
eiddo fwyaf yn y byd, fe roddodd y digwyddiad 
y cyfle inni arddangos ein Cynllun Twf 
Economaidd i dorf oedd yn cynnwys 5,000 
o fuddsoddwyr, 4,800 o ddatblygwyr, a 500 
o newyddiadurwyr, gan ddenu cyfleoedd 
sylweddol, yn ogystal â datblygu cysylltiadau a 
rhwydweithiau newydd o wrth uchel.

F A W R T H

Mynd â Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd i 
10 Stryd Downing 
Yn ôl yn y DU, ac fe wnaeth Cyfarwyddwr 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne, 
fynd â De-ddwyrain Cymru i brifddinas y 
Deyrnas Unedig gan ei bod hi’n cynrychioli’r 
Fargen Ddinesig yn Rhif 10. Ar ôl cael 
gwahoddiad personol, fe wnaeth y Pwyllgor 
Materion Cymreig hi’n eglur y gwnaed argraff 
dda arnynt gan ddull Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd o weithredu.

F A W R T H

Datgelu Cynlluniau £50 
miliwn Metro a Mwy
Ym mis Mawrth, fe wnaethom ddadlennu’n 
cynlluniau ar gyfer rhaglen £50 miliwn o 
gynlluniau trafnidiaeth lleol i gynorthwyo 
i weithredu Metro De Cymru. Mewn 
cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a 
Thrafnidiaeth Cymru, fe allai Cam 1 y rhaglen 
weld pob un Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain 
Cymru yn derbyn cyfran o £3 miliwn i 
weithredu cynlluniau yn eu hardal sydd wedi’i 
rannu’n gyfartal rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
Fargen Ddinesig.
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F E H E F I N

Mae Newport Wafer 
Fab yn cwblhau 
cytundeb ail-gyllido 
gwerth miliynau 
lawer o bunnau
Fel rhan o’n dyhead i greu clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd, 
fe wnaeth Newport Wafer Fab (NWF), prif 
gyfleuster prosesu lled-ddargludyddion 
sglodion silicon 200 milimetr y Deyrnas 
Unedig, gwblhau cytundeb ail-gyllido gwerth 
miliynau lawer o bunnau, yn ymwneud ag 
ailstrwythuro benthyciadau presennol gan 
Lywodraeth Cymru a chyfleuster cyllid asedau 
newydd gan HSBC y DU. Mae NWF yn elfen 
anhepgor o CS Connected, sef clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd, 
ac fe’i hategir gan fuddsoddiad oddi wrth 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

F E H E F I N

Lansio Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd
Efallai mai un o’r datblygiadau mwyaf 
cyffrous yn y flwyddyn gyfan oedd creu’n 
Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, y 
gwnaethom ei lansio mewn digwyddiad 
ym Mhrifysgol Caerdydd yn ôl ym mis 
Mehefin. Mae’r fframwaith yn canolbwyntio 
ar ein tair blaenoriaeth: arloesi, seilwaith a 

her, gan alluogi uchafswm trosoli o’r £495 
miliwn sydd ar gael ar gyfer buddsoddi. 
Ein nod trosfwyaol yw gwella amgylchedd 
busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac 
mae’r tair blaenoriaeth yn y fframwaith i 
gyd yn canolbwyntio ar ddenu prosiectau 
trawsnewidiol, uchelgeisiol.

F E H E F I N

Ymweliad gan 
Fanceinion Fwyaf
I mewn i Ch2, ac yn sicr ni wnaeth y cyflymder 
arafu. Gwnaethom ddechrau pethau gydag 
ymweliad gan ein swyddogion cyfatebol yn y 
Fargen Ddinesig ar gyfer Manceinion Fwyaf, 
oedd yn rhan o’r don gyntaf o Fargeinion 
Dinesig i gael caniatâd gan lywodraeth ganolog 
yn ôl yn 2012. Fel prosiect bedair blynedd 
ymlaen o le rydym ar hyn o bryd, roedd hi’n 
wych gallu cynnal sesiwn cydweithredol o rannu 
syniadau a rhannu’n cynnydd a’n cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol.
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G O R F F E N N A F

Datblygiadau digidol 
Yn ystod Ch 3, fe wnaed penderfyniadau 
arwyddocaol i fabwysiadu dull integredig 
o weithredu ledled y Fargen Ddinesig a 
Llywodraeth Cymru i sicrhau bod anghenion 
seilwaith digidol y rhanbarth yn cael sylw yn y 
ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol. Mae’r dull 
hynod gydweithredol hwn o weithredu wedi’i 
gefnogi’n llwyr gan Lywodraeth Cymru a’r 
Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. O 
ganlyniad i’r cyfarfodydd hyn, mae cyfrifoldeb 
am ddatblygu’r rhaglen Rhwydweithiau Ffibr 
Llawn Lleol (LFFN) wedi’i drosglwyddo i 
swyddfa’r Fargen Ddinesig i gydgysylltu ar ran 
y rhanbarth.

A W S T

Cynnydd ar gyfer 
Cam 1 Metro a Mwy
Cafodd fframwaith sydd â’r nod o gyflenwi dull 
cydlynol o weithredu tuag at wella trafnidiaeth 
gyhoeddus ledled De-ddwyrain Cymru gyfan 
ei gadarnhau gan Awdurdod Trafnidiaeth 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Awst. 
Bydd y Fframwaith Asesu Cyffredin (CAF) yn 
sicrhau nad yw’r 10 cynllun Cam 1 Metro a Mwy 
arfaethedig yn cael eu hystyried fel cynlluniau 
trafnidiaeth unigol, ond yn hytrach fel rhaglen 
o alluogi seilwaith i ysgogi twf economaidd ac 
adfywio’r rhanbarth drwyddo draw.  

G O R F F E N N A F

Mae Cyngor Busnes 
yn dechrau ar ei waith 
Drwy gydol mis Gorffennaf, fe ddaeth dros 
200 o fusnesau ynghyd ledled pedwar o 
ddigwyddiadau i glywed gan Gyngor Busnes 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a dysgu mwy 
am ein Bargen Ddinesig. Roedd busnesau’n 
gallu dysgu mwy am waith y Bartneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol a’i dymuniad i ymgysylltu 
â chyflogwyr a rhanddeiliaid i nodi’u 
hanghenion cyfredol ac yn y dyfodol. Roedd 
y sesiynau’n ddefnyddiol iawn o ran sicrhau 
bod anghenion busnes yn cael eu gwyntyllu, 
a bod gweithgaredd yn cael ei dargedu yn yr 
ardaloedd cywir, drwy rôl y Cyngor Busnes fel 
‘llais’ y rhanbarth.

G O R F F E N N A F

Strength in Places - 
Ton 2
Ym mis Gorffennaf, fe roddwyd y caniatâd inni 
i gynnull tîm prosiect dan arweiniad diwydiant 
i becynnu “Datganiad o Ddiddordeb” cymhellol 
ynghyd oddi wrth ‘Gronfa Strength in Places’ 
Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) ar gyfer cyllido 
yn y sector Dyfeisiadau a Diagnosteg Feddygol. 
Gyda 6% o Gynnyrch Domestig Gros rhanbarthol 
yn dod o’r sector Gwyddorau Bywyd, mae hwn 
yn sector gwirioneddol sylweddol ar gyfer 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’n rhoi’r 
cyfle inni ddangos cydweithredu effeithiol ledled 
diwydiant, y byd academaidd a llywodraeth leol. 
Hefyd, ym mis Gorffennaf, fe gafwyd cyflawniad 
cyntaf arall, wrth inni gyflwyno’n hachos busnes 
cyntaf yn llwyddiannus i’r UKRI am £43 miliwn 
ar gyfer datblygiad strategol y clwstwr CS 
Connected arwyddocaol.
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F E D I

Cymorth i Ben-y-bont 
ar Ogwr 
Ar ôl y cyhoeddiad trist y bydd ffatri Ford ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr yn cau yn 2020, gyda 
1700 o swyddi’n cael eu colli o ganlyniad, fe 
wnaethom flaenoriaethu dyrannu £50,000 i 
gynorthwyo i ganfod ac i asesu dichonoldeb 
gwahanol opsiynau busnes. Gydag arian 
cyfatebol wedi’i sicrhau gan Lywodraeth 
Cymru, fe obeithir y bydd y cyllid yn helpu 
i ganfod cyfleoedd i liniaru ac i wrthbwyso 
effaith y ffatri’n cau, sy’n ergyd economaidd 
sylweddol i’r rhanbarth cyfan.

F E D I

Cryfder ac addysg 
i dîm Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd
Roedd diwedd Ch3 yn dyst i ehangu o fewn 
y tîm, gyda secondiadau’n troi i fod yn rolau 
parhaol, a rolau newydd yn cael eu penodi, i roi 
hwb i’n datblygiad o fusnesau, rheoli prosiectau 
a gweithgareddau marchnata a chyfathrebu. Fel 
rhan o ddatblygiad y tîm, fe wnaethom hefyd 
deithio dros Fôr Iwerddon i ymweld â Bargen 
Ddinesig Rhanbarth Belfast, y Fargen Ddinesig 
gyntaf erioed ar gyfer Gogledd Iwerddon. 
Yn ystod ymweliad llwyddiannus iawn, fe 
wnaethom rannu’n profiadau hyd yn hyn a 
syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.

F E D I

Croesawu’r garfan 
gyntaf o raddedigion i 
gynllun newydd
Roedd mis Medi’n dyst i’r garfan gyntaf o 
raddedigion yn dechrau ar eu rolau newydd 
cyffrous fel rhan o’n cynllun peilot o’r 
cynllun graddedigion ac fe’u croesawyd 
i ddigwyddiad lansio a gynhaliwyd ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Drwy gefnogi busnesau 
gyda recriwtio, adnoddau dynol a marchnata, 
nod Cynllun Graddedigion Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yw rhyddhau potensial 
recriwtio graddedigion nas defnyddiwyd 
a rhoi llwyfan i gyflogwyr sy’n ei chael hi’n 
anodd cael at y farchnad o raddedigion.

F E D I

Prif Swyddog 
Gweithredu cyntaf 
ar gyfer Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd
Ym mis Medi, fe wnaethom groesawu Rhys 
Thomas fel Prif Swyddog Gweithredu cyntaf 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae Rhys yn aelod 
o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ac yn aelod 
o’r Panel Cynghori Strategol ar gyfer FinTech 
Cymru ac mae yn awr yn gyfrifol am ddarparu 
arweinyddiaeth a throsolwg strategol ar Swyddfa’r 
Fargen Ddinesig. Bydd Rhys hefyd yn goruchwylio 
gweithredu rhaglen fuddsoddi’r Fargen Ddinesig, 
yn unol â’r strategaeth, yr amcanion a’r cyfeiriad y 
cytunwyd arnynt.
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H Y D R E F

Cyfarfod cyntaf y 
Panel Buddsoddi
Roedd mis Hydref yn dyst i gyfarfod ffurfiol cyntaf 
y Panel Buddsoddi sydd newydd ei ffurfio. Bydd 
y Panel, sydd wedi’i ffurfio o gynrychiolwyr o’r 
sector busnes ac awdurdodau lleol yn rhanbarth 
De Cymru, yn adolygu cynigion buddsoddi fydd 
yn rhoi hwb i gystadleugarwch ac yn goresgyn 
anghydraddoldebau yn rhanbarth De Cymru. Mae’r 
Panel Buddsoddi’n cynrychioli rhai o feddylwyr 
mwyaf arloesol ein rhanbarth, yn ogystal â lleisiau 
cynghorau lleol.

H Y D R E F

Y prosiectau cyntaf a 
argymhellir ar gyfer y 
camau nesaf
Mewn cam tyngedfennol yn natblygiad y 
Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, fe roddwyd 
awdurdod, a gadarnhawyd wedyn gan y 
cabinet, i ariannu symudiad dau brosiect i’r 
cam diwydrwydd dyladwy. Y ddau brosiect 
i symud ymlaen oedd creu cyfnewidfa 
drafnidiaeth yn ‘Metro Canolog’ Caerdydd, 
yn ogystal â datblygu Cronfa Buddsoddi Tai. 
Nod y gronfa hon yw cynorthwyo i greu tai o 
ansawdd uchel i helpu i ddiwallu’r gofyniad 
tai newydd o 1500 y flwyddyn a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru.

R A G F Y R

Mae rhaglen 
graddedigion yn 
gwneud camau 
breision ymlaen
Wrth inni gyrraedd wythnosau olaf 2019, roedd 
cynllun graddedigion Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd wedi hysbysebu 42 o leoliadau, 
wedi derbyn 563 o geisiadau, wedi cynnal 8 o 
ganolfannau asesu ac roedd ganddo’r ffigwr 
graenus o 14 o raddedigion wedi’u derbyn 
fel gweithwyr amser llawn. Mae yn awr 
wedi’i argymell wrth y Cabinet bod y cynllun 
llwyddiannus iawn yn cael ei ymestyn am 12 mis 
arall a’i ehangu.

T A C H W E D D

Mae Prosiectau Metro 
a Mwy yn cael caniatâd
Mewn datblygiad cyffrous, fe roddwyd 
cymeradwyaeth ar gyfer rhyddhau cyllid y Fargen 
Ddinesig i gyfrannu at hyrwyddo'r ddau gyntaf 
o ddeg o brosiectau Cam 1 Metro a Mwy gan yr 
Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA). Mae 
Metro a Mwy’n canolbwyntio ar ystod amrywiol 
o brosiectau, yn rhychwantu adfywio, canol 
trefi, tai a thwf economaidd, gyda thrafnidiaeth 
fel yr elfen ganolog, ac mae wedi’i ddatblygu 
mewn cydweithrediad â Thrafnidiaeth Cymru 
a Llywodraeth Cymru. Cytunwyd ar £225,000 
o gyllid i gyfrannu tuag at greu cyfnewidfa 
drafnidiaeth ym Mhorth, gydag £85,000 yn 
ychwanegol wedi’i neilltuo i gynorthwyo i 
ddatblygu Uwch-draffordd Beicio a Blaenoriaeth 
Bysiau Dwyrain Caerdydd.
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Rydym yn gwir gredu bod yna yn ein rhanbarth rai o’r busnesau ac unigolion mwyaf dawnus sydd gan 
nid yn unig Cymru, ond y byd, i’w cynnig. Diben yr CCRCD yw creu twf economaidd sylweddol yn y 
rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

Drwy rai o’r cynigion rydym wedi’u gweld yn ystod cyfnodau cychwynnol y Fframwaith Buddsoddi ac 
Ymyrryd newydd, mae’n eglur faint yn union o awydd sydd yna dros gyflenwi prosiectau gwirioneddol 
arloesol fydd o fudd i’r rhanbarth drwyddo draw. Rydym hefyd wedi gweld rhai o raddedigion mwyaf 
dawnus y rhanbarth yn gwneud eu hôl ac yn dod â chwistrelliad o fywyd a chreadigrwydd i fusnesau 
ledled De-ddwyrain Cymru. 

Gwyddom bwysigrwydd cadw’n rhanddeiliaid yn gyfoes â newyddion, ac felly fe fydd y cylchlythyr hwn 
y cyntaf o’r hyn a fydd yn ddiweddariad chwarterol i’r dyfodol. Mae gennym agenda gyffrous ar gyfer 
2020/21, ac fe fyddwn yn darparu diweddariadau ar ddatblygiadau megis: 

 — Cyflymu trwybwn ceisiadau prosiectau drwy’n piblinell Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, a 
datblygu prosiectau sydd wedi’u cymeradwyo; 

 — Creu prosbectws buddsoddi rhanbarthol; 
 — Cyhoeddi cyfres o adroddiadau ‘cyflwr y genedl’, gan ganolbwyntio ar ffeithiau a ffigurau allweddol 

cyfnerthol ar gyfer y rhanbarth;
 — Diweddariadau o’n presenoldeb yn nigwyddiadau MIPIM ac Wythnos Cymru yn Llundain y bu 

disgwyl eiddgar amdanynt;
 — Datblygu strategaeth ‘cronfa her’;
 — Ystyried creu cronfa fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig a gydariannir;
 — Troi’n gweledigaeth ynni i fod yn rhaglen waith gadarn – rydym ar hyn o bryd yn gweithio â 

Llywodraeth Cymru i ffurfio hyn, ac rydym yn ddiweddar wedi gofyn i’r cyhoedd ddod ymlaen drwy 
gyfrwng cyfryngau cymdeithasol gyda mentrau i ni eu hystyried.

Wrth inni symud i mewn i 2020, mae ein targedau’n parhau fel hyn: twf mewn Gwerth Ychwanegol 
Gros, swyddi sgiliau uchel, trosoli preifat a chynhwysiant economaidd. Yn awr fod y seilwaith wedi’i 
osod, fe edrychwn ymlaen at gyfnod o ‘wneud i bethau ddigwydd’ a thwf a buddsoddiad cynaliadwy ar 
gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r unigolion a’r busnesau sy’n gwneud De-ddwyrain Cymru yn lle 
mor gyffrous i fyw ac i weithio ynddo.

Kellie Beirne 
Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
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