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Croeso i rifyn yr haf o’n Cylchlythyr gan Dîm 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Yn y diweddariad cyforiog hwn o wybodaeth, rydym yn tynnu ynghyd grynodeb 
o’r pethau allweddol y mae ein tîm wedi bod yn cymryd rhan ynddynt drwy gydol y 
cofnod o gyfyngiadau symud gyda’r nod o “sicrhau eich bod yng nghanol y darlun” 
ynglŷn â phosiectau, cynnydd a pherfformiad.

Mae wedi bod yn gyfnod neilltuol o brysur. Er gwaethaf y tywydd yn ein temtio i 
roi’r gorau i’n gwaith ac i dorheulo, mae’r llwyth gwaith wedi bod yn ddiddiwedd, yn 
union fel mae ein hymrwymiad ninnau wedi bod! A ninnau ddim yn dîm sy’n gadael 
i fân heriau megis cyfyngiadau symud lesteirio cynnydd, rydym wedi cofleidio’n 
dwymgalon y rhith-fyd ac rydym wedi cael nifer trawiadol o gyfarfodydd ar-lein â’n 
cyrff llywodraethu ac arweinwyr allweddol, sy’n cynnwys:

 — 4 o gyfarfodydd y Panel Buddsoddi a 2 o gyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth Twf 

Economaidd

 — 2 o gyfarfodydd briffio’r Cabinet Rhanbarthol a 3 o gyfarfodydd Cabinet llawn, yn 

cynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

 — 1 cyfarfod o Fwrdd Ffowndri’r Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

 — 1 cyfarfod briffio’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol ac 1 cyfarfod llawn o Fwrdd 

yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

 — 1 cyfarfod Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
 
Ac mae hynny’n ychwanegol at yr holl gyfarfodydd a rhyngweithio beunyddiol 
sy’n digwydd yn yr ymdrech anferth y mae pawb, ymhobman, yn ei wneud i ddal i 
gydweithredu, i gyfathrebu ac i ymgysylltu er mwyn cynnal momentwm ac i gadw 
ar y llwybr!

Caiff llawer o’r canlyniadau allweddol a gyflawnir a’r penderfyniadau sydd wedi’u 
gwneud drwy gydol y cyfnod hwn o newid digynsail a lefelau yr un mor ddigynsail o 
rith-ymgysylltu eu rhannu yn y diweddariad hwn. Gobeithiwn y gwnewch fwynhau’r 
hyn a ddarllenwch. Daw yna fwy o rifynnau yn ddiweddarach eleni!

“…rydym wedi 
cofleidio’n 
dwymgalon y rhith-
fyd ac rydym wedi 
cael nifer trawiadol o 
gyfarfodydd ar-lein 
â’n cyrff llywodraethu 
ac arweinwyr 
allweddol…”

Rhagair
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Penodi Anthony Hunt yn Gadeirydd Cabinet 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Ar y 4ydd o Fai, fe benodwyd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd 
Cyngor Bwrdeistref Torfaen, i olynu’r Cynghorydd Andrew Morgan fel 
cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyda’r 
Cynghorydd Huw Thomas a’r Cynghorydd Peter Fox yn parhau fel Is-
gadeiryddion. Cadarnhaodd y Cynghorydd Hunt ei fod yn angerddol dros 
yr uchelgais a ddatganwyd i ddod yn rhanbarth gwirioneddol Gysylltiedig, 
Gystadleuol a Chadarn ac wedi’i ymrwymo i weithio ag arweinwyr ein 10 
awdurdod lleol, staff y Fargen Ddinesig, ac aelodau’r paneli arbenigol, 
ynghyd â phob partner ledled y sectorau cyhoeddus a phreifat i lunio 
adferiad economaidd y rhanbarth.

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn amlinellu 10 blaenoriaeth ar gyfer y 
rhanbarth yn sgîl pandemig yr haint Covid-19
Daw’r 10 blaenoriaeth, a gymeradwywyd gan Gabinet Rhanbarthol 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar y 18fed o Fai, fel atodiad i Gynllun 
Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Roedd hi’n 
fwriad erioed i’r cynllun hwn fod yn hyblyg fel y gellid ei addasu i anghenion 
newidiol yr economi rhanbarthol dros ei oes o 20 mlynedd. Roedd y 
pandemig yn ei gwneud hi’n angenrheidiol cael ailasesiad cynnar er mwyn 
gwneud yn sicr ei fod yn dal i ddiwallu anghenion y rhanbarth, ac mae’r 
meysydd ffocws blaenoriaethol canlyniadol fel a ganlyn:

1. Helpu busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i lywio drwy’r 
pecynnau cymorth cyllid sydd ar gael a chanfod bylchau mewn 
darpariaeth. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu gwybodaeth, cael 
adborth, a chodi ymwybyddiaeth o faterion sydd ar y gweill. 

2. Datblygu sylfaen dystiolaeth gref i alluogi asesu parhaus o iechyd 
economaidd rhanbarthol. Mae hyn yn cynnwys gweithio â’r Ysgol 
Daearyddiaeth Economaidd ym Mhrifysgol Caerdydd i greu dangosfwrdd 
o ddata rhanbarthol o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, a chael 
adborth gan randdeiliaid i nodi materion a chyfleoedd.

3. Adolygu mentrau cyfredol y Fargen Ddinesig i wneud yn sicr eu bod 
yn cydweddu â hanfodion economaidd a chymdeithasol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd mewn byd ar ôl yr haint Covid-19. Bydd hyn yn 
cynnwys cyflymu’n rhaglenni Seilwaith Digidol ar gysylltedd ffeibr 

llawn a 5G ac ystyried defnyddio rhaglen gymorth ehangach o ailsgilio/
Addysg Uwch/Addysg Bellach i adlewyrchu dynameg newidiol y sector.

4. Sicrhau bod entrepreneuriaid a busnesau newydd yn cael y cymorth 
y mae arnynt ei angen. Mae hyn yn cynnwys ei gwneud hi’n haws cael 
at raglenni mentora a grwpiau rhwydweithio, datgloi llwybrau i gael 
cyfalaf cychwynnol a dylanwadu ar greadigaeth ddichonol rhaglen 
bwrpasol i gyllido ffyniant cyffredin.

5. Sefydlu Rhaglen Her Ailadeiladu Economïau Lleol newydd i fanteisio 
ar yr arloesi a’r dyfeisgarwch busnes a welwyd yn ystod yr argyfwng. 
Bydd dwy neu dair her, megis heneiddio iach, adnewyddu’r economi 
sylfaenol, symudedd yn y dyfodol neu ddatgarboneiddio, yn ffurfio’r 
ffocws ar gyfer y cronfeydd her newydd.

6. Datblygu ymyriadau cyllido newydd, wedi’u targedu a mecanweithiau 
cymorth newydd i gymhwyso buddsoddiadau. Mae hyn yn cynnwys 
gweithio â phartneriaid buddsoddi i greu Cronfa Gyd-fuddsoddi ar gyfer 
Busnesau Bach a Chanolig i helpu i gynyddu ac ehangu busnesau mewn 
sectorau blaenoriaethol.

7. Cynorthwyo busnesau allweddol yng nghlystyrau blaenoriaethol 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gynyddu’u cadernid a’u gallu i dyfu 
drwy fwy o hyblygrwydd o ran benthyca/buddsoddiadau. Mae hyn 
yn cynnwys ystyried mecanweithiau cyllido gwahanol, megis ecwitïau 
trosiadwy, mwy o hyblygrwydd mewn ffyrdd o asesu dyled y gellir ei 
fforddio, a mwy o ddefnydd o warantau a gwarannau â chymorth asedau.

8. Cyflymu datblygiad ein clwstwr technoleg feddygol drwy annog a 
chynorthwyo cyfleoedd buddsoddi mewn arloesi technoleg feddygol. 
Bydd hyn yn caniatáu inni adeiladu ar y cyfleoedd strategol ar gyfer y 
sector a’r rhanbarth a roddir gan raddfa’r busnesau sy’n amrywiaethu’u 
gwaith gweithgynhyrchu er mwyn darparu ar gyfer cynhyrchu offer a 
chyfarpar meddygol.

9. Hyrwyddo creu clystyrau diwydiannol cadarn ag ecosystemau 
rhanbarthol ffyniannus. Mae hyn yn cynnwys creu cyrff clystyrau 
ffurfiol mewn sectorau blaenoriaethol, a blaenoriaethu cymorth 
buddsoddi i gydategu gweithgareddau mewnfuddsoddi gan gwmnïau 
clwstwr strategol.

10. Cynyddu’n cystadleugarwch cyffredinol a’n gallu i greu cyfoeth fel 
rhanbarth drwy wella perfformiad ariannol busnesau canolig eu 
maint. Mae hyn yn cynnwys ymyriadau a ganolbwyntir, megis hwyluso 
mwy o gyfleoedd rhwydweithio rhwng Prif Swyddogion Gweithredol ar 
gyfer rhannu cynghorion a chanllawiau ymarfer gorau.

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/etholwyd-y-cynghorydd-anthony-hunt-yn-gadeirydd-cabinet-rhanbarthol-bargen-ddinesig-prifddinas-ranbarth-caerdydd/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/mae-cabinet-rhanbarthol-prifddinas-ranbarth-caerdydd-yn-amlinellu-10-blaenoriaeth-ar-gyfer-adferiad-ar-ol-covid/
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Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
darparu ymateb llawn i Lywodraeth Cymru 
ac i Bwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn â 
phapur ymgynghori ar gyfer Buddsoddi 
Rhanbarthol yng Nghymru
Mae’r ymateb llawn ar gael i’w ddarllen ar ein gwefan ond yn ei hanfod, 
mae’r ymateb yn annog bod yn rhaid i effeithiau’r haint Covid-19 ar yr 
economi gael eu hadlewyrchu yn y fframwaith, gan gymryd y cyfle i 
ganolbwyntio ar y pethau cywir ac nid ar y pethau hawdd, sy’n ateb cyflym, 
er mwyn creu gwaddol cadarnhaol a dyfeisgar ar ôl Covid-19.

Yn neilltuol, fe bwysleisiodd yr ymateb y canlynol:

 — Mae angen cael ffocws ar fyrder ar gynyddu cyfran y rhaglenni 
buddsoddi cyhoeddus a chwistrellir i Wyddoniaeth ac Arloesi ac 
Ymchwil a Datblygu, gan ganolbwyntio ar ddatrys problemau a magu 
cadernid a rhyngwladoli drwy fod yn barod i arloesi.

 — Mae arnom angen datblygu ffyrdd mwy gwahaniaethol o weithio a math 
a graddfa wahanol o ryngweithio rhwng sectorau cyhoeddus-preifat-
cymunedol ac yn anad dim, bod yn uchelgeisiol drwy gyfuniad o drosoli 
gwychder busnesau sydd wedi ymgysylltu ag arloesi ac addasu chwim, 
gan bennu’n heriau mawr ein hunain a chanolbwyntio ar gyflenwi’r hyn 
sy’n fesuradwy mewn termau Enillion ar Fuddsoddiad.

 
Darllenwch yr Adroddiad »

Mae ein Piblinell Fuddsoddi’n 
aeddfedu heb unrhyw brinder 
cyfleoedd i’w hystyried!
Cyflwynwyd Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrraeth y Fargen Ddinesig yng 
nghanol 2019 fel modd o ddarparu pecyn cymorth asesu cynhwysfawr 
ar gyfer gwerthuso a chymeradwyo cynigion a dderbyniwyd i Gronfa 
Buddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig. 

Mae’r broses yn gweithredu drwy gyfres o byrth cyfnod gyda chynigion 
sy’n darparu lefelau bythol gynyddol o fanylion wrth iddynt deithio a phan 
fônt yn teithio drwy’r biblinell. Ochr yn ochr â meini prawf asesu cadarn, 
mae’r pwyntiau llunio penderfyniadau allweddol mewn cyfnodau yn cynnal 
ymagwedd reoli hyblyg ond cryf, ac mae’n sicrhau mai dim ond y cynigion 
hynny sy’n taro tant â blaenoriaethau craidd a meini prawf y Fargen 
Ddinesig a ddatblygir.

Mewn cyfnod cymharol fyr o amser, mae’r Fframwaith Buddsoddi wedi dod 
yn fyw, ac nid oes yna brinder o gyfleoedd i’w hystyried. I’w roi yng nghyd-
destun yr adeg yr ysgrifennir hyn, mae yna:

 — 20 o gynigion y gwyddys amdanynt sy’n ystyried gwneud cais ffurfiol. 
Mae’r rhain eto i gyflwyno unrhyw waith papur ond maent wrthi o ddifri’ 
yn ystyried gwneud hynny gan ymgynghori â ninnau.

 — 8 o gynigion ar hyn o bryd yn ein cyfnodau ‘Sifft 1a neu 1B’ – sy’n golygu 
lefel olynol o holi yn ymwneud â natur/diben a ffurf y cais buddsoddi

 — Mae 5 o gynigion yn yr hyn a elwir yn Achos Amlinellol Strategol.
 — Mae 7 mewn cyfnodau datblygedig o baratoi achosion busnes i sicrhau 

cyllid llawn.
 — Mae 4 o brosiectau wedi symud ymlaen i byrth cyfnodau ac maent 

wrthi’n cael eu cyflenwi.
 
I ychwanegu hyd yn oed mwy o bersbectif, mae creu’r biblinell hon dros 
yr wythnosau a’r misoedd diwethaf wedi golygu bod ein Panel Buddsoddi 
wedi ymgynnull 4 gwaith, ei fod wedi ystyried 14 o gynigion buddsoddi 
newydd – y gwrthodwyd 8 o ohonynt ac y cefnogwyd 6 i gael rhagor o 
ystyriaeth, ac mae wedi treulio amser sylweddol yn mynd drwy amrywiol 
brosiectau’r pyrth cyfnodau a oedd eisoes wedi’u cymeradwyo cyn y 
cyfyngiadau symud.

https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/04/item-7-riw-consultation.pdf
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Pa fuddsoddiadau newydd sydd 
“yn y darlun”?
Wrth i’r rhanbarth ailymddangos o’r cyfyngiadau symud i gyfnod adferiad, 
mae nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o wneud y rhanbarth yn fwy 
Cysylltiedig, Cystadleuol a Chadarnach wedi dod yn bwysicach nag 
erioed. Yn y ddau gyfarfod o’r Cabinet a gynhaliwyd ar y 18fed o Fai a’r 15fed o 
Fehefin, fe ddaethpwyd i gytundeb i ddatblygu cyfres bellach o gyfleoedd 
buddsoddi i’w priod gyfnodau nesaf. Dyma rai o’r penderfyniadau hynny:

£120,000 i hybu cynigiad i ddatblygu Parc Arloesedd 
Gwyddorau Bywyd yn Coryton.
Mae hwn yn gynigiad o gyd-fuddsoddiad â datblygwr a leolir yng 
Nghaerdydd i sefydlu’r safle fel canolfan strategol ar gyfer bwydo twf 
technoleg feddygol rhanbarthol. 

Nod cynigiad y prosiect yw darparu hyd at 225,000 troedfedd sgwâr o fan 
Gradd A/Ymchwil a Datblygu a gwasanaethau ar gyfer oddeutu 2,000 o 
swyddi gwerth uchel.

Mae’r prosiect hwn yn strategol arwyddocaol i’r rhanbarth, ac fe fydd 
yn helpu i hwyluso datblygu’r nodweddion sy’n gysylltiedig â sectorau 
aeddfetach, megis Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. 

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

£125,000 i symud ymlaen i’r cyfnodau nesaf o “Gronfa 
Fytholwyrdd” ar gyfer Adeiladau Strategol
Mae hwn yn fuddsoddiad gwerth dros £50 miliwn sydd â’r bwriad o 
gynorthwyo prosiectau datblygu diwydiannol sydd fel arall yn hyfyw lle 
mae yna dystiolaeth bod methiant yn y farchnad yn effeithio ar hyfywedd 
ariannol. Bydd yna bwyslais neilltuol ar brosiectau sy’n cynorthwyo arloesi 
a chreu swyddi ac sy’n defnyddio safleoedd tir llwyd i greu mannau Gradd 
A neu fannau cyfwerth.

Y gobaith yw y bydd hyn yn helpu i gyflwyno cynlluniau a allai fel arall 
ei chael hi’n anodd symud ymlaen heb y math hwn o gymorth strategol 
oherwydd na allant gael yr holl gyllid y mae arnynt ei angen yn yr 
amgylchedd cyfredol. Dyma enghraifft wych o roi buddsoddiadau mewn 
mentrau sy’n helpu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gefnu ar 
fuddsoddiadau “busnes fel arfer” a’u galluogi i gynorthwyo mentrau sy’n creu 
ymagweddau gwahaniaethol, ymagweddau fydd yn cynorthwyo gweithio 
gartref a lleol, ac yn ei dro yn helpu i greu dyfodol newydd cadarnhaol.

Y cam nesaf yw penodi rheolwr cronfa a pharatoi achos busnes llawn dros 
fisoedd yr haf.

£40,000 i hybu buddsoddiad dichonol gwerth 
£4 miliwn ar gyfer cwmni Data Gofal Iechyd ym 
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
Mae hwn yn ddatblygiad arloesol yn y maes gwyddor data sy’n gysylltiedig 
â gofal iechyd ar gyfer sefydliad sy’n darparu tystiolaeth annibynnol ar 
gyfer gwasanaethau gofal iechyd a’r diwydiant fferyllol. 

Mae’r cynigiad ar gyfer buddsoddiad i gwblhau’r gwaith o ddatblygu, ac 
wedyn masnacheiddio, cynnyrch meddalwedd dadansoddol newydd sydd 
â’r potensial i leihau’r amser i ddadansoddi data o fisoedd i ddyddiau. Mae’n 
hynod berthnasol, o’i ystyried yn amgylchedd cyfredol yr haint Covid-19. 

Cytunwyd ar £40,000 o wariant o Gronfa Datblygu Rhaglenni'r Fargen 
Ddinesig er mwyn datblygu’r cynigiad hwn drwy ddiwydrwydd dyladwy / a 
chreu achos busnes llawn.

Mae’r buddsoddiad hwn yn enghraifft wych o fuddsoddiad sy’n hollol gyson 
ag amcanion a chanlyniadau’r Fargen Ddinesig. Yn benodol, nod y cwmni 
yw cyflogi nifer fawr o raddedigion ac ôl-raddedigion lleol mewn swyddi 
sydd angen sgiliau uchel ac sy’n talu’n dda ac sy’n ddiogel ymhell i’r dyfodol.

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/mae-cabinet-rhanbarthol-prifddinas-ranbarth-caerdydd-yn-cefnogi-rhagor-o-fuddsoddi-mewn-ystod-o-brosiectaur-fargen-ddinesig/
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Cytundeb mewn egwyddor i Gronfa Her gwerth 
£10 miliwn
Mae ailadeiladu cyfoeth lleol ar lefel sylfaenol yn un o’r 10 blaenoriaeth ôl-
Covid ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gyhoeddwyd ym mis Mai. 

Mae’r rhaglen newydd arfaethedig gwerth £10 miliwn yn canolbwyntio 
ar ailadeiladu economïau lleol drwy ddatrys heriau cymdeithasol sydd ag 
effaith economaidd a chyfleoedd dichonol ar raddfa fasnachol. 

Yn ymarferol, fe fydd hyn yn gweithio drwy ddewis 2 neu 3 o heriau i 
ffurfio’r ffocws ar gyfer cronfeydd her unigol, a’r syniad yw cyfrannu tuag 
at syniadau, datrysiadau a phrosiectau newydd sy’n cyfrannu tuag at y 
momentwm newydd a ‘realiti newydd’ y byd ar ôl yr haint COVID-19. 

Rydym wrth ein bodd o fod yn gallu cael Gareth Browning i ymuno â’r tîm, 
fydd yn mynd â’r fenter hon yn ei blaen.

Darllenwch yr Adroddiad »

£250,000 o gyllid sbarduno ar gyfer Fintech Cymru 

Cydnabyddir Fintech fel un o brif glystyrau Cymru, ac mae ganddo ar hyn 
o bryd rôl allweddol mewn cynorthwyo’r Deyrnas Unedig i oroesi amrywiol 
effeithiau’r haint Covid-19 ar yr economi. Cynlluniwyd y cynigiad cyllid 
sbarduno i gynorthwyo twf y clwstwr allweddol hwn ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd ac i sefydlu ecosystem arloesol ffyniannus yn y 
rhanbarth. Bwriedir i ddyraniad y cyllid ganiatáu cynnal rhaglen 9 mis 
o waith hanfodol i sefydlu ac i roi tystiolaeth i’r meini adeiladu sydd eu 
hangen i dyfu cynaliadwyedd y sector Technoleg Ariannol yn y rhanbarth/
Cymru. Bydd y gwaith hwn, fydd yn allbynnu mewn cyfres o astudiaethau 
ac adroddiadau, yn cynnwys asesiadau dichonoldeb i adeiladu canolfannau 
strategol yng Nghaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Chwmbran. 

https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/02/item-6-challenge-fund.pdf
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Cynllun Graddedigion Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd  

Agored ar gyfer busnes

Efallai nad ydym wedi gallu cyflymu’r broses o ehangu’r rhaglen hon ar y 
lefelau y cytunwyd arnynt yn y Cabinet Rhanbarthol yn ôl ar ddechrau mis 
Mawrth, ond rydym wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein rhaglen 
ar y trywydd iawn. 

Addasu a Goresgyn

Rydym wedi gallu addasu’n prosesau recriwtio fel y gellir eu cynnal o bell, 
ac rydym yn falch o roi gwybod eu bod yn gweithio’n llwyddiannus. Er 
enghraifft, yn hytrach nag asesu wyneb yn wyneb, rydym wedi cyflwyno’r 
gallu i ymgeiswyr wneud cyflwyniadau drwy fideo. Deallwn fod llawer 
o gyflogwyr yn ailgloriannu’u hopsiynau ar hyn o bryd ac fe fydd rhai’n 
wynebu galw buan drwy gyfuniad o dactegau adweithio, addasu ac 
amrywiaethu. Rydym yn awr mewn sefyllfa dda i fod yn gallu gweithredu’n 
gyflym i ateb y galw hwn a ragwelir mewn rhai sectorau neilltuol.

Yn ychwanegol, ar gyfer seremonïau graddedigion ym mis Gorffennaf, fe 
fyddwn yn gweithio â’r prifysgolion sy’n bartneriaid inni gynnal Gweminar 
ar gyfer graddedigion newydd i ganolbwyntio ar y sgiliau y mae arnynt eu 
hangen, gan roi mwy o wybodaeth iddynt am y broses ymgeisio, ynghyd 
â llu o astudiaethau achos. Rydym yn gweithio’n wirioneddol agos â 
phrifysgolion lleol wrth iddynt edrych i’r dyfodol i gyfarparu’u graddedigion 
â’r sgiliau y gallai fod arnynt eu hangen yn y gweithle a sut y gallai’r 
gweithlu newydd ymddangos.

Mewn ymateb i’r haint Covid-19, rydym hefyd wedi cysylltu â’n cyflogwyr 
a’n graddedigion presennol i fesur eu hymateb, ac rydym yn falch o roi 
gwybod bod ein graddedigion, ar y cyfan, wedi bod yn addasu’n dda, ac 
wedi profi’n eithriadol wydn a hyblyg i’r newidiadau. 

Cynnig Newydd, Ymgyrch Newydd

Rydym wedi bod yn ystyried sut y gallwn roi hwb i’r buddion rydym yn 
eu cynnig i gyflogwyr a graddedigion i gryfhau’r cynnig, ac fe fyddwn yn 
cyflwyno rhai nodweddion newydd fel rhan o ymgyrch farchnata a dargedir at 
sectorau penodol ym mis Gorffennaf lle y byddwn yn brysur yn marchnata’n 
gwasanaethau sydd wedi’u diweddaru.

Adlewyrchu ac Adolygu

Rydym hefyd wedi cymryd y cyfle yn y cyfnod hwn i gomisiynu Gradcore, 
sef menter gymdeithasol a leolir yn Sheffield sy’n gweithio yn y sector 
recriwtio graddedigion ac sy’n gweithio’n agos â phrifysgolion a chyflogwyr 
i gynnal adolygiad beirniadol o’n Rhaglen Graddedigion fel y gallwn barhau i 
ddysgu a dal i wella’r rhaglen ar gyfer cyflogwyr a graddedigion, fel ei gilydd

Ewch i Wefan Cynllun Graddedigion Prifddinas- 
Ranbarth Caerdydd »
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Trafnidiaeth
Datblygiad y Rhaglen Metro a Mwy

Caiff ein holl brosiectau Metro Cam 1 eu datblygu yn unol â’r Rhaglen y 
cytunwyd arni. 

Cwblhawyd cynllun Parcio a Theithio'r Porth ym mis Mawrth 2020 fel cam 
cyntaf Cyfnewidfa’r Porth, ac mae cynllun Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a 
New Inn wedi cael cymeradwyaeth yn ddiweddar drwy’r broses gynllunio. 
Mae cynllun prosiect Parcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren a chynllun 
Blaenoriaeth Bysiau Caerdydd yn symud ymlaen, ac fe amcangyfrifir y 
byddant yn dechrau ar y cyfnod cyflenwi yn yr hydref eleni. Mae opsiynau 
ar gyfer Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau’r Barri yn cael eu datblygu ar hyn 
o bryd ac fe ddisgwylir y caiff achos busnes llawn, yn cynnwys dylunio 
a chostau llawn, eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae’r 
cynlluniau eraill sy’n ffurfio’r Rhaglen Cam 1 Metro a Mwy yn barhaus, ac 
fe ddisgwylir rhagor o gynnydd yn y misoedd i ddod, diolch i ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i gyllid drwy’u Cronfa Trafnidiaeth Leol ac arian 
cyfatebol y Fargen Ddinesig a ddyrannwyd i’r rhaglen eleni. 

Mae’r cynnydd a wnaed gan y cynlluniau Parcio a Theithio yn hanes o 
lwyddiant mawr i’n rhanbarth, ond yn anffodus mae hyn wedi’i daflu i’r 
cysgod yn ddiweddar gan gyfuniad o, yn gyntaf, y llifogydd, ac wedyn yr 
haint Covid-19.

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

Metro Canolog

Mae prosiect ailddatblygu’r Metro Canolog yn hanfodol i lwyddiant 
prosiect cyffredinol Metro De Cymru. Y Metro Canolog yw’r unig gysylltiad 
rhwng Prif Lein y Great Western a Leiniau Craidd y Cymoedd, ac felly mae 
gallu’r orsaf i ymdrin â mwy o ddefnydd yn sylfaenol i lwyddiant seilwaith 
trafnidiaeth y ddinas-ranbarth yn y dyfodol. Drwy gynyddu’i gapasiti, fe 
fydd gallu a chadernid cyffredinol y rhwydwaith yn gwella, gan ei wneud yn 
gadarnach ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rhoddwyd cymeradwyaeth i ymrwymo hyd at £4 miliwn o Gronfa Fuddsoddi’r 
Fargen Ddinesig i roi arian cyfatebol i fuddsoddiad o hyd at £5.8 miliwn o’r 
Adran Drafnidiaeth i gyflenwi rhaglen Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect, 
yn cynnwys dealltwriaeth fwy cyflawn o’r buddion economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol, manylebau dylunio hanfodol a gofynion technegol. Mae’r 
buddsoddiad cyffredinol o gronfeydd y Fargen Ddinesig a neilltuwyd tuag at 
gostau’r prosiect hwn yn gwneud cyfanswm o £40 miliwn. Mae tîm y Fargen 
Ddinesig yn brysur yn gweithio mewn cydweithrediad â Thrafnidiaeth Cymru, 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gyflenwi’r prosiect hwn. 

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Ymgymerwyd â gwaith paratoi i alluogi pontio i gerbydau allyriadau isel 
iawn (ULEV), yn unol â Chynllun Cyflawni Carbon Isel 2019 Llywodraeth 
Cymru. Mae yna ganolbwyntio cychwynnol ar gyflenwi’r seilwaith codi 
tâl angenrheidiol i dacsis allu pontio. Gan fod costau gweithredu’n is na 
chostau cerbydau sy’n rhedeg ar danwydd confensiynol, mae pontio i 
gerbyd ULEV yn debygol o wneud synnwyr economaidd hirdymor i yrwyr 
tacsis. Byddai hyn yn gam mawr ymlaen yn yr uchelgais nid unig i wella 
seilwaith trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ond hefyd i leihau 
allyriadau a llygredd sŵn a’r buddion canlyniadol o welliannau mewn 
bioamrywiaeth yn y rhanbarth. Drwy gymryd ymagwedd ranbarthol, 
fe fydd yn sicrhau y bydd gan y defnyddiwr llawr gwlad, yn weithredol, 
broses unffurf ar gyfer defnyddio seilwaith codi tâl ledled pob un o’r 10 
Awdurdodau Lleol.

Caiff rhagor o waith ei wneud i ystyried sut y gall buddsoddiad mewn 
seilwaith annog dulliau eraill i bontio. Dyfarnwyd cyllid gan Lywodraeth 
Cymru, drwy’u Cronfa Trawsnewid ULEV, i alluogi’r Rhanbarth i baratoi 
Achos Busnes Llawn i ddarparu seilwaith mewn Cyfnewidfeydd 
Trafnidiaeth fydd ar gael i ddulliau eraill, yn cynnwys bysiau a’r cyhoedd

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

Teithio Llesol

Mae gwaith wrthi’n cael ei wneud i ystyried bywyd ar ôl Covid ac i ystyried 
y cwestiwn mawr o sut y bydd newid mewn ymddygiad yn effeithio ar 
ein dulliau a’n ffyrdd o deithio. Yn ddelfrydol, fel rhanbarth, fe fyddem yn 
cofleidio’r cyfleoedd i annog Teithio Llesol a lleihau symud â cheir, ond 
mae realiti hyn yn bwnc hollol ddieithr nad oes neb â gwybodaeth amdano 
ar hyn o bryd. Mae gwaith yn mynd rhagddo yn y maes hwn i ystyried yr 
opsiynau gan fonitro a dysgu o weithgareddau ac ymddygiadau gwledydd 
eraill wrth iddynt ddechrau agor yn araf i normalrwydd newydd.

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/mae-dyfarniad-o-gyllid-y-gronfa-trafnidiaeth-leol-gwerth-5-miliwn-gan-lywodraeth-cymru-yn-rhoi-hwb-sylweddol-i-gynlluniau-metro-a-mwy-de-ddwyrain-cymru/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/1-3m-welsh-governments-ulev-transformation-fund-to-assist-ccr-ambition-to-effect-a-modal-shift-in-sustainable-and-clean-mobility/
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Digidol
Cymunedau Cysylltiedig drwy 5G ledled ein Rhanbarth 

Mae’r 10 awdurdod lleol yn y Fargen Ddinesig yn bartneriaid mewn prosiect 
a ariannir ar y cyd gan Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig fydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio 5G i 
gynorthwyo economi cefn gwlad, diogeledd ffermydd ac iechyd meddwl 
amaethwyr, trafnidiaeth bysiau a realiti rhithwir twristiaeth. Lleolir y 
prosiectau hyn ar hyn o bryd yn bennaf yn Sir Fynwy a Blaenau Gwent, ond 
mae ganddynt y potensial i gael eu hehangu ledled y rhanbarth a gweddill 
y Deyrnas Unedig. Mae datblygiad achos defnyddwyr 5G ar waith ar hyn 
o bryd, ac mae yna ystod eang o bartneriaid sy’n rhanddeiliaid yn cymryd 
rhan. Mae sicrhau bod yna ofynion cadarn gan y cymunedau a busnesau yn 
hollol allweddol i sicrhau defnydd technoleg 5G drwy’r rhanbarth i gyd. 

Rydym hefyd wrthi’n brysur yn gweithio â phartneriaid yn y sector preifat 
a leolir yng Nghaerdydd gyda’r nod o gyflwyno cynnig am gyllid “5G 
Create” gan Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ym mis 
Gorffennaf eleni. 

Ffeibr Llawn Lleol yn y Rhanbarth

Bydd prosiect Rhwydwaith Ffeibr Llawn Lleol (LFFN) Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn uwchraddio 186 o safleoedd Cydgasglu Band Eang y sector 
cyhoeddus, sydd ar hyn o bryd ag ond cysylltedd DSL, i gysylltedd 
“Cysylltiad Ffeibr i’r Adeilad” (FTTP). Bydd cysylltiad ffeibr yn defnyddio 
technoleg FFIB (Adeilad Seilwaith Ffeibr Llawn) Openreach, fydd hefyd 
yn arwain at 881 o adeiladau ychwanegol ar hyd llwybrau ffeibr sy’n gallu 
cyrchu Cysylltiad Ffeibr i’r Adeilad.

Yn gyfan gwbl, fe fydd 1,067 o adeiladau yn gallu cyrchu cysylltedd ffeibr llawn, 
gan wella cyflymderau’u lled band yn sylweddol, ar ôl cwblhau’r prosiect.

Cydweithredu Rhanbarthol

Mae cyfarfodydd cyfathrebu wedi bod yn digwydd â rhanbarthau Bae 
Abertawe, Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae’n ffaith nad yw hyd yn oed 
rhanbarthau weithiau yn unigol yn wirioneddol ddigon cryf i gystadlu â 
gweddill y Deyrnas Unedig ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus a phreifat, ac 
mae’r ymarfer o gystadlu ymysg ein gilydd am yr un pair o arian yn aneffeithlon 
ac yn is-optimaidd. Felly, os ydym oll yn cydweithio, fe allwn ddangos 
safbwynt cyfannol tuag at seilwaith a chysylltedd digidol. Mae hyn yn cynnig 
llawer mwy o gyfle i Gymru o gael ei chlywed ac o fod yn llwyddiannus.

CS Connected
Gwobr ‘Strength in Places’ Ymchwil ac Arloesi y Deyrnas Unedig   

Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig £25.4 miliwn mewn cyllid 
i CSConnected, sef prosiect sylweddol iawn yn ein Clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Daw’r cyllid drwy Gronfa Strength in Places Ymchwil ac Arloesi y Deyrnas 
Unedig, ac mae’n gwneud cyfanswm o fwy na hanner cost y prosiect o £43.7 
miliwn. Daw cyllidau eraill oddi wrth Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe, IQE, 
SPTS, NWF, MicroChip, Canolfan yr CS a Chatapwlt yr CS. Mae’r pecyn cyllid 
yn cynrychioli hwb aruthrol fawr i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’n 
atgyfnerthu’n ffocws strategol ar y sector lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn gydrannau hanfodol ledled ystod 
eang o dechnolegau newydd, a phrif nod prosiect CS Connected yw datblygu 
mantais gystadleuol mewn technolegau galluogi allweddol, fydd yn caniatáu i’r 
Deyrnas Unedig gynyddu masnach yn fyd-eang mewn sectorau hanfodol megis 
cyfathrebu, 5G, cerbydau awtonomaidd a thrydan, a dyfeisiadau meddygol.

Mae prosiect CSConnected wedi’i seilio ar integreiddio rhagoriaeth 
ymchwil o brifysgolion y rhanbarth â chadwyni cyflenwi unigryw’r 
rhanbarth mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion datblygedig. 

Mewn termau effeithiau economaidd, fe ddisgwylir iddo ddarparu codiad 
ychwanegol sylweddol i Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol dros 
ragolygon twf organig, gan gyflenwi mwy na 1,000 o swyddi gwerth uchel 
ychwanegol yn y gadwyn gyflenwi ranbarthol o 2025 ymlaen.

Darllenwch yr Erthygl Lawn »

Cyfle Datblygu’r Imperial Park 
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn archwilio’r cyfle i 
gaffael y buddiant rhydd-ddaliadol yn y tir datblygu yn Imperial Park yng 
Nghasnewydd. Y bwriad yw defnyddio’r tir hwn ar gyfer buddsoddiad strategol 
mewn tri cham, fydd yn gwella ac yn cryfhau’r clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd presennol, sy’n sector strategol allweddol a nodir o fewn 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Cynllun Diwydiannol ac Economaidd 2019. Y 
bwriad yw y caiff y safleoedd hyn eu datblygu i fod yn gampws o adeiladau, 
fydd yn maethu’r amodau ar gyfer twf cyflym yn y sector, yn unol â’r ymagwedd 
a gymerir mewn clystyrau diwydiannol lled-ddargludyddion eraill ledled y byd. 

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD) ar hyn o bryd 
yn cynnal asesiadau technegol o’r safle ac maent yn ymgynghori â phartneriaid 
yng Nghyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru i lwyr ddeall cyfyngiadau 
cyfleustodau’r safle ac i archwilio cyfleoedd ar gyfer darparu ynni cynaliadwy.
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Sgiliau a Phrentisiaethau yn sector y Clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd 
SMae yna gynnydd sylweddol wedi’i wneud ar ddatblygu agenda addysgol/
sgiliau’r lled-ddargludyddion cyfansawdd dros y deuddeng mis diwethaf. 
Mae gweithgareddau wedi cynnwys nifer o weithdai a gynhaliwyd gan 
bartneriaid yn y sector craidd, Newport Wafer Fab, IQE a SPTS. Yn 
ychwanegol, mae trafodaethau wrthi’n cael eu cynnal â Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD) i fanteisio ar raglen ANELU’N 
UCHEL sydd â’i gwreiddiau ym Mlaenau Gwent ar gyfer datblygu a 
chyflenwi darpariaeth prentisiaeth ar y cyd o fewn y diwydiant Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd yn y rhanbarth.

Sefydlwyd grŵp sgiliau ac fe gynhaliodd ei gyfarfod cyntaf ym mis Mawrth. 
Bydd y Grŵp Sgiliau’n cyfarfod bob dau fis ac fe fydd yn adolygu ac yn 
cytuno ar flaenoriaethau ynglŷn â:

 — Nifer y gweithwyr yn y sector (cyfredol a’r hyn a ragwelir)
 — Mapio dysgwyr yn y sector i alwadau diwydiant
 — Darpariaeth hyfforddiant, sgiliau ac addysgol 
 — Adolygu a chymeradwyo modiwlau cyrsiau
 — Adolygu a chymeradwyo gweithgareddau sgiliau 
 — Datblygu pecyn negeseua addysgol cyffredin i’w ddefnyddio gan bob 

partner clystyrau
 — Adolygu a chynghori ynglŷn â chynnwys pwnc yn gysylltiedig â lled-

ddargludyddion cyfansawdd ar gyfer Cwricwlwm 2021
 — Rhoi sylw i faterion amrywiaeth ledled y sector
 — Gweithgareddau ysgolion / allgymorth

Cronfa Dai Cartrefi ar gyfer 
y Rhanbarth 
A hithau wedi’i gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Mawrth, roedd creu 
Cronfa Buddsoddi Tai o dan y teitl ‘Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth i gyd’ yn 
gronfa ddichonol gwerth £45 miliwn â’r nod o fynd i’r afael â’r prinder tai 
fforddiadwy o ansawdd mewn ffyrdd fydd yn cydategu ac nid yn dyblygu’r 
ystod o raglenni presennol sydd eisoes ar waith. I gyflawni hynny, fe fydd y 
cynllun hwn yn ystyried defnyddio “safleoedd segur” – safleoedd sy’n wag 
o ganlyniad i ddad-ddiwydiannu sydd ar hyn o bryd yn anhyfyw ar gyfer 
cyflenwi tai.

Y nod yw creu hyd at 2,800 o gartrefi ar gyfer y rhanbarth, gydag o 
leiaf 50% o’r gronfa’n cael ei thargedu at yr ardaloedd lle mae’r cystadlu 
economaidd lleiaf.

Bwlch Hyfywedd a Darparu Cyllid i Fusnesau Bach 
a Chanolig
Mae yna 2 gronfa yn y rhaglen hon: fe fyddai cronfa bwlch hyfywedd 
gan, os na roddwyd sylw iddi, y byddai datblygiad yn cael ei wthio i 
safleoedd gwahanol na fyddai yn ein galluogi i roi sylw i faterion cadernid 
a chynhwysiant sy’n bodoli ledled y rhanbarth, a chronfa Busnesau Bach a 
Chanolig i annog adeiladwyr tai lleol i gymryd rhan ac i gadw’r gwaith yn 
y rhanbarth.

Cynnydd

Er mis Mawrth, ac yn neilltuol ar ôl yr haint Covid-19, mae llawer o waith 
wedi’i wneud i symud y rhaglen hon ymlaen. Rydym wedi bod yn gweithio 
â Pinsent Masons i gaffael rheolwr cronfa achrededig â’r Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol (FCA) ar gyfer y gronfa Busnesau Bach a Chanolig ac 
maent wedi penodi CBRE fel cynghorydd technegol i helpu â’r gwaith o 
flaenoriaethu a dyrannu’r gronfa Bwlch Hyfywedd. 

Cynhelir cyfarfodydd â phob un o’r 10 Awdurdod Lleol i nodi 
cynlluniau hyfyw.
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cyfrifoldebau diwygiedig ym mhapurau Cabinet y 15fed o Fehefin sydd ar 
gael i’w gweld ar y wefan. 

 — Cynnal adolygiadau o Gylch Gorchwyl pob un o gyrff ein 
partneriaethau, gan ddechrau â’n Cyngor Busnes i sicrhau bod eu 
cylchoedd gwaith yn dal yn addas ar gyfer ein dibenion wrth inni 
gynyddu’n gweithgareddau.

 — Cyflwyno cyfarfodydd rheolaidd ddwywaith y mis ag arweinwyr Datblygu 
Economaidd awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyda golwg i 
ddatblygu perthnasoedd, cyfnewid gwybodaeth a sicrhau’r cyfathrebu 
ehangach hynny tra ein bod oll dan gyfyngiadau symud. Croesawyd hyn 
gan yr holl bartneriaid, ac mae wedi profi’n llwyddiant go iawn.

Cofleidio’r symudiad tuag at 
weithio o bell 
Galluogi gweithio o bell effeithlon - roedd Cyngor Caerdydd yn llwyddiannus 
wrth roi Office 365 ar waith fesul cam mewn dim ond pythefnos. Adlewyrchwyd 
hyn ledled yr holl awdurdodau lleol, ac mae pawb wedi gorfod addasu i fersiwn 
newydd, rith o “busnes fel arfer”. Mae hyn wedi golygu bod angen newid 
meddylfryd, ac mae wedi rhoi hwb enfawr i drawsnewid digidol. Byddwn, 
gobeithio, yn dysgu o’r cyfnod hwn, fe fyddwn yn mynd yn fwy hyblyg ac yn 
fwy dyfeisgar, gan ganiatáu iddo ein datblygu fel rhanbarth, ac yn gwrthsefyll y 
temtasiwn i ddim ond dychwelyd i’r hen ffyrdd o wneud pethau maes o law. Mae 
cyflymdra’r trawsnewid i weithio o bell wedi bod yn drawiadol, ac mae wedi 
dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan ydym oll yn cydweithredu ac yn ymrwymo.

4 / Llyw
odraethiant, Proses a G

w
eithdrefnau

Adolygiad Porth 
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cynnull y Panel Gwerthuso 
Cenedlaethol (NEP) i werthuso effeithiau ymyriadau a arfarnir yn lleol ar 
dwf economaidd. Mae ymgynghorwyr sy’n arwain y Panel Gwerthuso 
Cenedlaethol ar hyn o bryd yn cynnal gwerthusiad annibynnol o ymyriadau 
twf lleol ledled y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Cronfa Buddsoddi Ehangach 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r ymgynghorwyr wrthi ar hyn o bryd yn cynnal y rhan olaf o’r broses 
werthuso, fydd yn cael ei chyflwyno i hysbysu Adolygiad Porth cyntaf 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig o’r Gronfa Buddsoddi Ehangach, sydd i fod i 
ddigwydd ym mis Mawrth/Ebrill, 2021. 

Mae’r gwerthusiad yn darparu diweddariad ar gynnydd y Gronfa Buddsoddi 
Ehangach yn gysylltiedig â phrosiectau sydd wedi’u cwblhau, swyddi a 
grëwyd ac a ddiogelwyd, trosoli o’r sector preifat a chynyddu Gwerth 
Ychwanegol Gros hyd yn hyn.

Mae’r Adolygiad Porth i fod i ddigwydd ym mis Mawrth/Ebrill, 2021, ac fe 
fydd yn adeiladu ar yr allbynnau gwerthuso a ddisgrifir uchod. 

 
Cynyddu a Gwella Llywodraethiant 
Mewnol ac Allanol
Wrth i raddfa a chwmpas ein gweithgareddau gynyddu’n gyflym, rydym 
wedi bod yn adolygu ac yn diweddaru ar yr un pryd ein prosesau a’n 
gweithdrefnau llywodraethiant er mwyn sicrhau eu bod yn dal i fod yn 
addas i’r diben ar gyfer yr holl randdeiliaid. 

Mae enghreifftiau o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys:

 — Gweithredu’r holl argymhellion a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru 
ynglŷn â gwella ac atgyfnerthu’r prosesau a’r protocolau yn ymwneud 
â datgelu buddiannau ynghyd ag ymestyn y cyfrifoldebau i gyrff 
partneriaethau eraill, megis y Bartneriaeth Twf Economaidd, y Panel 
Buddsoddi a Bwrdd Ffowndri’r CS. Mae hyn mewn cydnabyddiaeth o 
weithrediaeth y Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrraeth a’r biblinell uwch o 
weithgareddau sydd yn awr yn cael eu datblygu a’u cyflenwi’n weithredol

 — Adolygu’r ffordd rydym yn trefnu ac yn lledaenu gwybodaeth i’r 
Cabinet, partneriaethau allweddol ac amrywiol is-bwyllgorau gyda 
golwg i sicrhau ei bod mor syml ac effeithlon â phosibl. Mae hyn yn 
cynnwys ystyried opsiynau yn ymwneud â mabwysiadu “Modgov” – 
offer a ddefnyddir gan amryw o dimau democratiaeth awdurdodau lleol. 

 — Diweddaru arweinwyr portffolios ein Cabinet, ac fe fanylir ar y 
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Cysylltiadau Tîm Marchnata: 
suzanne.chesterton@cardiff.gov.uk 
nathan.llewellyn@cardiff.gov.uk

Gwe: www.cardiffcapitalregion.wales 
E-bost: info@cardiffcapitalregion.wales
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