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Rhagair

Mae ail chwarter 
2021 wedi bod yn 
un prysur arall ...
Mae ail chwarter 2021 wedi bod yn 
chwarter prysur arall. Mae’r rhifyn hwn 
yn cynnwys diweddariadau ar Cartrefi ar 
gyfer y Rhanbarth, y Cynllun Graddedigion, 
y Gronfa Her, Creo Medical, Zip World a 
Pharmatelligence, ynghyd â newyddion yn 
ymwneud â phartneriaeth oddi wrth y Cyngor 
Busnes, Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, a Pharc Rhanbarthol 
y Cymoedd.  

Mae uchafbwyntiau’r chwarter yn cynnwys 
diweddariad am Strategaeth Ynni yn ymwneud 
â’n hymrwymiad i economi a chymdeithas 
garbon niwtral yn Ne-ddwyrain Cymru, lansio 
ymgyrch ‘Scale in Wales’ y Ffowndri Technoleg 
Ariannol, diweddariadau Trafnidiaeth ynglŷn 
â Cherbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) a’n 
Rhaglen Metro a Mwy, ynghyd â darnau o’n 
Harolwg Mewnwelediadau Busnes.

Mae yna waith sylweddol hefyd wedi  
bod yn digwydd yn fewnol i’n newidiad i 
Modern.Gov i reoli holl brosesau’n pwyllgorau,  
i wella’n gwaith o fonitro perfformiad, 
asesiadau risg ac effeithiau yn ogystal ag i 
wneud cynnydd i werthuso opsiynau  
a thrafodaeth am ddyfodiad  
Cyd-bwyllgorau Corfforaethol.

Daw yna fwy o rifynnau drwy gydol 2021, 
yn ein hymdrechion i sicrhau bod pawb yn 
meddu ar yr wybodaeth lawn am gynnydd 
a pherfformiad. Yn y cyfamser, rydym yn 
gwirioneddol obeithio y mwynhewch eich 
hunain yn darllen!
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Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 

Strategaeth Ynni

Y Sector Technoleg Ariannol

Cadarnhau swyddi Cadeirydd 
a Dirprwy Gadeirydd y Cabinet 
Rhanbarthol ar gyfer 2021/22

Llwyddiant Adolygiad Porth Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cyd-bwyllgorau Corfforaethol

Newid i “Modern.Gov”
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1 / Buddsoddiadau

Piblinell Fuddsoddi
Mae ein piblinell fuddsoddi’n parhau i ddenu llif 
cyson o gyfleoedd i gael eu hystyried.  Rydym yn 
falch o roi gwybod bod gennym ar hyn o bryd:

 — 17 o gynigion hysbys lle’r ydym wrthi’n 
weithgar yn siarad â chynigyddion yn 
y Biblinell ehangach – ond maent eto i 
gyflwyno’n ffurfiol.

 — 4 o gynigion sydd mewn amrywiol gyfnodau 
o’r gwaith rhidyllu cychwynnol a’r cyfnod 
gwerthuso cynnar.

 — 4 sydd wedi cyrraedd y sefyllfa lle mae 
achos strategol dros fuddsoddi wedi’i 
ffurfio ac mae gwaith wrthi’n cael ei wneud 
ar ddiwydrwydd dyladwy, a gwerthuso 
cyfreithiol/ariannol llawn.

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

 — 9 o brosiectau sydd wrthi’n cael eu cyflenwi.  
Y rheiny yw: Y Ffowndri CS, Y Rhaglen 
Graddedigion, Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth, 
Metro a Mwy, Creo Medical, Zip World, 
Pharmatelligence, Y Gronfa Her, a’r Gronfa 
Adeiladau Strategol. 

 » Ffowndri CS

 » Graduate Programme

 » Rhaglen Graddedigion 

 » Rhaglen Metro a Mwy  

 » Creo Medical

 » Zip World

 » Pharmatelligence 

 » Y Gronfa Her

 » Cronfa Safleoedd ac Adeiladau 
Strategol

Cronfa Safleoedd ac Adeiladau Strategol
Ar ôl i’r Cabinet gymeradwyo sefydlu’r Gronfa Safleoedd ac Adeiladau Strategol gwerth £50 
miliwn ym mis Mawrth, agorodd y gronfa ar gyfer ymholiadau cychwynnol ym mis Ebrill 
gyda chynlluniau i lansio’r gronfa i’r farchnad fwy cyffredinol yn ddiweddarach eleni. Hyd 
yn hyn, rydym wedi cynnal trafodaethau â phob un o’r 10 Awdurdod Lleol ac rydym wrthi’n 
coladu piblinell fanwl. Byddwn yn ystyried cymysgedd o brosiectau byrdymor, tymor canolig 
a hirdymor, a chydbwysedd o ddatblygiadau newydd a chyfleoedd adnewyddu ledled y 
Rhanbarth cyfan.   

Mae ein benthyciad cyntaf yn y cyfnod contractio ar gyfer ei ddefnyddio yn ddiweddarach 
eleni, ac rydym wrthi’n weithgar yn cymryd rhan mewn trafodaeth gychwynnol ar 3 
phrosiect yn rhagor, gyda’r nod o’u trosi’n fuddsoddiadau drwy 2021/22
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Cartrefi ar gyfer y 
Rhanbarth
Mae Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth yn awr yng 
Nghyfnod B (cyfnod rhagor o ddiwydrwydd 
dyladwy/cyn contract) gan weithio â’r 
Cynghorwyr Technegol a chan edrych ar bob un 
o’r cynlluniau ar y rhestr fer dros dro yn fanylach.  
Ein nod yw cael rhestr fer derfynol arfaethedig 
o gynlluniau i’w hystyried gan y Cabinet ym mis 
Hydref – ar ôl i’r diwydrwydd pellach gael ei 
gwblhau, ac rydym yn hyderus y gallwn ffurfio 
contract a dosbarthu’r dyfarndaliadau cyllid.

Cynllun Graddedigion 
Yn ystod y chwarter, mae ein tîm Cynllun Graddedigion wedi ymgysylltu â 24 o gyflogwyr 
newydd, sydd wedi arwain at hysbysebu 26 o rolau newydd.  O’r rolau hynny, mae 12 o 
raddedigion newydd wedi’u penodi i rolau newydd, gyda’r rolau sy’n weddill naill ai yn y 
broses o drefnu rhestr fer neu o gyfweld, neu mae’r rolau’n dal yn weithredol ar ein gwefan.  
Rydym wedi mynychu 9 o wahanol ddigwyddiadau gyda’r prifysgolion sy’n bartneriaid inni, 
yn cynnwys rhith-gyflwyniadau a gweminarau ynglŷn â’r buddion i fusnesau bach a chanolig 
o weithio gyda ni, ac rydym wedi mynychu amryw o ffeiriau myfyrwyr i helpu graddedigion 
newydd i ganolbwyntio ar ddatblygu’u gyrfa.  Ar ben hynny, mae yna 10 o raddedigion 
newydd wedi cwblhau’r cwrs ILM yn ddiweddar fel rhan o Garfan 6. 

Rydym hefyd wrth ein bodd o rannu’r newyddion y byddwn ym mis Medi yn ail-enwi ac yn 
ail-frandio’n Cynllun Graddedigion, gan gyflwyno buddion newydd a lansio gwefan newydd 
sbon. Cadwch lygad yn agored! 

I ategu’n hymagwedd newydd, rydym wrth ein bodd o groesawu Gemma Jones a Leanna 
Davies i’r tîm, ac maent wedi ymuno â ni fel Swyddogion Datblygu Graddedigion, ac rydym 
hefyd ar hyn o bryd yn hysbysebu am berson graddedig i ymuno â’n tîm dros yr ychydig 
fisoedd nesaf. 

Os hoffech ganfod mwy o wybodaeth am sut y gallwn helpu’ch busnes, anfonwch e-bost, 
os gwelwch yn dda, at CCRgraduatescheme@cardiff.gov.uk. Byddem wrth ein bodd o  
glywed gennych. 
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Pharmatelligence
Ar ddiwedd mis Ebrill, cawsom afael ar 
Lisa Alderson, a oedd bryd hynny newydd 
ei phenodi’n Brif Swyddog Gweithredol 
Pharmatelligence er mwyn clywed drosom ein 
hunain am y cynlluniau ar gyfer y dyfodol sydd 
gan Pharmatelligence, lle’r oedd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd wedi buddsoddi £2 
filiwn yn gynharach eleni, ac yn neilltuol, i 
glywed am sut mae’r gwaith sy’n arwain at 
lansio LivingstonIQ  - eu llwyfan meddalwedd 
dadansoddi data newydd chwyldroadol – yn 
mynd rhagddo. Rydym wrth ein bodd o adrodd 
bod popeth yn gweithio yn iawn, gyda’r prif 
ffocws yn awr yn cael ei roi ar ddatblygu’r 
strategaeth fasnachol a magu ymwybyddiaeth o 
frand cyn y lansio.

Rydym hefyd yn falch o adrodd bod gennym yn 
awr Swyddog Anweithredol ym Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd – Carol Bell – yn gweithio’n 
brysur ac yn gweithio ar y Bwrdd!  

Y Gronfa Her
Cafodd Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd chwarter prysur yn goruchwylio 
rhaglen brysur o ddigwyddiadau, a hefyd yn 
dechrau ar y broses o ddatblygu heriau newydd 
mewn meysydd megis Cerbydau Allyriadau Isel 
ar gyfer fflydoedd o gerbydau, diogelwch bwyd 
a datblygu’r gadwyn gyflenwi.

Uchafbwyntiau’r chwarter yn ddi-os oedd agor 
ein her wirioneddol gyntaf i’r farchnad - yr 
Her Hyfforddiant Traceostomi, y gwnaethom 
weithio arni mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd Caerdydd a’r Fro, Y Fenter Ymchwil 
Busnesau Bach (SBRI) a Llywodraeth Cymru.  
Mae’r Her yn mynd rhagddi’n wirioneddol 
dda, a dyfarnwyd contractau i bedwar cwmni: 
Rescape Innovation Limited, Nudge Reality 

Limited, Tru Corp Limited, ac Aspire2Be ar 
ddiwedd cyfnod 1. Bydd y pedwar cwmni hyn 
yn gymwys i ymgeisio am ragor o gyllid ar 
gyfer cyfnod 2, sy’n dechrau ar yr 11eg o Awst 
i ddatblygu’u datrysiadau cyn eu profi fel rhan 
o gyfnod 3 mewn amgylchiadau bywyd go 
iawn o weithredu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro.  

Mae Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn croesawu datganiadau o ddiddordeb ar 
gyfer rhagor o heriau. I gysylltu am drafodaeth 
gychwynnol, anfonwch e-bost, os gwelwch yn 
dda, at ein partneriaid cyflenwi ym Mhrifysgol 
Caerdydd ccrchallengefund@cardiff.ac.uk i 
ganfod mwy o wybodaeth.
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Mae'r gyrchfan o ddewis’
Ar ddechrau mis Mai, yn o fuan ar ôl yr agoriad, gwnaethom ymweld â Thŵr Zip World i 
weld drosom ein hunain sut mae ein buddsoddiad yn datblygu ac i glywed am y syniadau 
a’r cynlluniau sy’n bodoli ar gyfer datblygiadau’r dyfodol. Digon yw dweud y gwnaed argraff 
dda arnom!  Mae Zip World yn awr wedi gorffen eu cyfnod adeiladu cyntaf, ac rydym wrth 
ein bodd o rannu’r ffaith eu bod wedi cael dros 10,000 o ymwelwyr â’r safle hyd yn hyn.  
Felly, maent yn bendant iawn yn agored ar gyfer busnes ac yn prysur wneud y cymoedd yn 
‘gyrchfan o ddewis’ i dwristiaid. 

Ym mis Mehefin, adroddodd Creo Medical 
- ein busnes dyfeisiadau meddygol a leolir 
yng Nghas-gwent sydd â chenhadaeth i wella 
canlyniadau i gleifion drwy’r defnydd o ynni 
arloesol i wneud gweithredoedd endosgopi 
yn llai mewnwthiol - drwy gyfrwng porth 
newyddion Cyfnewidfa Stoc Llundain, am 
y defnydd llwyddiannus cyntaf ‘mewn bod 
dynol’ o’u cynnyrch, MicroBlate Fine – (gweler 
y ddolen isod). Mae hyn yn newyddion 
ardderchog i Creo.  

Maent hefyd wedi ehangu’u safle yng Nghas-
gwent i dyfu’u canolfan yng Nghymru, ac 
maent wedi cyflogi 8 person newydd i rolau 
sy’n mynnu medrau uchel ac sy’n talu cyflog 
hynod deilwng. Mae hyn yn newyddion da i’r 
rhanbarth o ran y swyddi sydd newydd eu creu 
yn rolau o werth uchel, ac o ansawdd uchel.

https://www.londonstockexchange.com/news-article/CREO/microblate-fine-s-first-in-human-use-update/15019124
https://www.londonstockexchange.com/news-article/CREO/microblate-fine-s-first-in-human-use-update/15019124
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Rhaglen Metro  
a Mwy   
Ar ôl derbyn cymeradwyaeth ar y 
15fed o Fawrth, 2021 gan Gabinet 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
ddiwygio’r rhaglen Metro a Mwy, mae 
chwech o’r deg cynllun sydd i fod i 
gael eu cwblhau erbyn mis Mawrth 
2023 yn mynd rhagddynt ar hyn o 
bryd drwy ddylunio a chyflenwi.  Mae 
parcio a theithio New Inn Pont-y-
pŵl, Cyfnewidfa Porth a pharcio a 
theithio Twnnel Hafren i fod yn o fuan 
i ddechrau cyflenwi, unwaith y bydd 
dyfarniadau olaf o gontractau wedi’u 
cwblhau.  Mae’r tri chynllun arall yn 
dal yn y cyfnod dylunio, a disgwylir 
y byddant yn dechrau naill ai’n 
ddiweddarach yn y flwyddyn, neu’n 
gynnar yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Caiff y pedwar arall o’r 10 cynllun 
gwreiddiol ar hyn o bryd eu 
datblygu’n rhagor i’w cyflenwi fel rhan 
o’r prosiectau adfywio ehangach i 
ddenu cyllid ehangach.  
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ULEV 
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. Mae’r gwaith o 
reoli’r treial ar hyn o bryd wrthi’n cael 
ei wneud, gyda’r dyddiad y bwriadir 
dechrau rywbryd ym mis Medi.
Mae hyn ychydig yn hwyrach nag a 
gynlluniwyd yn wreiddiol oherwydd 
yr angen i sicrhau bod y seilwaith 
gwefru ar waith i gynnal y rhaglen.  
Mae’r mwyafrif o’r 31 o safleoedd 
seilwaith gwefru i fod i gael eu 
comisiynu o fewn yr un raddfa amser.  

Bydd rhagor o gyfathrebu â’r fasnach 
dacsis yn digwydd unwaith y bydd 
dyddiad ar gyfer dechrau ar y treial 
wedi’i bennu, a bydd rhagor o 
ymgysylltu yn parhau drwy gydol  
y treial.  

Mae’r broses o dendro wedi cau yn 
awr ar gyfer darparu’r seilwaith ar y 
stryd a pharcio cyhoeddus (lleiafrif 
o 159 o safleoedd drwy’r Rhanbarth 
i gyd), ac mae’r tendrau i fod i gael 
eu gwerthuso drwy gydol mis Awst.  
Bydd gwaith yn dechrau i gyflenwi’r 
seilwaith hwn yn o fuan ar ôl hynny.
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Strategaeth Ynni
Ar ôl sefydlu Bwrdd Llywio ar Ynni a ddewiswyd o fysg unigolion 
sy’n cynrychioli sefydliadau megis Clwstwr Diwydiannol De Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, a’n 10 awdurdod lleol, ac yn y blaen, ynghyd 
â sefydlu 4 ffrwd gwaith o flaenoriaeth allweddol, sef: Trafnidiaeth, 
Domestig, Diwydiannol a Masnachol ac Ynni Adnewyddadwy, mae 
ein gweithgaredd y chwarter hwn wedi canolbwyntio ar weithio â’r 
Ymddiriedolaeth Garbon i hwyluso gweithdai i helpu i grisialu cynllun 
gweithredu a map ffordd ar gyfer y dyfodol fydd yn y pen draw yn 
golygu cyfres o ymyriadau i sicrhau ein bod ar y llwybr cywir i leihau 
allyriadau o’n system ynni 55% erbyn 2035 a sero-net erbyn 2050.

Rydym wedi dod yn bartneriaid gyda Flexis Cymru, sef 
cydweithrediad prifysgol a all ddarparu ystod eang o gefnogaeth 
academaidd inni yn ein cyfnodau o gasglu a dadansoddi data, ynghyd 
â’n helpu ni hefyd drwy ddarparu datrysiadau arloesol i’r pwyntiau 
gweithredu rydym yn eu datblygu.  Un o’r pethau y byddwn yn bwrw 
ymlaen ag ef yw’r cysyniad o ‘Gefell Digidol.’    

Rydym hefyd wedi cofrestru i fod yn bresennol yn uwchgynhadledd 
Cop26 am y pythefnos llawn ym mis Tachwedd, ac ym mis Mehefin, 
cytunodd y Cabinet Rhanbarthol i ymrwymo i’r ymgyrch Ras at Sero 
fyd-eang. Nid rhyw ymrwymiad goddefol mo hyn: sef mynnu bod yn 
rhaid diwallu meini prawf sylfaenol, a ategir gan addewidion, cymorth 
ffurfiol a chyhoeddi cynllun cadarn. Mae gwaith wedi’i ddechrau ac 
mae adnoddau wedi’u rhoi ar waith i ddechrau ar y gwaith ymgeisio. 

Rhoddwyd cefnogaeth lawn y Cabinet hefyd ym mis Mehefin i 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ymochri â’r Prosiect Datgelu Carbon, 
sef system ddatgelu amgylcheddol fyd-eang sy’n helpu dinasoedd, 
rhanbarthau a chwmnïau i ddatgelu’u data a’u heffaith ar yr 
amgylchedd.   

Yn olaf, er mwyn helpu i fwrw goleuni ar gwantwm yr her sydd o’n 
blaen a hefyd y gwaith gwych sy’n digwydd ledled y rhanbarth i gyd, 
lluniasom gyfres Ynni a Chynaliadwyedd o nodweddion sydd wedi 
bod yn weithredol drwy gydol y chwarter yn Newyddion Busnes 
Cymru ac ar ein sianeli ni’n hunain.    

Yn fyr, mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn dyst i gyfnod 
prysur iawn o weithgareddau, ac mae llawer iawn mwy i ddod.
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Y Sector 
Technoleg 
Ariannol 
Mae’r chwarter hwn wedi bod yn dyst i 
lansiad llwyddiannus Ffowndri FinTech 
Cymru a’r ymgyrch ‘Scale in Wales’ i ddenu 
ymgeiswyr i raglen sbarduno busnesau 
newydd 12 wythnos.  Roeddem wrth ein 
bodd o ymuno â Chymdeithas Adeiladu’r 
Principality ac Admiral Pioneer fel partner 
cyllido yn y fenter FinTech Cymru newydd 
gyffrous hon.

Nod y fenter newydd yw paru cwmnïau 
Technoleg Ariannol o bob cwr o’r byd â 
heriau cymdeithasol a busnes i’n partneriaid 
yma yng Nghymru. Gwahoddir ymgeiswyr 
llwyddiannus i ymuno â’r rhaglen gyda’r 
amcan yn y pen draw o lofnodi prawf 
cydsyniad â phartneriaid y Ffowndri.  Ar hyd 
y daith, bydd y Ffowndri’n darparu modd 
iddynt gael at fentoriaid, buddsoddwyr, 
cilfanteision, gweithdai, lle ar ddesgiau a 
phopeth sydd ei angen i’w helpu i lwyddo a 
thyfu yng Nghymru.     

Derbyniwyd 151 o geisiadau yn ystod y 
cyfnod ymgeisio ledled 28 o wahanol 
wledydd, ac roedd 27 o geisiadau o Gymru.  
Yr ymgeiswyr llwyddiannus, a gyhoeddwyd 
ar ddiwedd mis Mehefin, oedd:

Sero, Voltrik, Wagonex, Zing, Viaduct, 
Yimba, ShipShape a Laytrip.

Bydd y rhaglen yn weithredol tan fis Medi, 
ac edrychwn ymlaen at ddilyn hanesion y 
cwmnïau bendigedig hyn wrth i’w teithiau 
gyflymu. 
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Busnes CCR sydd newydd ei benodi
Bwrdd y Cyngor
Ar ddechrau mis Ebrill, gwelsom ffurfio Bwrdd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, bwrdd oedd newydd ei benodi. 

Mae’r tîm newydd yn cynnwys dau gyn-aelod o’r Bwrdd – Rob Basini (Rheolwr Datblygu yn y 
Ffederasiwn Busnesau Bach) a Paul Webber (Cyfarwyddwr Arup) – pryd yr ymunwyd â Rob 
a Paul gan: Rakesh Aggarwal (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Escentual), Peter 
Cashin (Rheolwr Gyfarwyddwr Huntleigh Healthcare Ltd), Andrew Evans (Uwch-gyfarwyddwr 
yn SPTS Technologies a KLA), Victoria Mann (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol 
NearMeNow), Karen Maguire (Prif Swyddog Ariannol Confused.com), Andrew Morris (Partner 
yn Geldards LLP), Damon Rands (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Wolfberry), 
Matthew Tossell (Prif Swyddog Gweithredol Hugh James Involegal) ac Angharad Neagle, 
(Prif Swyddog Gweithredol Freshwater Ltd).  Daw pob un o’r tîm newydd hwn o arweinwyr 
busnes â gweledigaeth o bob cwr o’r rhanbarth â chraffter, egni ac angerdd o’r newydd i helpu 
i gyfarwyddo, hysbysu a llunio dyfodol busnes yn Ne-ddwyrain Cymru.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am bob aelod newydd o'r bwrdd
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Arolwg 
Mewnwelediadau 
Busnes 
Ym mis Mehefin, gwnaethom anfon arolwg 
mewnwelediadau busnes fel galwad ar 
fusnesau yn ne-ddwyrain Cymru i roi adborth 
inni a rhannu’r cyfleoedd a’r heriau sydd yn eu 
hwynebu ledled ystod o bynciau.  Y diben oedd 
helpu’n Cyngor Busnes i sicrhau bod y cynlluniau 
rydym yn eu rhoi ar waith ar hyn o bryd yn 
cyflenwi rhaglenni y mae ar ein busnesau eu 
hangen ac y byddant yn eu gwerthfawrogi. 

O’r atebion a dderbyniwyd, y gwersi allweddol 
oedd:

 — Mae yna fwlch mewn gwybodaeth am 
ymhle a sut i gael at ffynonellau o gyllid 
Ymchwil a Datblygu.

 — Mae yna werth i’w ennill o ddatblygu  
mwy o ymwybyddiaeth o / integreiddio 
cadwyni cyflenwi.  

 — Mae yna fwlch mewn gwybodaeth am 
ffynonellau cymorth i fusnesau.

 — Mae yna werth ymddangosiadol mewn 
rhwydwaith busnes Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd sy’n darparu, ymysg pethau  
eraill, cyfeiriadur o gynigiadau o 
wasanaethau gan aelodau.

 — Mae yna alw am gymorth i gael at gronfa 
lafur o ansawdd uchel – yn enwedig  
sgiliau gwerthu. 

 — Mae yna fwlch mewn hyfforddiant i 
fusnesau ar lefel busnesau bach a chanolig 
sy’n berthnasol i sectorau.

 
Bydd yna fwy o wybodaeth yn dilyn am sut y 
gweithredir ar yr adborth hwn, a hefyd am ein 
Cynlluniau Cyngor Busnes sydd ar fin ymddangos. 

https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-events/latest-news/a-new-business-council-for-a-new-business-world/
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Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol (RSP)
I ddeall yn well yr effaith ar sgiliau, mae’r 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi parhau 
i gysylltu â chyflogwyr allweddol ledled 
rhanbarth De-ddwyrain Cymru er mwyn 
cael Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) 
feddal ac i fod yn gallu cynghori Llywodraeth 
Cymru ynglŷn â blaenoriaethu cyllid sgiliau 
yn y dyfodol a hefyd i gynrychioli buddiannau 
rhanbarthol wrth hysbysu system sgiliau sy’n 
seiliedig ar alw.   

Mae’r chwarter hwn hefyd wedi gweld 
Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (CCRSP) yn gweithio’n gydweithredol 
â Gyrfa Cymru a chomisiwn Wavehill i gyflenwi 
prosiect ymchwil strategol fydd yn tywys 
gweithgareddau yn ymwneud â gwybodaeth, 
cynghorion ac arweiniad o ran gyrfaoedd y mae 
cyflogwyr yn eu cyfarwyddo, a hynny ledled 
sectorau blaenoriaethol Partneriaeth Sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Daw’r prosiect 
hwn i ben ym mis Medi 2021, a bydd yn helpu 
i ganfod ymarfer da, astudiaethau achos a 
bylchau dichonol fydd angen rhoi sylw iddynt 
yn y dyfodol. 

Yn olaf, mae’r tîm Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol wedi bod yn gweithio’n agos â 
chyflogwyr o fewn yr Economi Sylfaenol Dynol 
- y sector Lletygarwch, Adwerthu a Chlwstwr 
Twristiaeth i ddatblygu grŵp clwstwr fydd yn 
helpu i fynd i’r afael â’r bylchau a’r prinderau 
sgiliau sy’n rhwystrau rhag twf yn y rhanbarth.  
Mae’r ymateb gan gyflogwyr yn y rhanbarth 
wedi bod yn gadarnhaol, sy’n awgrymu bod 
datblygu’r grŵp clwstwr hwn yn dod ar adeg 
eithriadol bwysig, gan fod y sectorau’n wynebu 
heriau sgiliau niferus oherwydd effaith barhaus 
y pandemig a Brexit.
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Parc Rhanbarthol y 
Cymoedd
Gwelodd y misoedd diwethaf gynnydd 
sylweddol mewn hyrwyddo a hybu ledled 
rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd, yn 
cynnwys rhyddhau’r fideo hyrwyddol ‘IT’S 
TIME!’ Parc Rhanbarthol y Cymoedd, codi 
ymwybyddiaeth o dirweddau Cymru, cofio 
treftadaeth ein Cymoedd, a gwerthfawrogi’r 
mannau gwyrdd godidog sydd gennym ar 
garreg ein drws.  Gwelodd y chwarter hwn 
hefyd Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau 
i weithio mewn partneriaeth â’r 12 Porth 
Darganfod i lansio’r gwelliannau a wnaed 
gyda’r cyllid a ddyfarnwyd yn 2019.  Bydd Parc 
Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau i wneud 
hynny dros y misoedd i ddod, fel y caiff mwy o 
ddatblygiadau’u cwblhau.   

Mae’r Cynllun Gwarcheidwaid wedi hen 
ddechrau ac mae’n parhau i gynnig cyfleoedd 
gwirfoddoli ledled Pyrth Darganfod niferus.  
Cyflenwir y cynllun hwn gan Groundwork 
Cymru, a bydd yn parhau i ddarparu 
gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a 
phrosiect peilot am y ddwy flynedd nesaf.  Mae’r 
prosiect Bocs Bwyd Mawr yn parhau i ddatblygu, 
gyda phump o ysgolion yn cael eu hariannu drwy 
fod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau i 
lansio’u siopau ‘talwch fel y teimlwch’.  Mae yna 
lansiad ehangach ar y gweill ar ôl gwyliau’r ysgol.

Gweler fideo hyrwyddo Parc Rhanbarthol y 
Cymoedd isod: 
 
Yn Saesneg

Yn Gymraeg 

https://www.youtube.com/watch?v=McPjFO1l4qw
https://www.youtube.com/watch?v=1ylGgGiblN4
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Cadarnhau 
swyddi Cadeirydd 
a Dirprwy 
Gadeirydd 
y Cabinet 
Rhanbarthol ar  
gyfer 2021/22
Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
ganol mis Mai, ail-etholwyd y 
Cynghorydd Anthony Hunt fel 
Cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol am 
2021/22.  Penodwyd y Cynghorydd 
Philippa Marsden i wasanaethu fel 
Dirprwy Gadeirydd, ochr yn ochr 
â’r Cynghorydd Richard John a’r 
Cynghorydd Huw Thomas, a ail-
etholwyd i’w swydd.

Ym mis Mai, cymerodd Richard John 
le Peter Fox fel Arweinydd Cyngor Sir 
Fynwy.  Gan fwrw sylw ar ei benodiad, 
dywedodd Richard, “Rwyf yn ffodus 
iawn o fod yn adeiladu ar waith Peter 
Fox, yr AS sydd newydd ei ethol dros 
Fynwy, a arweiniodd Gyngor Sir Fynwy 
mor ddeheuig am 13 blynedd hyd 
nes iddo gael ei ethol i’r Senedd fis 
diwethaf.”  Ychwanegodd Richard, “Rwyf 
yn edrych ymlaen at weithio gyda chi ac 
at ddod i adnabod y naw arweinydd arall 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd - 
yn anad dim oherwydd bod gennym yn 
awr y cyfle i ddod yn chwaraewr mwy 
ar y llwyfan cenedlaethol, yn gweithio 
â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a 
Chymru er budd pawb yn y rhanbarth.”



16

Cyd-bwyllgorau Corfforaethol
Aeth gwaith ar esblygu i fod yn Gyd-bwyllgor Corfforaethol - corff 
corfforaethol fyddai’n awtomatig yn caffael 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 gyllid buddsoddi 
newydd ac ychwanegol - rhagddo'r chwarter hwn gyda nifer o opsiynau 
wedi’u cynnig ar gyfer trafodaeth.  Mae gennym yn awr gysoni ynghylch 
y ffordd ymlaen, a cham nesaf y gwaith fydd gweithredu’r amrywiol 
ffrydiau gwaith fel bod yr holl fframweithiau, cylchoedd gorchwyl, polisi 
a gweithdrefnau angenrheidiol ar waith ar gyfer  dechrau’r trefniadau 
newydd ym mis Chwefror 2022.

Newid i “Modern.Gov”
Cymhwysiad meddalwedd yw Modern.Gov a gynlluniwyd ar gyfer prosesau 
llywodraethu democrataidd gan sectorau’r gwasanaeth cyhoeddus, ac a 
ddatblygwyd gan Civica.  Gan edrych tuag at y dyfodol, bydd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn awr yn defnyddio’r feddalwedd hon i reoli prosesau’u 
pwyllgorau, yn neilltuol ar gyfer Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol.  Mae’r system yn 
caniatáu creu pecynnau dogfennau cyhoeddus a chyfyngedig, yn ogystal 
ag integreiddio cofnodion a phenderfyniadau a wnaed.  Bydd hefyd yn 
cofnodi datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau a swyddogion ac yn olrhain 
aelodaeth o bwyllgorau.  Mae’r tîm ym  Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 
hyn o bryd yn cwblhau’i hyfforddiant, a bydd y system yn llwyr weithredol 
mewn pryd ar gyfer cyfarfod nesaf y Cabinet Rhanbarthol ym mis Medi.  
Rhagwelir y bydd y system o fudd i Aelodau a swyddogion drwy brosesau 
adrodd mwy di-dor ac integredig, a bydd yn darparu ‘man popeth o dan 
yr unto’ ar gyfer y cyhoedd iddynt ganfod gwybodaeth am adroddiadau 
cyhoeddus a chyfarfodydd cyhoeddus.

https://cardiffcapitalregion.moderngov.co.uk/
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Llwyddiant Adolygiad Porth 
Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd
Ym mis Mai, derbyniasom hysbysiad cyhoeddus gan Lywodraeth y 
Deyrnas Unedig bod ein Hadolygiad Porth 5 mlynedd gyntaf wedi 
bod yn llwyddiannus.  Daeth hyn ar ôl proses werthuso helaeth a 
wnaed gan SQW, ochr yn ochr â pharatoi cyfres o “adroddiadau 
canmoliaethus” hunanwerthuso yn edrych yn ôl ar yr hyn oedd 
wedi’i gyflawni hyd yn hyn, ac yn amlinellu’n cynlluniau ar gyfer 
y dyfodol.  Mae’r penderfyniad tyngedfennol hwn yn datgloi’r 
pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys rhoi £22 miliwn ar gael yn 
flynyddol ar gyfer Cronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd o 2021 tan 2026.

I nodi’r achlysur, cynhaliom gyfres o 5 erthygl yn “Ail-ddychmygu’r 
Rhanbarth”, gan gymryd golwg yn ôl ar y daith rydym wedi’i 
theithio ac yn edrych ymlaen at y daith sydd eto i ddod.  Mae’r holl 
erthyglau hyn ar ein gwefan, a byddant ar gael yn o fuan fel e-lyfr.

https://cardiffcapitalregion.moderngov.co.uk/uuCoverPage.aspx?bcr=1&LLL=1
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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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