
Gaeaf 2021
Sicrhau eich bod yng nghanol y Darlun



Rhagair
Bu pedwerydd chwarter 2021 yn chwarter prysur arall. Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys 
diweddariadau am ein Cynllun i Raddedigion Mentera (Venture), y Gronfa Her, Zip World, 
Metro a Mwy, Cerbydau Allyriadau Isel Iawn, Technoleg Ariannol ac Ynni, ynghyd â 
newyddion am bartneriaethau oddi wrth Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd. 

Mae uchafbwyntiau’r chwarter yn cynnwys tîm Graddedigion Mentera (Venture) yn 
cwblhau’u carfan gyntaf, cymeradwyo dwy her y Gronfa Her, cymeradwyo’n cyfraniad 
gwerth £3 miliwn tuag at media.cymru, menter £50 miliwn i drawsnewid sector cyfryngau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer arloesi yn y cyfryngau, 4 o 
Arloeswyr Ifainc yn cael eu cefnogi yng Nghymru, a chroesawu i’n tîm ein carfan gyntaf un o 
10 o raddedigion. 

Bydd yna rifyn arall i ddod sy’n cwmpasu chwarter cyntaf 2022, yn ein hymdrechion i sicrhau bod 
pawb yn llwyr gyfarwydd â chynnydd a pherfformiad. Yn y cyfamser, mwynhewch ddarllen!
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Rhan 1

Buddsoddiadau



Piblinell Fuddsoddi
Mae ein piblinell fuddsoddi’n parhau i ddenu llif iach o gyfleoedd i’w hystyried. Rydym yn 
falch o roi gwybod bod gennym:

18
o gynigion y gwyddys amdanynt lle rydym yn brysur yn siarad â chynigwyr yn y 
Biblinell ehangach – ond maent eto i gyflwyno’n ffurfiol.

3
o gynigion ar amrywiol gyfnodau 
o’r hidlo cychwynnol a’r cam 
gwerthuso cynnar.

5
yn y cyfnod lle y caiff  
achosion busnes dros fuddsoddi 
eu fformiwleiddio ar  
gyfer cymeradwyaeth.

7
yn y man lle mae achos 
strategol dros fuddsoddi wedi’i 
fformiwleiddio ac mae gwaith 
wedi’i ddechrau ar ddiwydrwydd 
dyladwy, a gwerthuso cyfreithiol/
ariannol llawn. 

11
o brosiectau sydd wrthi ar hyn o bryd yn cael eu cyflenwi’n weithredol. Y rheiny 
yw: Ffowndri CS, y Rhaglen Graddedigion, Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth, Metro 
a Mwy, Creo Medical, Zip World, Pharmatelligence, Y Gronfa Her, a’r Gronfa 
Safleoedd Strategol, CSconnected a phrosiect Cronfa Strength in Places (SIPF) 2 
media.cymru.

6
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Rhan 2

Diweddariadau 
am Brosiectau 
a Datblygu 
Strategol 
Cyfredol



Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth
Bu’r rhestr fer interim y cytunwyd arni’n flaenorol yn destun diwydrwydd dyladwy manwl, ac 
adroddwyd am ganlyniad y diwydrwydd hwn wrth Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ym mis Tachwedd, 2021, a chymeradwywyd 11 o’r 12 cynllun, a chawsant eu 
llofnodi’n derfynol.  

Daroganir y bydd yr 11 cynllun hyn yn darparu:

Mae tîm Graddedigion Venture wedi cwblhau’n ddiweddar 
y garfan gyntaf o’u cynllun sydd newydd ei lansio, gyda 10 
o raddedigion yn cael cynnig swyddi hyd yn hyn, a mwy o 
gyfweliadau wedi’u trefnu dros yr wythnosau i ddod. 

Ar yr 17eg o Ionawr, 2022, gwnaethom ddechrau ar gam 
ymgysylltu â busnesau ail garfan y cynllun, ac rydym yn llawn 
cyffro o gyhoeddi bod 17 o swyddi eisoes wedi’u sicrhau i’w 
hysbysebu (gyda phythefnos arall o ymgysylltu i’w wneud!). Wrth 
i gyfyngiadau ddechrau cael eu llacio, mae’r tîm wedi cael y gallu 
i fynychu rhai digwyddiadau rhwydweithio wyneb yn wyneb, tra 
eu bod yn parhau i fynychu rhith-ddigwyddiadau a gweminarau 
wrth iddynt ddechrau ymddangos. Ochr yn ochr ag ymgysylltu 
â busnesau, mae ein Graddedigion Venture ni’n hunain, Jac a 
Fariah, wedi dechrau hyrwyddo’r cynllun yn adeiladau’r brifysgol 
i ledaenu’r gair am ein swyddi’n mynd yn ‘fyw’ ar y 25ain o 
Chwefror. Caiff swyddi’u hysbysebu tan yr 21ain o Fawrth, gyda 
llunio rhestrau byrion, cyfweliadau fideo a chanolfannau asesu’n 
digwydd tan yr 8fed o Ebrill, gan orffen gyda chyfweliadau cyfnod 
terfynol â’r cyflogwyr. Rydym yn hyderus y bydd carfan 2 yn fwy 
ac yn well wrth i’n brand dyfu’n gryfach.

17
o hysbysebion swyddi 
eisoes wedi’u sicrhau 
ar gyfer carfan 2

Gwefan Graddedigion Venture
Dilynwch ni ar:

3,161
Swyddi

£796.2m
Gwerth Ychwanegol Gros

£501m
Throsoli

Ynghyd â’n cynghorwyr, CBRE, rydym yn awr yn gweithio ag Awdurdodau Lleol yn y 
cyfnod contractio, ac unwaith y bydd contractau wedi’u llofnodi, rhoddir y cyllid ar gael i 
Awdurdodau Lleol. Yng Nghabinet Rhanbarthol mis Tachwedd, rhoddwyd cymeradwyaeth 
hefyd i’r cynlluniau ar y rhestr wrth gefn i ddod ymlaen i gael rhagor o ystyriaeth, ac rydym 
wedi dechrau ar y broses fanwl o ddiwydrwydd dyladwy.

2,567
Gartrefi

10
o raddedigion swyddi

Cynigodd
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Cronfa Her
Cymeradwywyd dwy Her yn rhagor ym mis Rhagfyr: her ar y cyd rhwng awdurdodau lleol 
Caerdydd a Sir Fynwy, sy’n canolbwyntio ar wytnwch bwyd, a chyflwyniad llwyddiannus 
arall gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro fydd yn rhoi sylw i restrau aros hir ar gyfer 
gweithredoedd endosgopi. Mae’r her hyfforddiant traceostomi a gymeradwywyd yn flaenorol 
yn datblygu’n dda, gyda’r Bwrdd Iechyd yn ystyried datblygu achos busnes i fabwysiadu’r 
datrysiadau a ddarperir gan y ddau gwmni llwyddiannus. 

Ynglŷn â’n thema ddatgarboneiddio, yn dilyn cyfres o weithdai archwilio gydag awdurdodau 
lleol, mae KTN yn cynnal diwrnodau ‘sesiwn sylw’ er budd cwmnïau sydd wedi ymgeisio i 4 
her, y cyfan yn edrych ar wahanol agweddau o faterion fflydoedd o Gerbydau Allyriadau Isel.

Rydym hefyd yn parhau i ehangu’n meysydd thematig o ffocws ac rydym ar hyn o bryd yn 
gweithio ar gefnogi ceisiadau dichonol yn y meysydd a ganlyn: economi cylchol a phlastig a 
wastraffir, adfywio, ac arloesi mewn gofal cymdeithasol.

Yn olaf, rydym yn nesáu at gwblhau’n gwefan Cronfa Her newydd sbon rydym yn bwriadu’i 
lansio yn ystod chwarter cyntaf 2022. Cryfder mewn Lled-

ddargludyddion Cyfansawdd
Mae Cronfa Strength in Places CSconnected wedi cyrraedd cerrig milltir lu y chwarter 
hwn. Ym mis Tachwedd, gwnaeth Csconnected ffurfio partneriaeth â Chydffederasiwn 
Diwydiant Prydain (CBI) ar gyfer eu Cynhadledd Flynyddol. Am y tro cyntaf, aeth y CBI â’r 
Gynhadledd Flynyddol o amgylch y Deyrnas Unedig i gefnogi’r agenda “codi’r gwastad” 
gyda sesiwn rhanbarthol Cymru a gynhelir gan Csconnected ac sy’n digwydd yn Y Neuadd 
Fawr ym Mhrifysgol Abertawe. Ymunwyd â chyfarwyddwr CSconnected, Chris Meadows, ar 
lwyfan CBI gan yr Athro Max Munday, Ysgol Fusnes Caerdydd, a Steve Whitby, MicroLink, 
i amlinellu cryfder y clwstwr diwydiant yn Ne Cymru. Yn yr un mis, rhoddwyd “adroddiad 
cwmpasu’r Datblygiad Proffesiynol Parhaus” ar gael gan uned Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus Prifysgol Caerdydd ar ôl ymgynghoriadau â phartneriaid diwydiant Cronfa Strength 
in Places CSconnected i ddeall yn well sut i gynorthwyo twf y clwstwr lled-ddargludyddion 
sy’n gosod Cymru yng nghanol y cysylltedd byd-eang, trydaneiddio a chwyldro sero net. 
Ym mis Rhagfyr, rhoddwyd taith i’r Athro Fonesig Ottoline Leyser, prif weithredwr Ymchwil 
ac Arloesi’r Deyrnas Unedig, o amgylch y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) 
ym Mhrifysgol Caerdydd, a throsolwg ar alluoedd a buddsoddiadau’r lled-ddargludyddion 
cyfansawdd yn Ne Cymru. Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw un o’r partneriaid yng Nghronfa 
Strength in Places Csconnected, sef prosiect 55 mis a chanddo gyfanswm gwerth sy’n £43 
miliwn, a gefnogir gan £25 miliwn o gyllid llywodraeth a ddarperir drwy brif gynllun Cronfa 
Strength in Places Ymchwil ac Arloesi’r Deyrnas Unedig. 

4
her ynni

2
her iechyd

1
her bwyd
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1000
o ymwelwyr â’r Farchnad 
Nadolig yn y 5 awr gyntaf

75k
o ymwelwyr â Zip 
World Tower hyd yma

Zip World
Mae Zip World yn dal i fynd o nerth i nerth, ac mae’n profi i fod yn ased eithriadol i’r 
gymuned leol. 

Ym mis Rhagfyr, gwnaethant gynnal eu digwyddiad Nadolig cyntaf erioed. Roedd hyn yn 
ymwneud â stondinau marchnad y Nadolig, a denodd dros 1500 o bobl yn y 5 awr yr oedd yn 
agored. Roedd ganddynt orsaf gwneud trugareddau llechi am ddim a bwydlen Nadoligaidd 
lawn. Gwerthodd bwyty a bar Cegin Glo dros 500 o ddiodydd poeth, a gwerthodd 5 o’r 
stondinau eu holl gynnyrch yn y 30 munud cyntaf ar ôl i’r farchnad agor. 

O’r 21ain o Dachwedd tan y 18fed o Chwefror, mae Zip World hefyd wedi bod yn 
gweithredu’u cynnig o 30% o ddisgownt ar ‘Pobl Leol Y Tŵr / Tower Locals’, a roddwyd 
ar gael i’r rheiny â chod post yn dechrau ag CF, NP, LD neu SA. Hefyd ar y 18fed o Ragfyr, 
gwnaethant lansio’r antur newydd, “Ehedwyr Y Tŵr / Tower Flyer”, sydd wedi cael bron i 400 
o reidwyr hyd yn hyn. Ac yntau wedi’i ffurfio o ddwy weiren wib gyfochrog mewn tri pharth 
gwib, ei nod yw apelio at y rheiny sy’n ymofyn gwefr fechan. 

I’r rhai rhamantus hynny, gwnaethant hyd yn oed gynnal digwyddiad Gŵyl Sant Folant, oedd 
yn cynnwys pryd o fwyd 3 chwrs a reid ar Phoenix - gorau oll, heb fod yn y drefn honno!

Cael eich temtio i ymweld? – ymunwch â’r 75,527 o ymwelwyr sydd wedi croesi’r trothwy hyd 
yn hyn.
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Am fwy o wybodaeth

Rhaglen Metro  
a Mwy
Rydym wrth ein bodd o fod yn gallu adrodd bod gwaith 
yn awr wedi dechrau’n ffisegol ar rai o’r cynlluniau hyn:

Yng Nghaerdydd, mae’r Cynllun Trafnidiaeth Dwyrain Canol 
y Ddinas yn awr ar y safle gyda’r gwaith yn canolbwyntio ar 
newid Teras yr Orsaf, darnau o Teras Bute, Stryd Adam, Heol 
Churchill, a Stryd Gogledd Edward, fel y gallant gynnwys: 

 — Gwell blaenoriaeth i fysiau i’r ddau gyfeiriad drwy 
ardal y prosiect. 

 — Cael gwared â thraffig trwodd a chael gwelliant yn 
ansawdd yr aer.

 — Gwell croesfannau i gerddwyr, y maes cyhoeddus, a 
diogelwch ar y ffyrdd.

 — Llwybr beiciau wedi’i wahanu’n llwyr. 
 — Gwell cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy â Gorsaf 

Stryd y Frenhines.

Yn ychwanegol, mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar 
Ganolfan Drafnidiaeth Porth sydd â’r nod o gyflenwi 
cyfnewidfa fysiau a rheilffyrdd integredig fodern ar gyfer 
y dref, yn ogystal â chreu safle tacsis a storfeydd beiciau, 
gosod mannau gwefru i gerbydau trydan, a darparu gwaith 
uwchraddio i’r rhwydwaith Teithio Llesol lleol. Rhoddwyd 
contract i Encon Construction Ltd gyflenwi’r cynllun, gyda 
gwaith yn dechrau ganol mis Ionawr. Hyd yn hyn, mae’r 
safle bron â bod wedi’i glirio o ddeiliant a gwaith carreg, 
ac mae tyllau prawf wedi’u tyllu. Mae’r holl brosesau sy’n 
gysylltiedig â rheilffyrdd hefyd yn gwneud cynnydd da. 

Gall pawb sydd â diddordeb yn y rhaglen Metro a 
Mwy ehangach ganfod mwy o wybodaeth drwy’n 
casgliad diweddar o ‘Talking Transport’, sy’n cynnwys 
diweddariadau clywedol o bob un o’n 10 Awdurdod Lleol:

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 
Ym mis Tachwedd, gwnaethom lansio’n cynllun peilot ‘Profi Cyn Prynu’ Tacsis Gwyrdd mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Caniataodd y cynllun i yrwyr tacsis trwyddedig ledled 
y 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd roi cynnig ar dacsi cyfan gwbl 
drydanol, sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, yn ddi-dâl am 30 niwrnod, yn cynnwys gwefru, 
yswiriant a thâl torri i lawr, oll am ddim. Nod y ‘Cynllun Profi Cyn Prynu’ ar gyfer ein Tacsis 
Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) yw annog gyrwyr tacsis i bontio i gerbydau 100% 
trydan, sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae gennym 44 o dacsis Nissan Dynamo ar gael, a 
bydd y treial yn weithredol hyd at y 30ain o Dachwedd, 2023. 

Digwyddodd Cop 26 ym mis Tachwedd, gyda Cop Cymru yn weithredol ar yr un pryd, yn 
cynnwys cyfres o sioeau teithiol, gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dangos arweiniad 
drwy ganolbwyntio ar Drafnidiaeth Lân. I gyflawni’n nod o sero net erbyn 2050 a’n dyhead 
yn y cyfamser o ostyngiad o 55% mewn carbon erbyn 2035, mae’n rhaid i drafnidiaeth 
carbon isel ddod yn rhywbeth safonol, ac yn y sioeau teithiol hyn, mae siaradwyr yn 
amlinellu safle polisi Llywodraeth Cymru ar drafnidiaeth allyriad isel, a gwnaethant fynd ati i 
archwilio prosiectau presennol, a thrafod sut y gallwn leihau’n dibyniaeth ar geir. Rhoddodd 
y digwyddiadau gyfle ardderchog i gymryd rhan yn y sgyrsiau hyn a chanfod mwy o 
wybodaeth am bolisi a strategaeth gyfredol, ymyriadau strategol, rhai cyfredol ac sydd ar y 
gweill, a graddfa’r newid ymddygiadol fydd angen ei gyflawni i wneud y pontio hwn.
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Am fwy o wybodaeth

Technoleg Ariannol
Mae gwaith yn parhau i gynorthwyo FinTech Cymru i weithredu’u strategaeth i wneud 
Cymru’n flaenllaw yn y gymuned technoleg ariannol fyd-eang. Cawsant chwarter prysur, 
a arweiniodd yn y pen draw at gyhoeddi ail garfan eu Rhaglen Ffowndri. Gan ddwyn y teitl 
‘Validate Raise & Scale’, dyma’r unig sbardunwr o’i fath yng Nghymru, gyda ffocws hollol 
benodedig ar helpu sylfaenwyr i oresgyn yr heriau o ddilysu, codi arian, a thyfu menter 
newydd yn llwyddiannus.

Cododd y Garfan Ffowndri gyntaf yn gyfunol fwy na £9 miliwn mewn buddsoddiad 
a chreodd dros 20 o swyddi. Rhan o ‘alumni’ 2021 oedd Sero, cwmni gwasanaethau a 
thechnoleg ynni yng Nghaerdydd a wnaeth wedyn sicrhau buddsoddiad gwerth £5.5 miliwn 
gan y busnes Cymreig, Hodge, a’r darparwr gwasanaethau ariannol blaenllaw, Legal & 
General, i gynorthwyo’r pontio i sero net ledled y sector tai preswyl yng Nghymru.

Dengys y cyfryw ganlyniadau bwysigrwydd y rhaglen hon a’r potensial aruthrol yn fwy 
cyffredinol i gymuned dechrau busnes Technoleg Ariannol. Mae hefyd yn darparu glasbrint 
ar gyfer y clystyrau eraill rydym yn bwriadu’u cynorthwyo a’u tyfu i’w ddilyn.

Creadigol
Rydym wedi cadarnhau £3 miliwn o gyllid ar gyfer media.cymru, sef menter unigryw gwerth 
£50 miliwn i drawsnewid sector cyfryngau’r rhanbarth i fod yn ganolfan fyd-eang i arloesedd a 
chynhyrchiant cyfryngau, gan sicrhau y daw’n gymhellwr mawr i economi’r rhanbarth. Roedd 
yn destun cynnig llwyddiannus gwerth £22.25 miliwn gan Gronfa Strength in Places (SIPF) 
UKRI, gan sicrhau £28 miliwn o gyd-gyllid a chymorth mewn nwyddau ledled y consortiwm 
sy’n cynnwys 24 o bartneriaid – darlledwyr, cwmnïau cyfryngau a thechnoleg, stiwdios, 
prifysgolion a phartneriaid cydweithredol.

Gan adeiladu ar gryfderau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel y trydydd clwstwr cyfryngau 
mwyaf yn y Deyrnas Unedig, bydd media.cymru yn creu seilwaith sy’n canolbwyntio ar y 
dyfodol mewn cynhyrchu rhithiol, golygu o bell a chysylltedd, datblygu ecosystem Ymchwil a 
Datblygu yng nghlwstwr cyfryngau’r rhanbarth ac uwchsgilio’r gweithlu i gynhyrchu piblinell o 
gwmnïau arloesol a doniau.

£9m
o fuddsoddiad wedi’i godi 
o’r Carfan Ffowndri gyntaf

20
o swyddi wedi eu creu

24
partner

£2m
o arian CCR wedi’i 
ymrwymo

Rhaglen

£50m
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Am fwy o wybodaeth

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant
Cyhoeddwyd y 63 o ddeiliaid Gwobr Arloeswyr Ifanc Innovate UK ym mis Ionawr. Mae’r rhaglen 
yn canolbwyntio sylw ar Arloeswyr Ifanc a chanddynt syniadau mawr, gan sicrhau nad yw oed 
ac addysg yn rhwystr i entrepreneuriaeth ac arloesi. Ffurfiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
bartneriaeth ag Innovate UK ynglŷn â’r rhaglen hon a darparodd gyllid ychwanegol fel y gall mwy 
o arloeswyr eithriadol yn ein rhanbarth gael eu cynorthwyo. O ganlyniad i gymorth Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, mae 4 o Arloeswyr Ifanc wedi’u cynorthwyo yng Nghymru. Byddwn yn 
cynnal mwy o erthyglau nodwedd am Arloeswyr Ifanc Cymru, a byddwn yn dilyn eu hanesion. 

Arloeswyr Ifanc Cymru yw:
1. Abbie Lawrence – amgylchedd efelychiadol ar gyfer mewnwelediad penderfyniadau 

prynu gan gwsmeriaid
2. Beren Kayali – tanc dŵr concrid plygadwy a chwyddadwy cyntaf y byd
3. Christian Berger – deorfeydd gwymon, wedi’u lled-awtomeiddio, oddi ar y grid
4. Matthew Richmond – ap ymwybyddiaeth ofalgar penodedig sydd wedi’i gysylltu ag 

anadlu’r defnyddiwr

Diweddariad am Strategaeth Ynni
Bu’r tîm Ynni, Trafnidiaeth a Seilwaith yn brysur iawn ar drawstoriad eang o brosiectau dros 
yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae ECOFlex yn dechrau ymffurfio, gyda gweithgor i fod i 
gyfarfod ar yr wythnos sy’n dechrau ar y 14eg o Chwefror. Mae Rhwymedigaeth y Cwmni 
Ynni yn cynyddu yn ei bwysigrwydd, o ystyried y cynnydd sylweddol mewn prisiau ynni, sy’n 
golygu y bydd llawer o aelwydydd, yn anffodus, yn dod o fewn y diffiniad o fod yn dlawd o 
ran tanwydd. Gweithredir ECO4 ar raddfa ranbarthol am y tro cyntaf ers ei ddechreuad, gan 
sicrhau bod yr holl stoc dai o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gallu ymgeisio am y 
cynllun os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd hyblyg. 

Ein nod yw cael Cyd-Ddatganiad o Fwriad sy’n rhoi manylion pa aelwydydd yn union fydd 
yn gymwys erbyn diwedd mis Mawrth fan bellaf. Mae cyflwyno’r cynllun yn llwyddiannus 
hefyd yn gonglfaen allweddol os ydym am gyrraedd targedau ôl-osod domestig. Mae gosod 
mesurau gwresogi cynaliadwy wrth graidd y cynllun fel targedu dirprwyol yn golygu cyfuno 
incwm gwario fel metrig, gyda’r raddfa EPC gyfredol eiddo yn anelu at sicrhau bod unrhyw 
waith a wneir yn arwain at raddfa sy’n sgorio D neu uwch. 

Buom hefyd yn gweithio i sefydlu Clymblaid yr Hinsawdd fel y rheiny sy’n rhan o’r 
Rhwydwaith Gweithredu ar Hinsawdd yn Seiliedig ar Le (PCAN), megis Comisiynau Leeds, 
Caeredin a Belfast. Mae’r buddion o sefydlu clymblaid a ddaw â’r sector cyhoeddus, 
arweinwyr busnes, arweinwyr o’r trydydd sector a’r byd academaidd ynghyd yn allweddol i 
bontio’r diffyg gwybodaeth am ddatgarboneiddio. Ein gobaith yw y bydd sefydlu clymblaid 
fel hyn yn fforwm hanfodol ar gyfer unrhyw beth sero net ledled y Rhanbarth. Rhoddir 
cynllun ar waith i ffurfio Grŵp Llywio fydd yn datblygu i fod yn Glymblaid yn y pen draw 
erbyn diwedd y flwyddyn. 

2 4

31

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Gaeaf 2021/22 Rhan 2 Diweddariadau am Brosiectau a Datblygu Strategol Cyfredol

20 21

https://ktn-uk.org/wp-content/uploads/2022/01/0465_KTN_YoungInnovators2122_v5.pdf 


Rhan 3

Newyddion am 
y Bartneriaeth 



Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
Yn fwy diweddar, gweithiodd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
i ddatblygu Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau rhanbarthol 3 blynedd newydd a lansir yn hydref 
2022. I gynorthwyo’r broses ymgysylltu hollbwysig, bydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnal digwyddiad yn ddiweddarach eleni, a bydd yna 
ddau ddiben iddo. Yn gyntaf, bydd y digwyddiad yn rhoi hwb i ddechrau trafodaethau â 
chyflogwyr, rhanddeiliaid a darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 i helpu i nodi’r heriau 
yn ymwneud â sgiliau y mae angen rhoi sylw iddynt. Yn ail, bydd Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio’r digwyddiad fel cyfle i hyrwyddo 
Gwarant i Bobl Ifanc (YPG) Llywodraeth Cymru i randdeiliaid allweddol ledled De-ddwyrain 
Cymru ac i annog cydweithredu ledled y rhanbarth. Yn hyn o beth, mae Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i hymrwymo i ddeall y dirwedd ranbarthol 
yn well ac i gwmpasu’r cymorth / ddarpariaeth addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, a lles 
cyfredol sydd ar gael i bobl ifanc yn lleol ac yn rhanbarthol.

Am fwy o wybodaeth am y datblygiad hwn, cysylltwch â: 

RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk

Parc Rhanbarthol y Cymoedd
Cynhaliodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd eu gweithdy model gweithredol y dyfodol cyntaf 
yn ystod y chwarter hwn. Ar hyn o bryd, ariannir Parc Rhanbarthol y Cymoedd tan haf 2023, 
ac felly trefnwyd y gweithdy hwn a’r gweithdy sydd i fod i ddigwydd ym mis Chwefror i 
hysbysu cyfnod nesaf y sefydliad a’i waith i barhau â ffocws rhanbarthol a strategol. 

Mewn newyddion eraill, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol i’r Bocs Bwyd 
Mawr, ac felly caiff y prosiect ei gyflwyno fesul cam i 23-25 o ysgolion ychwanegol ledled ôl 
troed Parc Rhanbarthol y Cymoedd. Bydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau i weithio’n 
agos â’r prosiect a bydd yn darparu sgiliau tyfu bwyd ac addysg eco-lythrennedd drwy’i 
Gynllun Gwarcheidwaid. Mae’r cyhoeddiad hwn yn newyddion gwych i blant a theuluoedd y 
Cymoedd.

Fis Chwefror hwn, bydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn cynnal eu gweithdy rhwydweithio 
Porth Darganfod cyntaf un, fydd yn canolbwyntio ar sgiliau a hyfforddiant i aelodau staff 
ledled safleoedd, gyda siaradwyr allweddol yn bresennol a bydd yna ystafelloedd rhannu 
digidol. Nod y gweithdy fydd darparu trafodaeth addysgiadol. Mae’r gweithdai hyn drwy 
wahoddiad yn unig ar hyn o bryd.
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Rhan 4

Proses, 
Gweithdrefnau, 
Polisi a Phobl



Mae Andy 
Gilbert yn 
ymuno a’r tim
Ac yntau’n Uwch-ddadansoddwr Busnes 
/ Rheolwr Newid profiadol, ymunodd 
Andrew â’n tîm i helpu i gynhyrchu 
Llawlyfr Gweithredu wedi’i adnewyddu. 
Mae Andrew yn gweithio ochr yn ochr 
â thîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
ddogfennu’n llawn ein prosesau Buddsoddi 
“Fel Y Mae”, ac, lle y bo’n briodol, i wneud 
argymhellion i wella ac i fireinio’r prosesau. 
Y nod yw gwella effeithlonrwydd, cynyddu 
tryloywder a chynorthwyo defnyddioldeb 
drwy gynhyrchu offer rheoli newydd, 
templedi newydd, gweithdrefnau 
gweithredu safonol, canllawiau 
gwybodaeth manwl, cymhorthion 
hyfforddiant, a mwy. 

Graddedigion Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn ymuno â’r tîm
Ym mis Tachwedd, roeddem wrth ein bodd o dderbyn ein carfan gyntaf o raddedigion 
i dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Daethant i gyd o ystod eang o 
ddisgyblaethau a chefndiroedd ond maent oll yn gytûn o ran bod yn dymuno ychwanegu 
gwerth a chyfrannu tuag at gyflawni gweledigaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gwneud 
eu rhan i greu mwy o lewyrch economaidd drwy’n rhanbarth i gyd, ac rydym eisoes yn gweld 
gwerth eu gwaith caled a’u huchelgais yn dechrau dwyn ffrwyth. 

Ein graddedigion yw Matt Ball, 
Nat Hughes, Ynyr Clwyd, Jake 
Thompson, Jac Perry, Rhys 
Owen, Fariah Rahman, Charlotte 
Davidson, Rory Pugh a Jack 
Harrison. 

Ynglŷn ag ymuno â Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, dywedodd 
Nat Hughes: “Rwyf wedi dysgu 
cymaint yn barod tra fy mod yn 
ennill mewnwelediadau i’r amrywiol 
strategaethau a phrosesau. 
Gobeithiaf greu perthnasoedd 
busnes cryf â’r rheiny rwyf yn 
gweithio â nhw ledled y diwydiant, 
a pharhau i ddatblygu fy hyder a’m 
gallu, gan weithio â’r llywodraeth a chwmnïau’r sector preifat i wella bywydau’r rheiny ledled 
De-ddwyrain Cymru ac rwyf yn llawn cyffro o weld i le y bydd y profiad hwn yn mynd â mi!”

Dywedodd Jack Harrison: “Cefais fy nenu at Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gan eu 
huchelgais i fynd i’r afael â materion mawr sy’n wynebu’r rhanbarth lle y tyfais i fyny ynddo. 
Ar ôl manteisio ar ranbarth Caerdydd drwy gydol fy oes, gwelais gyfle nid yn unig i roi yn ôl i’r 
rhanbarth ond hefyd i fod â rôl mewn tywys ei ddyfodol a gwella bywydau pobl. Roeddwn yn 
gorfoleddu pan gynigiwyd rôl imi. Hyd yn hyn, rwyf wedi cael y cyfle i gyfarfod ag amrywiaeth 
enfawr o bobl o bob cwr o’r rhanbarth a’i sectorau. Mae’n gyffrous gweld y brwdfrydedd sydd 
gan bobl y rhanbarth dros y prosiect hwn a’r posibiliadau sydd ganddo.”

Byddwn yn dilyn eu cynnydd a byddwn yn ailgysylltu â nhw am fwy o fewnwelediad i fywyd 
fel person graddedig yn nhîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn rhifyn diweddarach.

“Rwyf yn llwyr 
fwynhau gweithio yn 
y sector cyhoeddus fel 
Dadansoddwr Busnes, 
ac edrychaf ymlaen at yr 
her o, a’r cyfrifoldeb am, 
helpu i nodi a gweithredu 
gwelliannau i’r broses 
fydd o fudd i bawb.” 

- Andrew Gilbert
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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

Cysylltwch â Ni
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