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Rhagair

Roedd 2020 yn flwyddyn fel dim arall.  
Mae bellach bron yn 12 mis ers i ni wynebu sioc y cyfnod clo Covid-19 cyntaf 
ond mae effaith y feirws yn parhau i ddominyddu ein hagendâu gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol ac iechyd. Mae'r heriau y mae ein rhanbarth yn 
parhau i'w hwynebu yn aruthrol - ond yr un mor anhygoel yw’r  gwaith caled, yr 
ymrwymiad a'r cydweithredu parhaus yr ydym wedi'u gweld ac yn parhau i'w 
gweld o'n cwmpas wrth i ni ddatblygu ein hagendâu ein hunain. 

Yn y rhifyn diweddaraf hwn o Gylchlythyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, rydym yn dwyn ynghyd grynodeb o'r pethau allweddol y mae ein tîm 
wedi bod yn ymwneud â hwy drwy gydol chwarter olaf 2020. Rydym yn ymdrin 
â diweddariadau cynhwysfawr ar ein portffolio o brosiectau, gweithgarwch 
partneriaeth, buddsoddiadau newydd, gwaith datblygu strategol gyda'n sectorau 
gan gynnwys Ynni, cynnydd a wnaed gyda'n hadolygiad Gateway cyntaf, ac yn 
olaf ond nid lleiaf, ein hymateb i ymgynghoriad ar Gyd-bwyllgorau Corfforaethol.

Bydd mwy o rifynnau i ddod drwy gydol 2021 yn ein hymdrechion i gadw pawb 
yn llawn yn y darlun ar gynnydd a pherfformiad.  Yn y cyfamser, rydym yn 
gobeithio'n fawr y byddwch yn mwynhau'r darllen! 

“Mae'r heriau y mae 
ein rhanbarth yn 
parhau i'w hwynebu 
yn aruthrol - ond yr 
un mor anhygoel 
yw’r  gwaith caled, 
yr ymrwymiad 
a'r cydweithredu 
parhaus yr ydym 
wedi'u gweld ac yn 
parhau i'w gweld 
o'n cwmpas wrth 
i ni ddatblygu ein 
hagendâu ein hunain”
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1 / Buddsoddiadau

Piblinen Buddsoddi
Mae ein Piblinell Fuddsoddi yn parhau i ddenu 
llif cyson o gyfleoedd i'w hystyried. Rydym yn 
falch o adrodd bod gennym ar hyn o bryd: 

 — 16 o gynigion hysbys lle'r ydym wrthi'n 
siarad â chynigwyr yn y Biblinell ehangach, 
ond nid ydynt wedi cyflwyno'n ffurfiol eto

 — mae 3 chynnig ar wahanol gamau o ran 
didoli  a gwerthuso cynnar cychwynnol.

 — mae 4 ar y pwynt lle mae achos strategol 
dros fuddsoddi wedi'i lunio ac mae gwaith 
yn mynd rhagddo ar ddiwydrwydd dyladwy, 
ynghyd â gwerthusiad cyfreithiol/ariannol 
llawn.

 — mae 4 ar y cam lle mae achosion busnesau 
ar gyfer buddsoddi yn cael eu llunio i'w 
cymeradwyo.

 — mae 8 project wrthi'n cael eu cyflawni. 
sef y Ffowndri CS, y rhaglen Raddedigion, 
Cartrefi i'r Rhanbarth, Metro+, Creo 
Medical, Zip World, Pharmatelligence a’r 
Gronfa Her.

H Y D R E F

Cymeradwyo Cronfa Her £10m a Chynnal 
y Gweithdai Cyntaf
Ym mis Hydref cymeradwyodd y Cabinet Rhanbarthol Gronfa Her gwerth £10m gyda'r nod 
o ail-adeiladu cyfoeth lleol drwy ddod ag atebion arloesol i fynd i'r afael â rhai o broblemau 
cymdeithasol mwyaf brys y P-RC. 

Ym mis Rhagfyr gwelwyd y cyntaf mewn cyfres o weithdai a gynlluniwyd i gefnogi 
ymgeiswyr â diddordeb i feddwl am eu heriau er mwyn cryfhau eu ceisiadau i'r Gronfa Her. 
Mynychodd 34 o bobl ein gweithdy datblygu cyntaf ac roedd yn wych clywed enghreifftiau 
gwych o sut mae Heriau blaenorol yng Nghymru a’r DU wedi helpu i ddatrys heriau 
cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Clywsom hefyd gan Y Lab am 
yr egwyddorion a'r prosesau ar gyfer cynllunio Heriau effeithiol. Cynhaliwyd ail weithdy 
ddydd Iau Ionawr 21ain, y tro hwn roedd y gweithdy rhyngweithiol 90 munud yn cynnwys 
ymarferion rhyngweithiol a gynlluniwyd i gynorthwyo gwesteion i ddychmygu a mapio eu 
heriau unigol.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.cardiff.ac.uk/innovation/our-partnerships/cardiff-
capital-region os hoffech archebu lle ar un o'n Gweithdai Datblygu Her sydd ar y gweill, mae 
ein gweithdai nesaf ar 11  Chwefror a 4 Mawrth Yma.

Buddsoddiadau Newydd 

https://www.cardiff.ac.uk/innovation/our-partnerships/cardiff-capital-region-challenge
https://www.cardiff.ac.uk/innovation/our-partnerships/cardiff-capital-region-challenge
https://www.eventbrite.co.uk/e/cardiff-capital-region-challenge-fund-workshop-series-tickets-130929336169


5

1 / Buddsoddiadau

R H A G F Y R

£4.4m wedi'i fuddsoddi yn Zip World 
Yn Rhagfyr cymeradwyodd y Cabinet 
Rhanbarthol fuddsoddiad o £4.4m yn Zip 
World i'w galluogi i efelychu eu busnes antur 
llwyddiannus yng Ngogledd Cymru ar safle 
Pwll Glo’r Tŵr yn P-RC.

Nod Zip World yw gwneud dros gymunedau 
glo’r De yr hyn y maent wedi'i wneud dros 
ardaloedd y llechi yn y Gogledd a chreu 
anturiaethau unigryw sy'n dod â thwristiaid 
ac yn creu cyfleoedd ehangach i'r ardal 

leol i wella a thanio'r economi. Bydd yn 
creu cyrchfan ymwelwyr wedi’i angori yn 
y Dinas-ranbarth ac, wrth wneud hynny, 
bydd yn ategu ac yn cefnogi atyniadau 
rhanbarthol eraill, yn ogystal â chyflenwyr 
lleol, darparwyr llety, caffis a siopau. Gyda’r 
nod o fod yn gyrchfan o'r radd flaenaf, mae 
Zip World yn cynnig cymhelliant arall eto i 
ymweld â'r ardal ac aros ynddi.

Dysgwch fwy am Zip World »

T A C H W E D D

£2m wedi'i fuddsoddi 
yn Pharmatelligence
Ym mis Tachwedd cymeradwyodd y Cabinet 
Rhanbarthol fuddsoddiad ecwiti o £2m mewn 
arbenigwr data gofal iechyd yng Nghaerdydd, 
Pharmatelligence – cwmni ag enw da sy'n arwain 
y byd wrth ddadansoddi data'r byd go iawn 
ar gyfer sefydliadau gofal iechyd a chwmnïau 
fferyllol mawr. Bydd y buddsoddiad yn cefnogi 
ac yn hwyluso masnacheiddio a chyflwyno 
cynhyrchion meddalwedd dadansoddol sy'n 
gallu awtomeiddio'r dadansoddiad o gyfanswm 
mawr o ddata i gynhyrchu adroddiadau 
ansawdd gwyddonol mewn amser real ar gyfer 
defnyddwyr y GIG a'r diwydiant fferyllol. Mae'r 
buddsoddiad hwn gan P-RC yn cyd-fynd â'i 
strategaeth o gefnogi cwmnïau lleol arloesol 
mewn sectorau a diwydiannau blaenoriaeth 
yn y dyfodol er mwyn hyrwyddo twf a chreu 
cyflogaeth gynaliadwy uchel ei werth yn y 
rhanbarth. 

Darllen rhagor » 

Dysgwch fwy am Pharmatelligence »

https://www.zipworld.co.uk/location/tower
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/pharmatelligence-secures-2m-investment-to-assist-the-commercialisation-of-its-pioneering-healthcare-analytics-software/
http://www.pharmatelligence.co.uk/index.php
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Creo Medical
Mae'r Dechnoleg Cool Plasma yn parhau 
i gael ei datblygu gan Creo Medical, gyda 
chamau sylweddol yn cael eu cymryd yn dilyn 
y cymorth buddsoddi gan Fargen Ddinesig 
P-RC. Mae partneriaethau ar draws y byd 
academaidd, masnachol a'r llywodraeth yn 
helpu i ddatblygu'r cynhyrchion.  Cafodd staff 
peirianyddol a rheoli prosiectau eu recriwtio 
i yrru'r datblygiad cynnyrch parhaus ymlaen 
i fodloni gofynion defnyddwyr terfynol a 
chynlluniau masnachol.

Rhaglenni i 
Raddedigion
Er bod lefelau digynsail o ansicrwydd yn 
parhau i ddominyddu'r amgylchedd busnes 
mae ein Cynllun Graddedigion wedi profi 
ei werth a'i allu i addasu ac wedi parhau i 
benodi graddedigion ar draws y rhanbarth. 
Dechreuodd 7 o raddedigion ym mis Hydref ac 
mae gennym garfan arall o 10 yn dechrau yn 
gynnar yn 2021.

Digwyddiadau rhithwir yw ein norm newydd ac 
yn ystod y chwarter cynhalion ni ein gweminar 
allgymorth busnes rhithwir gyntaf. Daeth 40 
o fusnesau i'r digwyddiad hwn a chawsom 
adborth cadarnhaol iawn ar ei ddefnyddioldeb. 
Mynychodd 35 o raddedigion ein sesiwn sgiliau 
ymgeisio. Mae gennym fwy o ddigwyddiadau 
ar y gweill yn  Ch1 2021, ac mae un ohonynt 
yn cynnwys sesiwn ar y cyd â'n partner Global 
Welsh fydd yn edrych ar werth Rhwydweithio.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun yma »

Cartrefi i'r Rhanbarth  
Yn dilyn agor ein cronfa hyfywedd Cartrefi 
i'r Rhanbarth i geisiadau ar 28 Awst, mae'r 
tîm wedi bod yn brysur yn cefnogi ein 
cydweithwyr yn yr awdurdod lleol gydag 
eglurhad ar y broses ac yn gyffredinol yn 
helpu i ddatblygu ceisiadau. Daeth y cyfnod 
ymgeisio i ben o'r diwedd ar Ionawr 11. 
Mae'r ymateb wedi bod yn aruthrol - gyda 
18 o geisiadau wedi'u derbyn ar draws 
9 o'r 10 awdurdod lleol, mae cwantwm 
y cyfleoedd a nodwyd wedi rhagori'n 
sylweddol ar ein disgwyliadau.  Rydym 
bellach wrthi'n asesu'r ceisiadau gyda'r 

bwriad o lunio rhestr fer ar gyfer ystyriaeth a 
chymeradwyaeth y Cabinet Rhanbarthol ar 
Fawrth 15. Y meini prawf allweddol ar gyfer 
llunio rhestr fer fydd cyfuniad o asesiad 
o'r gallu i gyflawni'r cynlluniau ynghyd 
â'r graddau y maent yn darparu gwerth 
cyffredinol am arian a chyfleoedd ar gyfer 
cyfranogiad gan BBaChau lleol.  Yn amodol 
ar gymeradwyaeth y cabinet rhanbarthol ar 
y 15fed, bydd ymgeiswyr yn cael gwybod 
wedi hynny am y penderfyniadau a wnaed a 
bydd llythyrau ynglŷn â dyfarnu arian yn cael 
eu hanfon  i'r ymgeiswyr llwyddiannus.

https://www.ccrgraduatescheme.wales/
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CSconnected
Sefydlwyd CS Connected yn gynnar yn 2020, yn barod am ganlyniad 
llwyddiannus posibl cais i Gronfa Strength in Places (SIPF) Ymchwil ac Arloesi 
yn y DU (UKRI). Y nod cyffredinol yw adeiladu ar alluoedd rhanbarth De-
ddwyrain Cymru mewn technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd drwy 
adeiladu brand CS Connected fydd yn darparu model aelodaeth i hyrwyddo 
a marchnata'r galluoedd rhanbarthol, ynghyd â helpu i fynd i'r afael â'r 
sgiliau sydd eu hangen er mwyn i sector y diwydiant dyfu. Ym mis Mehefin 
2020 clywsom fod y cais wedi bod yn llwyddiannus ac mae gwaith yn mynd 
rhagddo. Mae Gweithgareddau Allweddol yn y chwarter hwn yn cynnwys: 

 — Sefydlu a pharatoi CSconnected Ltd fel cyfrwng cyflenwi ar gyfer 
cydgysylltu a chyfathrebu clwstwr. 

 — Sefydlu CSconnected Ltd fel cynrychiolydd credadwy y clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd rhanbarthol.

 — Sefydlu grŵp marchnata a chyfathrebu sy'n ymgysylltu â phartneriaid clwstwr. 
 — Sefydlu grŵp addysg a sgiliau sy'n ymgysylltu â phartneriaid clwstwr. 
 — Datblygu gweithgareddau cyfathrebu cychwynnol (gan gynnwys hyrwyddo 

gweithgareddau clwstwr yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol). 
 — Sefydlu sianeli cyfathrebu (gwefan a chyfryngau cymdeithasol). 
 — Cynrychioli’r clwstwr drwy ddigwyddiadau rhyngwladol.
 — Mae diwydrwydd dyladwy P-RC mewn perthynas â prosiect "Blaen y Tŷ" 

wedi dechrau gyda dadansoddiad o faterion ariannol, caffael a chymorth 
gwladwriaethol.

 — Ymunodd P-RC â Chytundeb Cydweithredu SIPF CSConnected.
 — Datblygwyd briffiau strategol ar gyfer cyfleuster "Blaen y Tŷ".  
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Ceisiadau clwstwr Seiber a 
Chreadigol i Gronfa Strength in 
Places UKRI  
Fe gefnogon ni geisiadau gan y clystyrau Creadigol a Seiberddiogelwch i 
Gronfa Strength in Places UKRI ym mis Tachwedd. Mae'r Gronfa Strength in 
Places yn darparu cyllid i helpu i gefnogi twf clystyrau ymchwil ac arloesi, 
gan arwain at effaith economaidd yn yr ardal. Mae'r cais clwstwr Creadigol, 
dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, gyda llu o bartneriaid diwydiannol, yn 
canolbwyntio ar dwf sgrin a ffilm yn y rhanbarth, gan adeiladu ar yr enw 
da anhygoel sydd gan y rhanbarth am greu cynnwys sydd wedi'i ganmol 
yn rhyngwladol. Os caiff ei ddyfarnu, bydd y buddsoddiad yn cael ei ategu 
ymhellach gan gyllid o’r Fargen Ddinesig a bydd yn cynnwys datblygu 
stiwdios cynhyrchu rhithwir arloesol, gan ganiatáu ffilmio a golygu amser 
real mewn unrhyw leoliad – o anialwch i’r gofod, o’r hudol i'r peryglus – i 
gyd o gysur De Cymru. 

Mae'r cais Seiberddiogelwch yn cyfuno rhagoriaeth diogelwch ymchwil 
Seiber ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r clwstwr seiber cryf o amgylch 
Bryste a Cheltenham.  Os caiff ei ddyfarnu, bydd yr arian yn cadarnhau 
Cymru a Gorllewin Lloegr fel un o glystyrau seiber cryfaf y DU, gan ddenu 
diddordeb a buddsoddiad rhyngwladol, a chreu cronfa gref o dalent i 
hwyluso twf busnesau lleol a mynd i'r afael â materion seiberddiogelwch 
cenedlaethol.

The Foundry
Mae'r ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd yng Nghasnewydd yn mynd 
yn dda ac fel yr adroddwyd yn flaenorol mae'r cyfleuster bellach yn cynhyrchu ac yn 
perfformio'n well na'n disgwyliadau o ran maint ac ansawdd. Cwblhawyd y gwaith ffisegol 
o gyflawni prosiect Ffowndri’r Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i raddau helaeth erbyn mis 
Medi 2019 a hyd yma mae P-RC wedi buddsoddi £32,932,930 o gyfanswm ein buddsoddiad 
o £37,900,000. Mae rhai o'r manteision a wireddwyd hyd yma yn cynnwys;  

 — Creu 110 o swyddi newydd uchel eu gwerth  - 95% ohonynt yn y P-RC, a diogelu 545 o 
swyddi sy'n bodoli eisoes.

 — Buddsoddiadau newydd fel y £50M a fuddsoddwyd yn CSA Catapult (70 swydd) sydd 
wedi'i gydleoli yn y Ffowndri. 
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Fin Tech Wales
Mae ein prosiect ariannu ymchwil Fintech Wales yn ddarn o waith 
tri cham sy'n dechrau gydag archwiliad trylwyr o'r sector er mwyn 
darparu llinell sylfaen gywir ar gyfansoddiad y sector.

Ar hyn o bryd mae'r tîm yn ymgysylltu'n agos â rhanddeiliaid a 
busnesau allweddol o fewn y sector Fintech i ddeall a diffinio 
nifer o bethau, gan gynnwys; cynlluniau ac uchelgeisiau ar gyfer 
y dyfodol, cyfleoedd posibl, heriau, rhwystrau i lwyddiant gan 
gynnwys bylchau yn y ddarpariaeth sgiliau a risgiau. Bydd hyn 
yn galluogi cynnal dadansoddiad llawn o’r bylchau a fydd wedyn 
yn ein galluogi i ddiffinio meysydd ar gyfer ymyrraeth, cymorth a 
phartneriaeth yn y dyfodol. 

Bydd y cam olaf yn cynnwys cynllun gweithredu manwl wedi'i 
gostio i ddatblygu'r meysydd hynny o ymyrraeth yn y dyfodol a'r 
camau cysylltiedig sydd eu hangen i hwyluso twf y sector, annog 
mewnfuddsoddiad i'r sector a gwneud y P-RC yn gyrchfan dewis i 
gwmnïau technoleg ariannol sy'n ceisio sefydlu a/neu adleoli.

Os ydych yn gwmni technoleg ariannol ac yr hoffech rannu eich 
barn gyda ni, byddem yn falch iawn o glywed gennych. 

Strategaeth ynni
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru, rydym 
wedi creu Gweledigaeth a Strategaeth Ynni P-RC, gan ddwyn ynghyd 
wybodaeth a mewnwelediad dros gant o randdeiliaid ar draws y rhanbarth. 
Wedi’i gymeradwyo gan ein cabinet Rhanbarthol ym mis Rhagfyr, mae hyn 
yn ein rhoi ni'n bendantar y ffordd i gyflawni carbon sero-net erbyn 2050.      

I roi’r her hon yn ei chyd-destun, er mwyn cyrraedd y targedau, mae angen 
i P-RC sicrhau gostyngiad o 55% mewn allyriadau o'i system ynni erbyn 
2035 - y gellir ei gyflawni drwy ostyngiad o 51% mewn gwres a phŵer 
domestig, a gostyngiad o 54% yn y sectorau masnachol a diwydiannol a 
gostyngiad o 60% mewn allyriadau trafnidiaeth ffyrdd.

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi Cynllun Gweithredu Strategaeth Ynni ar 
gyfer y rhanbarth, gan gydnabod nodweddion rhyng-gysylltiedig argyfwng 
hinsawdd, twf isel hanesyddol a chynhyrchiant yn y rhanbarth - a'r 
adferiad ar ôl COVID-19.  Bydd yn llywio cyfleoedd y Fargen Ddinesig a'r 
Dinas-ranbarthau a ffrydiau ariannu ehangach wrth i'r rhanbarth esblygu 
i fodel Cyd-bwyllgor Corfforaethol, gan ymgorffori set graidd o 'ofynion 
a chynigion' ynni o fewn prosbectws buddsoddi i godi safonau sy'n 
arddangos y potensial ar gyfer rhaglenni gweithgarwch trawsnewidiol. 
Bydd hefyd yn sicrhau bod ein Strategaeth Ynni ranbarthol sy'n dod i'r 
amlwg yn cyd-fynd yn llwyr â strategaethau lleol y deg Cyngor fel bod y 
cynlluniau gweithredu dilynol yn cael eu cydgysylltu'n llawn.
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Cylch Gwaith 
yr Awdurdod 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol (ATRh) 
wedi'i Ehangu 
Ym mis Rhagfyr cymeradwyodd y Cabinet i'r 
Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol ehangu 
ei gylch gorchwyl. Hyd at y pwynt hwnnw, rôl 
yr ATRh oedd cydlynu cynllunio trafnidiaeth 
rhanbarthol a buddsoddiadau ar gyfer rhaglenni 
sy'n benodol i'r Fargen Ddinas yn unig. O hyn 
ymlaen, bydd y cylch gwaith estynedig yn 
ei alluogi i chwarae rhan lawn yn y gwaith o 
gydlynu, alinio ac ysgogi cynllunio a buddsoddi 
trafnidiaeth ar gyfer POB rhaglen strategol 
ranbarthol. Bydd yr ehangu sylweddol hwn yn 
ei alluogi i ddatblygu agenda fwy strategol, 
uchelgeisiol ac wedi’i ‘ddiogelu at y dyfodol', 
ac i ddechrau'r broses o gwmpasu'r pwerau, 
y galluoedd a'r teclynnau sydd eu hangen i 
weithredu yn y ffordd orau bosibl yng nghyd-
destun Cyd-bwyllgor Corfforaethol y dyfodol. 

Yn bwysicaf oll, bydd yn gosod yr ATRh mewn 
safle lle gall ddweud ei ddweud ar faterion 
seilwaith strategol mawr y dydd – lefelu, 
cywiro tan-gyllido trafnidiaeth yn y rhanbarth, 
blaenoriaethau rheilffyrdd a theithio llesol 
cynaliadwy.  

Darllen rhagor »

Partneriaeth Twf 
Economaidd
Ym mis Tachwedd cyrhaeddodd y PTER ei 3edd 
pen-blwydd.  I gydnabod y garreg filltir hon, 
cymerwyd cyfle i fyfyrio ar ei chyflawniadau 
sylweddol hyd yma, ac mae'r mwyaf nodedig 
ohonynt yn cynnwys; 

 — Darparu data a mewnwelediad a 
thystiolaeth yn arwain at gyhoeddi 
Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn.

 — Creu'r cynllun Twf Diwydiannol ac 
Economaidd. 

 — Cyd-ddatblygu ein strategaeth Clwstwr. 
 — Partneriaethau newydd gyda Global Welsh 

ac yn fwy diweddar datblygu a defnyddio 
Gweithgynhyrchu Cymru, corff aelodaeth a 
llwyfan i gysylltu'r sector, rhannu straeon a 
chyd-greu atebion.

 
Cytunodd Frank Holmes, y cadeirydd 
presennol, i ymestyn ei gyfnod wrth y llyw 
am y 2 flynedd a manteisiwyd ar y cyfle i 
ddiweddaru rôl a chyfrifoldebau'r Bwrdd 
er mwyn adlewyrchu'n well y ffocws sy'n 
esblygu i ddatblygu polisi economaidd. Bydd y 
gweithgaredd hwn yn dod yn fwyfwy hanfodol 
i ni wrth i ni bontio o Fargen Ddinesig i 'Ddinas-
ranbarth arloesol'.

Yn olaf, penodwyd 2 aelod newydd o'r Bwrdd 
i ddechrau yn 2021 - David Stevens, cyn Brif 
Swyddog Gweithredol Admiral a Guy Lacey, 
Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg 
Gwent.  

C Y N G O R  B U S N E S

Cadeirydd 
Newydd, Oes 
Newydd 
Yn dilyn proses chwilio a dethol 
lwyddiannus ar gyfer y weithredaeth, 
ym mis Rhagfyr penodwyd Nigel 
Griffiths i rôl Cadeirydd y Cyngor 
Busnes Rhanbarthol. Mae Cyngor 
Busnes y P-RC yn chwarae rhan 
allweddol wrth weithio gyda 
Chabinet P-RC, Partneriaeth Twf 
Economaidd P-RC a sefydliadau eraill 
i sicrhau bod ymgysylltiad busnes 
rhanbarthol eang a chynrychioliadol i 
ennyn syniadau a chyfraniadau craff 
tuag at lunio cyfeiriad Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn y dyfodol. I 
gael gwybod mwy am weledigaeth 
Nigel ar gyfer y Cyngor Busnes 
darllenwch Yma.

https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/approval-given-for-ccr-regional-transport-authority-rta-to-expand-its-remit/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/our-business-is-helping-business-across-the-region/
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Partneriaeth Sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (PSPRC) yn 
llywio llwybr adferiad 
Llywodraeth Cymru 
yn sgil Covid-19 
ae'r PSPRC, drwy eu rhaglen waith gytûn, ac 
sy'n gysylltiedig â phandemig y coronafeirws 
(Covid-19), wedi treulio Ch4 yn ymgysylltu 
â chyflogwyr a rhanddeiliaid mewn ymgais 
i ddeall yn well effaith y feirws ar sgiliau 
ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
Casglwyd gwybodaeth feddal sydd wedi llywio 
adroddiadau bob deufis sydd wedi'u cyflwyno 
i Lywodraeth Cymru, ac mae'r rhain bellach yn 
cael eu defnyddio i lywio llwybr at adferiad.   

Gellir gweld y copi diweddaraf o adroddiad LMI 
COVID-19 PSPRC yma.

Ar 18 Tachwedd, gwahoddwyd PSPRC hefyd i’r 
Pwyllgor ar yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn 
Senedd Cymru a chyfrannodd at ei ymchwiliad 
i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: Ymatebion 
ac Adferiad Covid:

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw 
un o'r datblygiadau hyn, cysylltwch â:  
RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd (Partneriaeth 
Ranbarthol y Cymoedd (PRC)
Ym mis Tachwedd, derbyniodd PRC newyddion am grant gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a 
fydd yn mynd â'r rhaglen ymlaen i haf 2023. Bydd yr arian hwn yn cefnogi datblygiad pellach 
y PRC gyda phwyslais ar weithio rhanbarthol a gwella capasiti a gallu ar draws y sector 
cyhoeddus. Yn dilyn hynny, cafwyd newyddion da hefyd ym mis Ionawr gyda llythyr yn dyfarnu 
grant gan y Rhaglen Datblygu Gwledig i ariannu Cynllun y Gwarcheidwad tan fis Mehefin 
2023. Mae’r Cynllun yn cynnig gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned a phrosiectau peilot 
ar draws y rhanbarth, gan fwydo i mewn i'r rhaglen PRC ehangach. Mae dau barc newydd 
wedi ymuno â theulu Pyrth Darganfod PRC; Parc Coedwig Afan a Llyn Llech Owain. Rydym yn 
parhau i weithio gyda'r Pyrth Darganfod gan gynnwys datblygu dwy orsaf weithio o bell yn Llyn 
Llech Owain a Pharc Bryn Bach, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Ariennir Parc Rhanbarthol 
y Cymoedd ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop drwy 
Lywodraeth Cymru. 

Dysgwch fwy am PRC »

http://www.ccrsp.co.uk/SharedFiles/Download.aspx?pageid=268&mid=673&fileid=217
https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28663
https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28663
mailto:RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk
https://valleysregionalpark.wales/
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Adroddiad SQW fel rhan o'r 
mewnbwn i Adolygiad Gateway 
wedi’i gwblhau gydag asesiad da 
cyffredinol
Yn ystod hydref 2020 cyhoeddwyd adroddiad annibynnol SQW ar y gwaith 
sydd wedi ei wneud gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
ers ei sefydlu bedair blynedd yn ôl – adroddiad allweddol fydd yn cael ei 
gyflwyno i lywio Adolygiad Gateway Llywodraeth y DU yn gynnar yn 2021. 
Gwerthuswyd y cynnydd a wnaed a'r canlyniadau a gyflwynwyd gan P-RC 
yn dda ar y cyfan gan yr asesiad. 

Roedd yr adolygiad hefyd yn canmol aeddfedrwydd ein Cabinet, y ffordd 
y mae 10 o arweinwyr Awdurdodau Lleol wedi creu cwlwm i feithrin 
ymddiriedaeth a gwneud penderfyniadau dewr ar y cyd er lles y Rhanbarth 
cyfan. Soniwyd yn arbennig hefyd am gryfder ac ansawdd y partneriaethau 
rydym wedi'u meithrin, gan gynnwys cyflawniadau sylweddol Frank a'r 
Bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd.  

Y testun balchder pennaf mae’n siŵr yw’r gwaith anhygoel sydd wedi ei 
wneud i sicrhau bod ein Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi 
cyrraedd lefel o'r radd flaenaf, wedi cyflawni ei amcanion ac yn chwarae 
rhan bwysig i sicrhau buddsoddiad Strength in Places pellach ar gyfer ein 
clystyrau eraill. 
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Ymgynghoriad y Cydbwyllgor 
Corfforaethol (CBC) wedi'i 
gwblhau a'i anfon at Lywodraeth 
Cymru
Ym mis Hydref dechreuodd Llywodraeth Cymru broses ymgynghori ar 
gyfres o reoliadau ar gyfer y bwriad i sefydlu pedwar CBC (Canolbarth 
Cymru, Gogledd Cymru, De-orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru). 
Bwriedir i'r CBCau hyn gynrychioli newid sylweddol yn y broses o ddarparu 
system o lywodraethu rhanbarthol cenedlaethol yng Nghymru.

Y meysydd penodol sy'n cael eu hystyried ar gyfer CBCau ar hyn o bryd 
yw; Cynllunio defnydd tir a datblygu Cynllun Datblygu Strategol, Cynllunio 
Trafnidiaeth Strategol a chreu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a Datblygu 
Economaidd a lles. Mae'r rhain yn feysydd lle ceir consensws bod gweithio 
ar y raddfa hon yn gwneud synnwyr. 

Ym mis Rhagfyr, ar ôl ystyried y rheoliadau arfaethedig yn briodol, 
cadarnhaodd y Cabinet Rhanbarthol ei fod yn croesawu'r cyfle i 
drosglwyddo i'r ffyrdd newydd o weithio, yn amodol ar gyfres o 
egwyddorion strategol.  Mae rhai o'r egwyddorion sylfaenol hynny'n 
cynnwys: 

 — Cytundeb i adeiladu ar yr hyn sy’n bodoli eisoes - mae pwyllgor 
Cyd-Gabinet presennol y CBC yn bwyllgor cyd-gabinet profiadol ac 
effeithiol sy’n bodoli eisoes.

 — Cytundeb i adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio – mae gennym 4 blynedd 
o brofiad o arweinyddiaeth wasgaredig ac mae gennym fecanweithiau 
effeithiol yn eu lle drwy'r Fargen Ddinas ar gyfer defnyddio 
buddsoddiad cyhoeddus a phreifat. 

 — Cytundeb bod yn rhaid i'r P-RC allu cael mynediad uniongyrchol i'r 
HOLL lwybrau buddsoddi ac ariannu sydd ar gael iddo, waeth beth fo'r 
ffynhonnell.

 
Cyflwynwyd yr ymateb ffurfiol i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr a bydd 
ymgysylltu nawr yn dechrau ar gyfer cynllunio cyfnod pontio trefnol a 
graddol i'r dull gweithredu newydd. 
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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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