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Rhagair

Mae chwarter cyntaf 2021 wedi bod ynprysur  
Mae chwarter cyntaf 2021 wedi bod yn gyfnod prysur iawn i Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, gyda chonglfeini a mentrau allweddol yn cael eu rhoi ar waith fydd 
yn ein galluogi ymhellach i ailgodi’n gryfach gyda llais ar y cyd a diben cyffredin.  
Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys diweddariadau ar rai o’r mentrau mawrion hyn, yn 
ogystal ag ar ein prosiectau cyfredol a gweithgareddau tîm mwy cyffredinol.  

Mae uchafbwyntiau’r chwarter yn cynnwys cymeradwyaeth gan y Cabinet 
i’n Cronfa Adeiladau Strategol newydd, llwyddo i gyrraedd y rhestr fer ar 
gyfer ein Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai, ailstrwythuro’r Rhaglen Metro a Mwy, 
datblygu’n strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn ranbarthol, yn cynnwys 
gosod yr unedau gwefru cyntaf yng ngorsaf fysiau Merthyr, creu a chyhoeddi’n 
prosbectws Buddsoddi a’n gweledigaeth ar gyfer Rheilffyrdd Teithwyr, y mae’r 
ddau ohonynt yn darparu cyd-destun strategol a fframwaith ar gyfer buddsoddi 
cyfunol yn y dyfodol.

Gwnaed gwaith sylweddol hefyd i ddatblygu’n strategaeth ynni, gan grisialu’n 
cyfle her gyntaf gyda Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, heb sôn am y gwaith 
sylweddol a wnaed yn ddistaw o’r golwg gydag Adolygiad Porth ac sydd yn 
bendant iawn yn datblygu’r cysyniad o strwythur Cyd-bwyllgor Corfforaethol 
ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Daeth y cyfnod i ben gyda phenodiad 
Cyngor Busnes newydd sydd wedi’i ailfywiogi i fwrw ymlaen ag agenda 
ragweithiol o ymgysylltu â busnesau, y byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth 
amdani yn y rhifyn nesaf.  Yn olaf, Zipworld a gaiff y gair olaf; rydym yn falch 
iawn eu bod yn agored i gynnal busnes yn awr - cyflawniad aruthrol fawr o 
ystyried yr amgylchedd - ac felly, cofiwch gymryd golwg a bachwch y cyfle i fynd 
allan, mwynhewch yr heulwen a chefnogwch y buddsoddiad nodedig hwn gan 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd yna fwy o rifynnau’n ymddangos drwy gydol 2021, yn ein hymdrechion i 
gadw pawb yn y darlun yn llawn ynglŷn â chynnydd a pherfformiad.  Yn y cyfamser, 
rydym yn gwirioneddol obeithio y byddwch yn mwynhau’r gwaith darllen!

"Gwnaed gwaith 
sylweddol hefyd i 
ddatblygu’n strategaeth 
ynni, gan grisialu’n cyfle 
her gyntaf gyda Bwrdd 
Iechyd Caerdydd a’r Fro, 
heb sôn am y gwaith 
sylweddol a wnaed yn 
ddistaw o’r golwg gydag 
Adolygiad Porth..."
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1 / Buddsoddiadau

Piblinell 
Buddsoddiadau
Mae’r buddsoddiadau sydd gennym ar y gweill 
yn parhau i ddenu llif gyson o gyfleoedd ar gyfer 
ystyriaeth.  Rydym yn falch o roi gwybod bod 
gennym ar hyn o bryd:

 — 16 o gynigion y gwyddys amdanynt lle 
rydym yn siarad yn ystyrlon â chynigwyr 
yn y Biblinell ehangach – ond maent eto i 
gyflwyno’n ffurfiol.

 — Mae 5 o gynigion mewn amrywiol gyfnodau o’r 
cam rhidyllu cychwynnol a gwerthuso cynnar.

 — Mae 4 yn y man lle mae achos strategol 
dros fuddsoddi wedi’i ffurfio ac mae gwaith 
wedi’i ddechrau ar ddiwydrwydd dyladwy, a 
gwerthuso cyfreithiol/ariannol llawn.

 — Mae 3 yn y cyfnod lle mae achosion busnes 
ar gyfer buddsoddi’n cael eu ffurfio ar gyfer 
cymeradwyaeth.

 — Mae 9 o brosiectau wrthi’n cael eu cyflenwi.  
Y rheiny yw:

 » y Ffowndri CS

 » y Rhaglen Graddedigion

 » HCartrefi ar gyfer y Rhanbarth 

 » Metro a Mwy

 » Creo Medical

 » Zip World

 » Pharmatelligence 

 » Cronfa Her

 » a’r Gronfa Adeiladau Strategol

B U D D S O D D I A D A U  N E W Y D D

Cronfa Adeiladau Strategol
Ym mis Mawrth, cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gronfa fuddsoddi 
gwerth £50 miliwn ar gyfer adeiladau strategol.  Bydd y Gronfa newydd hon yn cynorthwyo 
i gyflenwi Cynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer 
datblygu safleoedd ac adeiladau gwaith newydd, fydd yn helpu busnesau newydd a 
phresennol i ehangu ac i fuddsoddi yn y rhanbarth.  Bydd y Gronfa newydd hon yn bwysig o 
ran rhoi mynediad at gyllid ar adeg allweddol yn adferiad economaidd y rhanbarth ar  
ôl COVID-19.  

Yn awr, gall prosiectau â blaenoriaeth symud ymlaen yn ein sectorau a’n diwydiannau 
allweddol fel rhan o ddyfodol hirdymor y rhanbarth.  

Disgwylir y bydd y Gronfa’n weithredol erbyn mis Mai, 2021.
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Pharmatelligence
Yn ystod chwater cyntaf 2021, gwnaeth 
Pharmatelligence benodi’u Prif Swyddog 
Gweithredol newydd  – Lisa Alderson – a 
gwnaethant hefyd gofrestru eu nod masnach 
– “LivingstoneIQ”, yn barod am yr adeg y 
cyflwynir eu cynnyrch meddalwedd newydd 
chwyldroadol, Livingstone.

Yn ychwanegol, mae’r achrediad ISO27001 
i gwmnïau wedi’i sicrhau - fydd yn gymorth 
sylweddol i farchnata gwasanaethau 
Livingstone yn y dyfodol - a hefyd i allu cyrchu 
setiau data ychwanegol wrth i waith barhau i 
fireinio cynhyrchion yn y cyfnod sy’n arwain at y 
lansio yn ddiweddarach yn 2021.  

Mae rolau newydd wedi’u recriwtio yn unol 
â chynlluniau – mae 6 wedi’u llenwi, yn 
ychwanegol at y prif Swyddog Gweithredol, 
ac mae’r holl gytundebau a phob sicrwydd 
yn ymwneud â strwythur buddsoddi ecwiti 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr ar waith.

Mae gallu Livingstone i wneud darpariaeth 
data allweddol yn llawer mwy hygyrch, ac i 
gyflymu’n aruthrol y cyflymder y gellir cyflenwi 
adroddiadau, yn golygu y bydd yn dod yn 
gyfrwng hanfodol ar gyfer cynyddu cyflwyno 
meddyginiaethau a datblygu llwybrau triniaeth.  
Edrychwn ymlaen at ddilyn y cynnydd a 
diweddaru ar waith y cwmni lleol arloesol 
anhygoel hwn yn rhifynnau’r dyfodol.  

Y Gronfa Her
Ers agor ar gyfer ceisiadau yn chwarter olaf 
2020, rydym wedi cynnal dau weithdy datblygu 
ac wedi cynnal nifer o gymorthfeydd un i un â 
darpar ymgeiswyr.  Hyd yn hyn, rydym wedi 
derbyn 23 o ddatganiadau o ddiddordeb a 5 
cais llawn.

Rydym yn awr yn falch iawn o fod yn 
gallu cyhoeddi bod ein her gyntaf un 
wedi’i chymeradwyo a’i hagor ar gyfer 
bidio ar y 26ain o Ebrill.  Gan weithio 
mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, 
Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) 
a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, mae 
£400,000 ar gael i gynigion cystadleuol 
oddi wrth unrhyw gwmni sy’n gallu cyflenwi 
hyfforddiant efelychu arloesol, hynod 
effeithiol ar gyfer Bwrdd Iechyd Caerdydd 
a’r Fro.  Mae hyn yn esgor ar gyfleoedd 
sylweddol i’r sector creadigol sy’n arwain 
diwydiant sydd gennym yn Ne-ddwyrain 

Cymru – gyda phrosiect fydd, gobeithio, yn 
cyflenwi arloesi cyflym ar gyfer ein GIG o 
fewn y rhanbarth ac ymhellach draw.  

Er mwyn ein galluogi i allu diwallu’r galw a’r 
llwyth gwaith y disgwylir y bydd y rhaglen 
hon yn parhau i’w creu, rydym hefyd wedi 
cryfhau’r tîm i roi rhagor o allu cyflenwi inni.  
Rydym yn falch iawn o groesawu Liz Rees, 
Swyddog Datblygu Prosiectau, i dîm Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, a Cheryl Moore, Rheolwr 
Rhaglenni, a Karla Lapit, Swyddog Marchnata 
a Chyfathrebu, i’n tîm sy’n bartner cyflenwi ym 
Mhrifysgol Caerdydd. 
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Mae Zip World yn Agored i Gynnal Busnes  
Yn groes i bob disgwyliad, mae gwaith cam 1 o adeiladu’r safle a’r holl osodiadau wedi’i 
gwblhau.  Mae holl ddogfennau cytundeb benthyca Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd 
wedi’u cwblhau, ac, fel y rhan fwyaf o Dde Cymru, roeddem yn falch iawn o weld Zip World 
yn agored i’r cyhoedd ynghanol cyffro sylw’r cyfryngau ar y 26ain o Ebrill, 2021 ac o glywed 
bod bob lle gwag wedi’u llwyr lenwi ganddynt am wythnosau i ddod.

Mae hwn yn brosiect fydd yn diogelu ac yn adfywio un o’r safleoedd diwydiannol mwyaf eiconig 
yn y rhanbarth, a bydd yn cynorthwyo’n ffocws ar dwf cynhwysol a chyfnerthu’r economi sylfaenol 
drwy gynnig 20 o gyfleoedd gwaith amser llawn a 60 o swyddi tymhorol i drigolion lleol.

Mae’n debygol y caiff profiadau ac atyniadau anturiaethau awyr agored i dwristiaid le amlwg 
wrth i’r Deyrnas Unedig barhau ar y daith o ymadfer ar ôl pandemig yr haint COVID-19, ac 
felly rydym wrth ein bodd y bydd Zip World yn cefnogi clybiau chwaraeon ac elusennau 
lleol gyda chyfleoedd noddi a hefyd o bosibl yn cynnig disgowntiau yn ystod cyfnodau tawel 
i drigolion lleol.

Cartrefi ar gyfer y 
Rhanbarth
Caeodd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am 
y Gronfa Bwlch Hyfywedd Tai ar yr 11eg o 
Ionawr, ac ers hynny rydym wedi cynnal ymarfer 
gwerthuso a safoni trylwyr ar 18 o gyflwyniadau.  
Mae hyn wedi arwain at restr fer dros dro o 12 
o gynlluniau i’w hystyried ymhellach.  Roedd y 
rhain i gyd yn amodol ar werthuso annibynnol a 
diwydrwydd dyladwy gan gynghorwyr technegol 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef CBRE.

Bydd y 12 yn mynd ymlaen yn awr i’r cam 
nesaf, gyda rhagor o ddyraniad wedi’i neilltuo 
i gynorthwyo i ddatblygu rhagor ar 2 gynllun 
“cam cynharach”.  Ar y 15fed o Fawrth, gwnaeth 
y Cabinet rhanbarthol gymeradwyo’r rhestr fer 
dros dro, ac mae pob awdurdod lleol wedi’u 
hysbysu ac wedi derbyn llythyr dyfarnu cyllid 
dros dro ar eu cyflwyniadau llwyddiannus.  
Gwnaeth y gronfa dargedu “safleoedd segur”, a 
allai ddangos yn eglur fwlch hyfywedd ariannol 
sy’n rhwystro cyflenwi tai ond a fyddai, petai 
arian ar gael, yn cael effaith sylweddol ar 
gyflenwi tai ledled y rhanbarth.  Amlinellwyd 
meini prawf cyflwyno a gwerthuso eglur yn 
y dechrau.  Cam nesaf y broses yn awr fydd 
llywio materion cyn-gontractiol a chynnal 
prosesau rhwystro a gwrthbwyso safonol drwy 
gam terfynol o ddiwydrwydd dyladwy er mwyn 
sicrhau bod pob risg wedi cael sylw ac wedi’i 
liniaru.  Cyhoeddir rhestr lawn a therfynol o 
safleoedd ym mis Mehefin, 2021.
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Mae Creo wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn datblygu partneriaethau 
ledled y byd academaidd, masnachol a llywodraeth, yn cynnwys cwblhau 
contract â Phrifysgol Gorllewin Lloegr i ddatblygu’r sterilyddion endosgop.  
Mae prototeipiau sy’n gweithio wedi’u datblygu yn awr ar gyfer y ddau 
gynnyrch ac mae 6 o rolau newydd wedi’u penodi ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Mae caffael Albyn Medical wedi gwneud y farchnad 
yn fwy hygyrch yn fyd-eang, tra bod ehangu safle swyddfa bresennol Creo 
yn cynyddu gallu ar yr un pryd yn y Rhanbarth.  Mae 6 rôl newydd wedi’u 
penodi hyd yn hyn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Penodwyd rheolwr prosiect newydd, gyda ffocws Chwarter 1 ar sicrhau bod 
y gweithgaredd masnachol ac sy’n gysylltiedig â’r farchnad yn gyfan gwbl 
gyson â’r gweithgaredd peirianyddol.  

Mae camau nesaf yn cynnwys mynd â’r prawf o gysyniad drwy astudiaeth 
ddefnyddioldeb ac ail-ddylunio i fodloni gofynion defnyddwyr ar ddiwedd 
y broses. 

Strategaeth Ynni
Yn y cylchlythyr diwethaf, gwnaethom ddarparu diweddariad ynglŷn â chreu 
a rhoi cymeradwyaeth y Cabinet i Weledigaeth a Strategaeth Ynni Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, a’r ffaith mai’r camau nesaf oedd paratoi Cynllun 
Gweithredu Strategaeth Ynni ar gyfer y rhanbarth, gan gydnabod nodweddion 
rhyng-gysylltiedig yr argyfwng hinsawdd, twf a chynhyrchiant isel hanesyddol 
yn y rhanbarth - a’r adferiad ar ôl COVID-19.  Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, 
gwnaed llawer o waith i fwrw ymlaen â hyn.  Mae cyflawniadau’n cynnwys 
sefydlu Bwrdd Llywio a chreu 4 grŵp thematig.  Mae’r grwpiau hyn yn 
cwmpasu meysydd datgarboneiddio Trafnidiaeth, Diwydiannol a Masnachol, 
Deunyddiau Adnewyddadwy ac ailosod Domestig, ac maent yn rhychwantu 
grŵp rhanddeiliaid o dros 120 o arbenigwyr.

Mae gweithdai wedi’u hamserlennu i gael eu cynnal drwy gydol mis Ebrill 
a mis Mai, ac wedi’u hwyluso gan Yr Ymddiriedolaeth Garbon, gyda’r 
nod o fyfyrio ar dargedau, heriau a’r sylfaen dystiolaeth gynhaliol a nodi 
cynllun gweithredu ac ymyrryd i gau’r bwlch rhwng y gweithgaredd sydd 
ar waith ar hyn o bryd ar sail ranbarthol gyfan, yn cynnwys piblinelli 
datgarboneiddio'r 10 Awdurdod Lleol a’r hyn fydd yn ofynnol er mwyn 
cyflawni targedau datgarboneiddio erbyn 2035.  Mae gwaith hefyd wedi’i 
ddechrau i ganfod ffynonellau cyllid fel bod enillion cyflym, fel y cânt a 
phan gânt eu nodi, yn cael eu datblygu’n gyflym.  

Cynllun Graddedigion  
Yn chwarter 1af eleni, mae yna 22 o fusnesau wedi ymgysylltu â ni 
am gyfleoedd dichonol i raddedigion ac mae ymholiadau’n dal i 
lifo.  Yn ystod y chwarter, rydym wedi hysbysebu 13 o rolau ac wedi 
penodi 7 o raddedigion.  Dechreuodd carfan 5 ym mis Ionawr gyda 
13 o raddedigion, y garfan fwyaf hyd yn hyn.  Mae gennym hefyd 10 
berson graddedig arall yn aros i ddechrau ar garfan 6.  

I gynorthwyo rhagor ar y rhaglen graddedigion, ym mis Ionawr 
gwnaethom greu hysbyseb sain â Global Radio a ddarlledwyd i fwy 
na 200,000 o unigolion a dargedwyd ledled y 10 Awdurdod Lleol.  
Y nod oedd codi ymwybyddiaeth o’r cynllun ledled cynulleidfa 
ehangach ac egluro pam mae’r hyn rydym yn ei gynnig yn unigryw.  
Roeddem wrth ein bodd fod 97% o hysbysebion a roddwyd 
wedi’u clywed gan y gynulleidfa darged. Drwy gydol y chwarter, 
gwnaethom fynychu a/neu weithredu amrywiol ddigwyddiadau, 
serch hynny’n rhithiol, yn cynnwys y ‘Rhith-ffair Yrfaoedd Cymru 
Gyfan’ ym mis Mawrth, a arweiniodd at 20 o gofrestriadau ar 
y wefan.  Gwnaethom hefyd gynnal ‘Gweminar Digwyddiad 
Ymgysylltu â Busnes Pen-y-bont ar Ogwr’, mewn partneriaeth â 
thîm ymgysylltu Pen-y-bont ar Ogwr, a arweiniodd at 5 o gyflogwyr 
yn cysylltu â ni wedyn am fwy o wybodaeth. 

Yn ychwanegol, gwnaethom gefnogi Global Welsh gyda 
digwyddiad rhwydweithio i amlygu’r gwerth a’r cyfleoedd y gall 
graddedigion eu cael drwy ymgysylltu â rhwydweithio effeithiol, a 
gwnaethom gynnal Trafodaeth Ddigidol Newyddion Busnes Cymru 
a dargedwyd at fusnesau ynglŷn â “Sut i Logi’r Graddedigion sy’n 
Iawn i chi”.  Gan edrych tuag at y dyfodol, mae ein cynlluniau’n 
cynnwys adnewyddiad llawn o’r brand a gwefan newydd ar gyfer y 
cynllun graddedigion ar gyfer yn ddiweddarach eleni.  Rhannir mwy 
o wybodaeth am hyn yn y diweddariad nesaf.
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Rhaglen Metro 
a Mwy   
Rhoddwyd cymeradwyaeth ar y 15fed 
o Fawrth gan Gabinet Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i adolygu’r 
rhaglen Metro a Mwy lle y bydd 
chwech o’r cynlluniau gwreiddiol yn 
cael eu cyflenwi o fewn amserlen 
o ddwy flynedd, a bydd pedwar 
cynllun yn cael eu datblygu 
ymhellach i’w cyflenwi fel rhan 
o’u prosiectau adfywio ehangach i 
ddenu cyllid mwy cyffredinol.  Bydd 
parcio a theithio Pont-y-pŵl New 
Inn, Cyfnewidfa Porth a pharcio a 
theithio Twnnel Hafren yn dechrau 
cyflenwi yn chwarter cyntaf 21/22.  
Mae Porth a Phont-y-pŵl wedi’u 
tendro, gyda’r tri chynllun arall y mae 
modd eu cyflenwi yn dechrau yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.  

Ers derbyn cyllid Llywodraeth y Deyrnas Unedig drwy Gronfa Strength in Places glodfawr Ymchwil ac 
Arloesi yn y DU ym mis Mehefin 2020, mae’r prosiect CSconnected wedi mynd o nerth i nerth. Mae 
adroddiad diweddar gan yr Uned Ymchwil i Economi Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn canfod 
bod cwmnïau a sefydliadau CSconnected yn chwarter olaf 2020 i gyfrif am yr hyn a amcangyfrifir 
sy’n 1,407 o swyddi, gyda phartneriaid yn y sector preifat i gyfrif am thua £440 miliwn o werthiant, yr 
oedd llawer ohono (dros 90%) yn gysylltiedig ag allforion dramor.  Mae cyflogaeth yn y clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd wedi bod yn sefydlog yn yr amgylchiadau economaidd heriol yn ystod y 
pandemig byd-eang, ac mae allbwn wedi’i gynnal i raddau helaeth ar adeg pan fo yna 9.9% o grebachu 
yng ngweithgaredd economaidd y Deyrnas Unedig yn 2020.

I gynorthwyo twf parhaus y diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd yn y rhanbarth, mae yna 
angen brys i greu piblinell o ddoniau drwy uwchsgilio ac ailsgilio o sectorau eraill.  Mae CSconnected 
mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd wedi lansio gweithgaredd datblygu sgiliau canol tymor 
cydgysylltiedig fydd yn tyfu yn unol â thwf y Clwstwr o 2021 i 2025, fydd yn gweld y deuddeg 
partner yn gweithio â Cholegau Addysg Bellach lleol i ddatblygu a chyflenwi cwricwlwm Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus, rhaglen Prentisiaeth i Raddedigion, yn ogystal â gweithgareddau cynhwysiant, 
allgymorth ac ymgysylltu â’r gymuned ehangach yn y rhanbarth lleol.  

Yn Chwarter 1 yn 2021, cymerodd CSconnected ran mewn nifer o ddigwyddiadau ar-lein sy’n cynnig 
gwahanol ffyrdd o barhau â busnes, gyda llwyfannau arloesol i efelychu arloesi, cydweithredu 
a chysylltu â’r diwydiant yn ystod COVID.  Mae’r tîm yn CSconnected hefyd yn canolbwyntio ar 
gyflenwi’r CoInnovateCS ar-lein cyntaf (a gyd-leolir â CS Mantech) fydd yn archwilio marchnadoedd 
dan arweiniad y farchnad mewn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ar yr 8fed, y 9fed a’r 10fed o 
Fehefin, 2021 ac yn gweithio mewn partneriaeth â Technology Connected i gyflenwi llwyfan Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd yn Wythnos Technoleg Cymru sydd ar y gweill ar yr 21ain-25ain o 
Fehefin, 2021.

Mae gweithgareddau eraill allweddol yn y chwarter hwn yn cynnwys ymgysylltu â Minalogic, y 
Clwstwr Arloesi ar gyfer Technolegau Digidol yn ardal Afarn Y Rhôn yn Ffrainc, a Silicon Saxony, y 
rhwydwaith uwch-dechnoleg mwyaf yn Sacsoni ac un o’r clystyrau microelectroneg a Thechnoleg 
Gwybodaeth mwyaf yn yr Almaen, i ddatblygu partneriaeth hirbarhaol sy’n cynorthwyo cenhadaeth 
CSconnected i gymell technolegau’r dyfodol.

Yn ychwanegol at y prosiect ‘Strength in Places’, mae’r tîm yn CSconnected wedi cynorthwyo nifer 
o fentrau gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru â gweminarau a chyflwyniadau i 
amrywiaeth o gynulleidfaoedd tramor, ac maent wedi cydgysylltu gweithgareddau ar gyfer prosiectau 
eraill, yn cynnwys QFoundry (technolegau cwantwm) a SOCRATES (cydrannau ar gyfer cerbydau 
trydan), y gellir canfod rhagor o fanylion amdanynt yn yr adran prosiectau yn  
https://csconnected.com.
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https://csconnected.com/new-report-highlights-resilience-of-compound-semiconductor-cluster/
https://csconnected.com
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Cerbydau Trydan Allyriadau Isel  
Mae yna 44 o dacsis dynamo wedi’u prynu a’u brandio i weithredu 
cynllun ‘rhowch gynnig cyn prynu’.  Bydd hyn yn galluogi gyrwyr/
gweithredwyr tacsis i roi cynnig ar y cerbyd yn ddi-dâl am 30 
niwrnod.  Y bwriad yw y bydd hyn yn weithredol erbyn diwedd mis 
Mehefin. Mae tri o’r safleoedd gwefru ar gyfer seilwaith Cerbydau 
Allyriadau Isel Iawn wedi’u gosod (gorsaf fysiau Merthyr, Porth a 
Chaerffili), a byddant yn cael eu cysylltu ac yn weithredol yn o fuan, 
ac mae yna raglen gyfredol yn mynd rhagddi i gyflenwi pob un o’r 
31 o safleoedd ledled y rhanbarth.  Rhagwelir y bydd y cyfan wedi’u 
gosod erbyn diwedd mis Mai/dechrau mis Mehefin er defnydd 
gyrwyr tacsis yn unig.

Ar yr 31ain o Fawrth, cynhaliwyd ein Gweminar Tacsis lle y 
rhoddwyd diweddariad i yrwyr a gweithredwyr tacsis am y rhaglen 
dacsis ac i drafod cymhelliannau’r dyfodol. 

Roeddem yn llwyddiannus i’r gwerth o thua £4.8 miliwn yn y cynigiad 
oddi wrth gronfa drafnidiaeth leol (ULEV) Llywodraeth Cymru i’n 
galluogi i gyflenwi gwefryddion 112 7/22 ar gyfer defnydd cyhoeddus 
yn 2021/22.  Mae’r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo ac mae tendrau 
ar gyfer cyflenwi i fod i gael eu cyhoeddi yn o fuan i alluogi cyflenwi’n 
gynnar.  Mae rhagor o gyllid oddi wrth gronfa’r LTF sy’n werth £8 
miliwn hefyd wedi’i dderbyn i gyflenwi’r rhaglen Metro a Mwy i roi 
arian cyfatebol i’r £15 miliwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a 
chyfraniadau ychwanegol yr awdurdodau lleol.
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Bwrdd Cyngor Busnes Newydd 
Ym mis Chwefror, gwnaethom ddechrau ar y broses o hysbysebu a phenodi Bwrdd newydd 
ar gyfer Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Rydym yn chwilio am “arweinwyr 
busnes gweledigaethol i ddod yn aelodau o Gyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
- gan ddod â’r craffter, yr egni a’r angerdd i gyfarwyddo, hysbysu a llunio dyfodol busnes yn 
Ne-ddwyrain Cymru”.  Mae gan ein Cyngor Busnes rôl allweddol mewn gweithio â Chabinet 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
y Bartneriaeth Sgiliau a sefydliadau eraill a chanddynt broffil amlwg er mwyn sicrhau bod 
llais busnesau’n cael ei glywed yn eglur yn y Rhanbarth.  O dan arweinyddiaeth newydd 
Nigel Griffiths, mae’r rolau hyn yn darparu’r cyfle i ddylanwadu ar benderfyniadau ac i wneud 
gwahaniaeth pendant yn y rhanbarth.  Rydym wrth ein bodd o fod yn gallu diweddaru bod yna 
Fwrdd newydd wedi’i benodi a bod gennym gymysgedd digonol amrywiol o gefndiroedd, a’r 
arbenigedd, y profiadau a’r agweddau amlsector angenrheidiol yn cymryd rhan i allu galluogi’r 
Cyngor i fod â rôl allweddol mewn ailgodi’n gryfach ac i fanteisio hyd yr eithaf ar y cyfleoedd 
busnes gwych sydd o’n blaenau yn y byd ar ôl y pandemig.  Byddwn yn diweddaru mwy am 
y prosiectau y bydd y Cyngor newydd yn dechrau arnynt mewn diweddariadau dilynol.Learn 
more about the VRP »

3 / N
ew

yddion am
 y Bartneriaeth

Partneriaeth Twf 
Economaidd Rhanbarthol 
Mae ein Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol 
wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu 
cynghorion ac arweiniad i sicrhau ein bod yn rhoi 
ystyriaeth ofalus, ac yn dechrau rhoi’r cynlluniau 
angenrheidiol ar waith, i gynorthwyo’n taith tuag 
at statws rhanbarthol.  Yn ychwanegol, bydd y 
Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, a 
hithau wedi bod â rôl allweddol gyda chreu’n 
prosbectws Buddsoddi - “Llewyrch i’n Lle” - yn 
ceisio cynorthwyo i symud y cynigiadau amlinellol 
ymlaen i fod yn gynigion buddsoddi pendant drwy 
ddarparu arweinyddiaeth gref ac arbenigedd yn 
y sector.  Mae yna waith sylweddol hefyd wedi’i 
wneud i ddatblygu’n darpar “Gronfa Arloesi” - y 
bwriedir iddi gynorthwyo’r twf ac ehangu uchelgais 
Busnesau Bach a Chanolig arloesol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd.

Partneriaeth Sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (CCRRSP)
Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi 
cynorthwyo’r CCRSP i helpu i hyrwyddo’n 
sectorau blaenoriaethol drwy ymgyrchoedd 
marchnata sydd wedi’u targedu.  Mae’r 
ymgyrchoedd wedi canolbwyntio ar y sectorau 
iechyd, gofal cymdeithasol a chreadigol, gyda’r 
nod o chwalu canfyddiadau negyddol, amlygu 
ehangder gyrfaoedd ac amlygu’r doniau sydd 
yn y rhanbarth.  Mae erthyglau a baratowyd ar 
gyfer yr ymgyrchoedd yn dangos y cyfleoedd 
ardderchog sydd ar gael a bod yna ddyfodol 
disglair yn aros y sectorau hyn ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Darllenwch fwy yn:  

CCR Social Care Mini Mag »

Creative Industries March 2021 »

https://valleysregionalpark.wales/
https://valleysregionalpark.wales/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/12/ccr-social-care-mini-mag.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2021/03/creative-industries-publications-march-2021.pdf
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Parc Rhanbarthol 
y Cymoedd
Gwelodd y chwarter hwn Barc 
Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau 
i weithio mewn partneriaeth â’r 12 
Canolfan Darganfod, gan ddod â 
datblygiadau i aeddfedrwydd mewn 
pryd ar gyfer yr adeg pan fydd lleoedd 
yn ailagor, yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru a’r tywydd 
cynhesach.  Ers dyfarnu arian yn 
2019, mae gwelliannau a datblygiadau 
wedi cynnwys rhoi wyneb newydd ar 
lwybrau troed, cael cyfarpar chwarae, 
gwell arwyddion, datblygiadau yn y 
ganolfan ymwelwyr, a mwy o lawer. 

Llwyddodd Parc Rhanbarthol y 
Cymoedd hefyd i ennill cyllid gan 
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig tan 2023.  Bydd 
y cyllid hwn yn cynorthwyo parhad 
Cynllun y Gwarcheidwaid, sy’n 
darparu gweithgareddau ymgysylltu 
cymunedol a phrosiectau peilot.  
Bydd y Gwarcheidwaid yn parhau 
i gael eu harwain gan Groundwork 
Cymru, a byddant yn fewnfodol yn 
ôl ar y ddaear, gan fod cyfyngiadau 
bellach yn cael eu llacio, gan weithio 
o fewn nifer dethol o’n Canolfannau 
Darganfod ac mewn cymunedau 
ledled rhanbarth y Cymoedd.  Ariannir 
Parc Rhanbarthol y Cymoedd gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig Llywodraeth Cymru.
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Cyhoeddi Buddsoddiad a 
Phrosbectws a Gweledigaeth 
ar gyfer Rheilffyrdd i Deithwyr 
newydd
Cyhoeddwyd ein Gweledigaeth ar gyfer Rheilffyrdd i Deithwyr newydd a’n 
cyfres o flaenoriaethau datblygu strategol er mwyn cyflawni rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus strategol ar gyfer y Rhanbarth sy’n darparu 
gwasanaethau trafnidiaeth dibynadwy, effeithlon a fforddiadwy o ansawdd 
uchel i gynnal datblygiad economaidd ac adfywiad  
cymdeithasol cynaliadwy. 

Yn ychwanegol, mae ein prosbectws Buddsoddi newydd yn amlinellu rhaglen 
gwerth £4.2 biliwn radical a thrawsnewidiol o gynigiadau sy’n canolbwyntio 
ar y sector ac sy’n galluogi seilwaith a gynlluniwyd i gyfarparu’n heconomi a’n 
cymdeithas yn Ne-ddwyrain Cymru gyda’r adnoddau, yr offer a’r strwythurau 
sy’n ofynnol i gyflawni’n huchelgais a’n strategaeth.

Ategwyd y ddau gyhoeddiad hyn gan ddadleuon panel a gynhaliwyd.  
Cynlluniwyd y sesiynau, a gynhyrchwyd inni gan Newyddion Busnes Cymru 
ac a gynhaliwyd gan gyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i drafod 
y gweithgareddau, yr effaith a’r deilliannau arfaethedig a ragwelir yn y 
prosbectws, a chymhelliannau, cynlluniau a deilliannau y dymunir eu cael 
yn ein Gweledigaeth ar gyfer Rheilffyrdd i Deithwyr, yn ôl eu trefn.

Gallwch wrando ar y ddau yma: 

Buddsoddiad a Phrosbectws »

Gweledigaeth ar gyfer Rheilffyrdd i Deithwyr »

Mae’r ddwy sesiwn hyn yn ffurfio rhan o’n Cyfres Trafodaeth Ddigidol 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a lansiwyd ar ddechrau 2021 i ddod 
â gwahanol fformat ac ymagwedd tuag at drafod rhai o’r pynciau a/
neu’r cyfleoedd mwyaf o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Lansio Gwefan newydd 
Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd   
Rydym yn llawn cyffro o rannu’r newyddion â chi am ein 
gwefan newydd – ac sy’n llawer gwell - gan Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd.  Ar ôl ymgyrch ragflas y gwnaethom ei chynnal 
yn y cyfnod oedd yn arwain at y diwrnod lansio, lansiwyd ein 
gwefan newydd o’r diwedd ar y 23ain o Fawrth!  Mae hi’n llawer 
mwy cynhwysfawr na’n gwefan flaenorol, ac mae’n gweithio’n 
llawer mwy fel ‘man popeth dan yr unto’ ar gyfer unrhyw beth 
a phopeth rydym yn gysylltiedig ag ef; mae’n gwasanaethu 
fel canolfan ar gyfer ein holl ddiweddariadau am brosiectau, 
canolfan fuddsoddi sy’n amlygu cyfleoedd sydd ar gael ledled 
y rhanbarth, arian sydd ar gael a sut yn union y gallwch gael 
atynt.  Mae gennym hefyd ein holl newyddion a digwyddiadau 
diweddaraf a amlygir gyda gwell gosodiad a dyluniad, archif 
hawdd ei ddefnyddio o’r holl bapurau a’r cyhoeddiadau 
blaenorol, gyda gwybodaeth am bob un o’n sectorau 
blaenoriaethol a meysydd ffocws allweddol.  

Cofiwch gymryd golwg drosoch eich hun »

https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-events/latest-news/the-ccr-investment-prospectus-prosperity-for-our-place/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-events/latest-news/hear-the-expert-views-on-ccrs-passenger-rail-vision-2/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
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Cyd-bwyllgorau Corfforaethol
Ar ôl cyflwyno dogfennau ymgynghori ym mis Ionawr, mae’r ymgysylltu  
â Llywodraeth Cymru wedi parhau ynglŷn â phwnc esblygu  
llywodraethiant rhanbarthol.  

Gyda chyngor ac arweiniad gan gyrff partneriaeth Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a’r Cabinet rhanbarthol, mae yna gynllun 4 cam wedi’i baratoi ar 
gyfer rhagor o drafodaeth sy’n amlinellu amrywiol gamau’r pontio.

Rydym ar hyn o bryd yng ngham 1, sy’n parhau i fanteisio hyd yr eithaf ar 
y Cytundeb Cydweithio a sefydlwyd i reoli rhaglen gyllido ar wahân ein 
Bargen Ddinesig.  Mae Cam 2 – y bwriadir iddo ddigwydd rhwng hyn a 
mis Chwefror 2022 – yn golygu creu Cyd-bwyllgor Corfforaethol – corff 
corfforaethol fyddai’n caffael yn awtomatig y gallu i weithredu fel strwythur 
rhanbarthol corfforaethol gyda 18 o offerynnau statudol newydd wedi’u 
priodoli iddo a’r gallu i ymgeisio’n uniongyrchol am arian buddsoddi 
newydd ac ychwanegol.  Byddai’r drefn, strwythur a chytundeb cydweithio 
cyfredol yn cael eu hymgorffori o fewn yr endid newydd hwn.  Bydd camau 
dilynol yn golygu  parhau i ailadrodd, esblygu a mabwysiadu ymarfer gorau 
yn yr ymdrech i gyflenwi rhaglenni cydgysylltiedig fydd yn cael effaith 
strategol wirioneddol ar y rhanbarth.  Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth 
maes o law.

4 / Proses, G
w

eithdrefnau a G
w

leidyddiaeth

Adolygiad Porth Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd
Ym mis Ionawr, 2020, ar ôl cyflwyno cyfres i Lywodraeth y 
Deyrnas Unedig ym mis Tachwedd 2020 o adroddiadau terfynol 
a wnaed ac a baratowyd gan banel gwerthuso cenedlaethol, dan 
arweiniad SQW, ynglŷn â chynnydd ac effaith Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ochr yn ochr ag “Adroddiadau 
Cydategol” hunanasesu atodol a baratowyd gan y tîm - cawsom 
ein sesiwn Her Porth gyntaf dan arweiniad Y Weinyddiaeth 
Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Yr Adran Busnes, Ynni 
a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), Trysorlys Ei Mawrhydi a 
Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru.  Dilynwyd hyn gan ail 
sesiwn her gyda David Davies a Ken Skates o Lywodraeth Cymru.

Roedd y ddwy sesiwn her yn gynhyrchiol iawn a gwnaethant 
drafod y gwerthuso terfynol a wnaed gan SQW, ochr yn ochr ag 
adroddiadau cydategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a edrychai 
yn ôl ar yr hyn sydd wedi’i gyflawni hyd yn hyn, a chan amlinellu 
cynlluniau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y dyfodol.  
Rhagwelir canlyniad hirddisgwyliedig yr Adolygiad Porth cyntaf 
hwn yn yr ychydig wythnosau nesaf.
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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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