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Rhagair
Mae chwarter cyntaf 2022 wedi bod yn dyst i benderfyniadau tyngedfennol yn cael eu 
gwneud a rhai amcanion sylweddol yn cael eu cyflawni o fewn y portffolio presennol.

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys diweddariadau am ein Cynllun Venture/Menter i Raddedigion, 
y Gronfa Her, Deallusrwydd Fferyllol / Pharmatelligence, Zip World, Metro a Mwy, Cerbydau 
Allyriadau Isel Iawn (ULEV), Fintech/Technoleg Ariannol ac Ynni, ynghyd â newyddion am 
bartneriaeth gan Bartneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Pharc Rhanbarthol y 
Cymoedd. 

Mae uchafbwyntiau’r chwarter yn cynnwys y buddsoddiad gwerth £36.5 miliwn cofiadwy 
y cytunwyd arno ar gyfer prynu ac adfer safle gorsaf bŵer Aberddawan, rhagor o 
fuddsoddiadau a gymeradwywyd yn media.cymru, Fintech, a Chanolfan Arloesi Seiber, ochr 
yn ochr â’r Cabinet yn cytuno i neilltuo £30 miliwn ddichonol o’n cronfa fuddsoddi ar gyfer 
Cronfa Trawsnewid y Cymoedd benodedig.

Gwelodd y chwarter hefyd gyfarfod agoriadol y Cyd-bwyllgor Corfforedig (CJC), gwnaed 
cynnydd sylweddol i fireinio’n protocolau gweithredu, a gwelwyd doniau newydd sylweddol 
yn cael eu hychwanegu at y tîm.

Os oes yna rywbeth yr hoffech ein gweld yn ei gynnwys yn y cylchlythyrau hyn, neu os oes 
unrhyw adborth y gallai fod gennych am y diweddariadau hyn, cysylltwch â ni, os gwelwch 
yn dda, yn info@cardiffcapitalregion.wales a rhannwch eich syniadau; byddem wrth ein bodd 
o glywed gennych. Yn y cyfamser, gobeithiwn y mwynhewch ddarllen!
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Adran 1 

Buddsoddiadau 
Newydd



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:

11
o Ddatganiadau o Ddiddordeb sy’n cynrychioli ymholiadau archwiliadol 
cychwynnol lle mae cais buddsoddi ffurfiol eto i’w gyflwyno. 

13
o gynigion sydd wrthi’n mynd 
drwy’r achos busnes buddsoddi a 
giatiau camau gwerthuso. Pery’r 
rhain yn fasnachol sensitif a chan 
hynny y maent yn gyfrinachol yn 
y cam hwn.

£257m
Cyfanswm yr arian a ymrwymwyd hyd yn hyn.

15
o fuddsoddiadau yn weithredol 
yn y cam Symud a Chyflenwi. 
Mae’r rhain yn cynnwys: Ffowndri 
CSC, Pharmatelligence, Creo 
Medical, Byd Gwib/Zip World, 
Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai, 
Cronfa Safleoedd ac Adeiladau 
Strategol, Metro a Mwy a 
Cherbydau Allyriadau Isel Iawn, 
Meistri Seiber, Her Cronfa 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
Rhaglen Lleoli Graddedigion 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
CSconnected, Aberddawan, 
Canolfan Arloesi Seiber, media.
cymru and Technoleg  
Ariannol/Fintech.
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Aberddawan
Yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cabinet Rhanbarthol ym mis Chwefror, roeddem wrth 
ein bodd o gyhoeddi ein bod wedi prynu un o fannau nodedig mwyaf adnabyddus De 
Cymru, Gorsaf Bŵer Aberddawan. Mae’r pryniant yn darparu cyfle perffaith inni ail-ganoli, 
ailddatblygu ac ail-leoli’r safle er enghraifft batrymol ar gyfer cynhyrchu ynni gwyrdd yn y 
rhanbarth. Bydd ailddatblygu’r safle yn cryfhau hyd yr eithaf ar y potensial datblygu cyfnod 
hir i gymell twf economaidd cynaliadwy, glân ledled rhanbarth De-ddwyrain Cymru.  

Bydd ein Cynllun Meistr arfaethedig ar gyfer ailddatblygu’r safle 489 erw yn:
 — Cynorthwyo i gynhyrchu prosiectau ynni adnewyddadwy a gwyrdd;
 — Darparu cyfleuster storio batris cysylltiedig i gynnal prosiectau ynni gwyrdd y dyfodol;
 — Cynhyrchu clwstwr gweithgynhyrchu di-garbon fydd yn cynnwys cyfleusterau cynhyrchu 

hydrogen gwyrdd;
 — Darparu canolfan arloesi ynni gwyrdd fydd yn hyrwyddo arloesi, twf, gwybodaeth, a 

rhyngweithio cymunedol ar gyfer dyfodol di-garbon Cymru;
 — Bod yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal parc ecoleg bioamrywiol fydd yn cynnwys 

canolfan ymwelwyr, sy’n darparu amwynderau i’r gymuned leol; 
 — Creu’r amgylchiadau gorau i gynorthwyo datgarboneiddio diwydiannol a chyfleusterau 

ffatri giga y dyfodol.

Mae’r safle 489 erw ar hyn o bryd yn cynnwys yr orsaf bŵer a redir ar lo sydd wedi’i 
datgomisiynu, yn ogystal â Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) a adwaenir yn 
lleol fel Arfordir Dwyrain Aberddawan. Bydd ein cynllun ailddatblygu yn ymrwymo i ddiogelu 
a datblygu’r warchodfa natur, gan weithio â chydweithwyr yng Nghyngor Bro Morgannwg i 
sicrhau bod cynlluniau effeithiol wedi’u rhoi ar waith. Yn y cyfnod byr, tra bydd cynlluniau’n 
cael eu llunio, ein hymrwymiad fydd sicrhau y caiff yr elfen ecolegol werthfawr hon o’r safle ei 
diogelu ac, lle bynnag y bo’n bosibl, y bydd yn cael ei wella a’i gyfnerthu’n rhagor.

Bydd y prosiect hwn yn gwella ac yn cryfhau Bro Morgannwg a’r rhanbarth, fel canolfan 
fenter ranbarthol fawr. A thrwy hynny, bydd yn cyflenwi buddion niferus i gymuned De-
ddwyrain Cymru a bydd yn cynnig y potensial i lunio a chreu marchnadoedd newydd yn 
sectorau diwydiannol allweddol y dyfodol.

media.cymru
Ar yr 31ain o Ionawr, cymeradwyodd y Cabinet Rhanbarthol gyfraniad cyd-fuddsoddiad 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o £3 miliwn tuag at gynigiad cyllid llwyddiannus Strength in 
Places media.cymru.

Bydd y rhaglen gwerth £50 miliwn hon yn dod â 24 o sefydliadau ynghyd o fewn Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, yn cynnwys partneriaid mewn addysg, darlledu, technoleg, cynhyrchu 
yn y cyfryngau, ac arweinyddiaeth leol. Mae cyllid y rhaglen yn cynnwys buddsoddiad 
gwerth £22 miliwn gan Gronfa Strength in Places Ymchwil a Datblygu y Deyrnas Unedig 
(UKRI), £2 filiwn gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol, £3 miliwn gan Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, ac mae’r £23 miliwn sy’n weddill yn arian cyfatebol gan bartneriaid 
mewn diwydiant a phrifysgolion.

Nod media.cymru fydd sylfaenu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel y ganolfan ryngwladol ar 
gyfer arloesi a chynhyrchu yn y cyfryngau, a bydd yn darparu: 

 — Datrysiadau i heriau a chyfleoedd ar gyfer sector cyfryngau’r Rhanbarth sy’n ymdrin 
â chynaliadwyedd, cynhyrchu dwyieithog, amrywiaeth a chynhwysiant, twristiaeth, a 
thechnoleg;

 — Seilwaith ffisegol a digidol newydd, yn cynnwys stiwdio rithiol sy’n arwain y byd; 
 — Piblinell o arloesedd ac ymchwil a datblygiad fydd yn caniatáu ar gyfer creu’r cynnyrch, y 

gwasanaethau a’r profiadau gorau.

Gwireddir yr uchelgais hon drwy gyfres o becynnau gwaith sydd wedi’u targedu a 
gynlluniwyd i drawsnewid seilwaith sector cyfryngau’r rhanbarth i greu gwelliant systematig 
i gannoedd o fusnesau bach a chanolig yn y rhanbarth, ac i ymestyn cryfderau presennol a 
gallu Ymchwil a Datblygu ac arloesi i roi sylw i heriau byd-eang. 

Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o’r fenter arloesol hon, ac edrychwn ymlaen at fod â rôl 
lawn a gweithgar wrth weithredu’r ffrydiau gwaith drwy gydol 2022.
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27
o gwmnïau twf mawr newydd

£24m
o fuddsoddiad wedi’i drosoli

1,750
o swyddi wedi’u huwchsgilio  
a’u hailsgilio

£3m
o incwm datblygiad  
proffesiynol parhaus

Canolfan Arloesi Seiber
Roedd y chwarter hwn yn dyst inni ymrwymo £3 miliwn yn rhagor tuag at sefydlu a chostau 
gweithredu cychwynnol Canolfan Arloesi Seiber. Mae hon yn fenter a ariannir ar y cyd gan 
Lywodraeth Cymru 3 miliwn a phartneriaid diwydiannol 3.5 miliwn. 

Bydd y fenter newydd gwerth £19.9 miliwn (dros 5 mlynedd) hon yn trawsnewid Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i fod yn glwstwr seiber blaenllaw yn y Deyrnas Unedig erbyn 2030. Bydd 
y Ganolfan yn arwain trawsnewidiad a thwf y clwstwr Seiberddiogelwch yn y rhanbarth, gan 
greu piblinell o gynnyrch, busnesau twf da, a doniau newydd. 

Rheolir ei gyflenwi, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, gan gonsortiwm o bartneriaid, sydd 
wedi’u gwasgaru’n ddaearyddol o amgylch y rhanbarth i sicrhau y caiff buddion eu gwireddu 
drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd. Bydd y Ganolfan yn defnyddio’r Canolfannau 
Rhagoriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol mewn diogelwch seiber ym Mhrifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, gan gydweithredu’n agos â Chanolfan Ecsbloetio Ddigidol 

Genedlaethol Thales ym Mlaenau Gwent, bydd yn gwella ymgysylltu â phartneriaeth â 
Labordy Seiber Airbus, a bydd yn cael ei feithrin a’i gyflymu drwy Sefydliad Alacrity. Bydd 
Tramshed Tech yn sicrhau y bydd gan entrepreneuriaid a chwmnïau Seiber newydd fannau 
trafod gwaith a syniadau, a chyfleusterau arloesi yng Nghaerdydd a ledled y rhanbarth. 

Mae cymeradwyaeth y Ganolfan Arloesi Seiber yn hanfodol i dwf y sector diogelwch seiber 
yn y rhanbarth, a bydd yn creu mantais gystadleuol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn erbyn 
rhanbarthau eraill y Deyrnas Unedig. Bydd yn fan cyfnewid ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth 
rhwng y sector preifat a chyhoeddus, gan ganiatáu ar gyfer creu piblinell o arloeswyr a chwmnïau 
newydd, yn ogystal â denu busnesau bach a chanolig ledled y rhanbarth ac yn rhyngwladol i 
ymgysylltu â’r rhwydwaith llwyfannau cynnal profion technegol a gweithgareddau ehangach.  

Erbyn 2030, rhagwelir y bydd y Ganolfan Arloesi Seiber yn cyflenwi:

Dywedodd Colan Mehaffey, Pennaeth Arloesi Digidol a Data:

“Mae seiber yn sector blaenoriaethol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd – mae gennym nerth 
yn y rhanbarth, ac mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i dyfu’r clwstwr yn sylweddol. 
Mae sicrhau bod gennym biblinell o gwmniau newydd a’r doniau gorau yn hanfodol i 
dwf y clwstwr, ac rydym wrth ein bodd o weithio â Llywodraeth Cymru i ariannu’r fenter 
drawsnewidiol hon. Yr hyn y mae arnom eisiau yw rhedfa iach o arloesi ac entrepreneuriaid 
fel rhan o ddatblygu’n clystyrau, a hefyd modd o gael at gyfalaf, gan sicrhau bod y cyllidau 
ar gael i fuddsoddi yn ein clystyrau ar gyfer twf yn y dyfodol ac i’w gwneud yn gadarn.”

“Yn y pen draw, mae arnom eisiau gwireddu buddion i’n dinasyddion, a bydd hynny’n dod 
mewn llawer ffurf, o ganlyniad i’r Ganolfan Arloesi Seiber - cynnydd mewn buddsoddiad 
economaidd yn y rhanbarth, mewnfuddsoddiad ac mewn termau gwerth cymdeithasol a 
budd cymdeithasol.”
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Meistri Seiber 
Roedd y chwarter yn dyst i ymrwymiad a roddwyd i ymestyn cynllun peilot un flwyddyn 
mewn Gradd Meistr sy’n barod ar gyfer diwydiant mewn Diogelwch a Thechnoleg Seiber am 
2 flynedd academaidd yn rhagor, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a PWC. 

Llwyddodd y cynllun peilot, sydd wedi bod yn weithredol er mis Medi 2021 yn unol â 
dechreuad y flwyddyn academaidd, i recriwtio 15 o gyfranogwyr i fod ar y cwrs - 11 o wrywod 
a 4 o fenywod - a rhagwelir y bydd y cyfan ohonynt yn llwyddo ar y cwrs.

Mae’r Rhaglen Meistri Seiber uwch hon, a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd mewn 
partneriaeth â PwC, wedi’i llunio i baratoi gweithwyr proffesiynol mewn diogelwch seiber 
sydd wedi’u cymhwyso’n uchel ac sy’n barod am waith ar gyfer y cyfleoedd rhyfeddol o 
amrywiol sydd ar gael yn y byd seiber. Gyda’n cymorth ni, mae’r rhaglen MSc sylfaenol 
wahanol hon yn darparu profiad dysgu arloesol, wedi’i ariannu’n llawn. Mae’n cynrychioli rhoi 
gweithio mewn partneriaeth ar waith, ac mae’n gyfan gwbl wahanol i ddysgu traddodiadol yn 
yr ystafell ddosbarth, gan ddod â chynghorwyr busnes, arbenigwyr technegol a diwydianwyr 
gorau’r byd ynghyd.

Creodd gweithio â PwC gynllun gwreiddiol ar gyfer busnesau eraill yn y rhanbarth i’w ddilyn 
– gan alluogi sefydliadau i weithio gyda ni i addasu, mireinio ac adeiladu ar y model. Mewn 
llawer o ffyrdd, mae’n cynrychioli map llwybr ar gyfer datblygu sgiliau ledled ein clystyrau; a 
symbyliad allweddol i feithrin y gronfa ddoniau honno y mae arnom ei hangen i ddatblygu a 
thyfu clwstwr seiber sydd ymysg y gorau yn y byd ledled y rhanbarth.

2
flynedd 

Estyniad  

Trawsnewid y Cymoedd
Yng nghyfarfod mis Mawrth o’r Cabinet, rhoddwyd cymeradwyaeth mewn egwyddor, yn 
amodol ar achos busnes, i neilltuo £30 miliwn i gyfrannu, ochr yn ochr â’n chwe phartner 
Awdurdodau Lleol y Cymoedd Gogleddol a Llywodraeth Cymru, tuag at sefydlu Cronfa 
Sbarduno’r Cymoedd Gogleddol. 

Mae gwaith wedi’i ddechrau i gwmpasu rhaglen ddichonol o ymyriadau sy’n canolbwyntio’n 
benodol ar y 6 maes a ganlyn: 

Safleoedd ac Adeiladau Strategol 
Gan adeiladu ar wneud yr A465 yn ffordd ddeuol, bydd y ffrwd gwaith hwn 
yn ceisio cyflwyno cyfres o safleoedd diwydiannol sy’n diwallu anghenion 
marchnadoedd cyfredol ac yn y dyfodol yn y rhanbarth.
 
Tai
Nod gyffredinol y ffrwd gwaith Tai fydd cynyddu’r cyflenwad o opsiynau tai 
fforddiadwy, gwella effeithlonrwydd arbed ynni a chyflwr tai presennol, a 
lleihau nifer yr eiddo gwag.
 
Cysylltedd Digidol 
Mynd ati i wneud newid sylfaenol yn y ddarpariaeth, y defnydd a’r 
ddealltwriaeth o faterion digidol i wneud ein cymunedau busnes yn 
ddoethach, yn fwy effeithlon, ac yn fwy cynhyrchiol.
 
Sgiliau
Y nod yn y pen draw yw gwneud ein pobl ifanc deimlo’n hyderus wrth 
gynllunio ar gyfer eu dyfodol yn y cymoedd gogleddol, a sicrhau bod yna 
gymorth i weithwyr/preswylwyr presennol i ailsgilio/uwchsgilio i ddiwallu 
anghenion cyflogwyr ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 
Twristiaeth
Gan adeiladu ar waith Croeso Cymru a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, y 
nod yw creu Cynllun Buddsoddi mewn Cyrchfannau ar gyfer y Cymoedd 
Gogleddol sy’n canolbwyntio ar gyfnerthu atyniadau presennol, datblygu a 
denu atyniadau newydd i’r rhanbarth (e.e., Zip World) a buddsoddi mewn 
lletyau i gyfoethogi rhagor ar dwristiaeth yn y cymoedd gogleddol.
 
Clystyrau
Mynd ati i adeiladu ar waith y Cymoedd Technoleg, ac eraill, i ddatblygu 
a denu busnesau technoleg i’r cymoedd gogleddol ac i faethu mwy o 
gysylltiadau â’r byd ymchwil a sgiliau lleol.
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Adran 2 

Prosiectau a 
Datblygiadau 
Strategol 
Cyfredol 



250
mannau parcio a theithio

Ar ôl cynorthwyo dros 40 o fusnesau yn y rhanbarth yn ddiweddar 
i recriwtio doniau graddedig, uchelgais Graddedigion Menter yw 
magu rhagor o fomentwm ac amlygrwydd drwy gydol 2022. 

Mae ein partneriaeth unigryw â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a’r Brifysgol 
Agored, sy’n darparu mynediad uniongyrchol i fyfyrwyr a 
graddedigion, yn galluogi brand Venture (Menter) i ennill 
amlygrwydd ac i godi ymwybyddiaeth o’r brand yn gyflym.  
Derbyniwyd bron i 350 o geisiadau am ein hail garfan, a 
disgwyliwn i’r rhif hwn gynyddu wrth inni gyfnerthu, er gwaethaf 
amgylchiadau hynod gystadleuol yn y farchnad ymgeiswyr.    

Mae’r dyfodol yn gyffrous, wrth inni ganolbwyntio ar gynorthwyo 
mwy o fusnesau i dyfu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd 
wedi’u cysoni’n well â’n sectorau a’n prosiectau blaenoriaeth 
allweddol.  Ein huchelgais yw datblygu Graddedigion Venture 
(Menter) fel y porthol recriwtio graddedigion ‘awn ato’n gyntaf’ 
ar gyfer cyflogwyr a graddedigion, fel ei gilydd, cynyddu nifer 
y cyfleoedd gwaith i raddedigion, a chynorthwyo i ddal gafael 
ar raddedigion yn y rhanbarth.  Mae gwaith ar y gweill i lwyr 
drosoli’n perthnasoedd a’n rhwydweithiau â fforymau busnes a 
rhanddeiliaid, i gyrraedd sylfaen ehangach o gyflogwyr. 

Rydym yn ychwanegu gwerth at yr hyn a gynigir gan 
Graddedigion Venture (Menter) i raddedigion a chyflogwyr, 
fel ei gilydd, drwy fuddsoddi mewn llwyfan llogi wedi’i bweru 
â Deallusrwydd Artiffisial, sy’n cynnig taith recriwtio gyflym, 
broffesiynol a hygyrch, datblygu cymorth i raddedigion o ran bod 
yn gyflogadwy, creu Rhaglen Datblygu Graddedigion Venture 
(Menter), a gynlluniwyd i wreiddio sgiliau trosglwyddadwy 
“bythol wyrdd” fel rhan o’u taith ddysgu, cryfhau’n cysylltiadau â 
Mentoriaid Cymreig Byd-eang, a chynnig cyngor ac arweiniad i 
fusnesau bach a chanolig o ran recriwtio a denu doniau. 

Cadwch lygad yn agored am ragor o ddatblygiadau yn y maes hwn! 

350
o geisiadau wedi’u derbyn 
ar gyfer ein hail derbyniad

40
o fusnesau wedi’u 
cefnogi

Dilynwch 
ni ar:

Mae hi wedi bod yn ychydig fisoedd prysur i’r tîm Ynni a Thrafnidiaeth.

Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

Metro a Mwy
Rydym yn falch o roi gwybod bod gwaith ar y cynllun Metro a Mwy yn datblygu’n gadarnhaol, 
gyda chynllun ychwanegol ar y safle.   

New Inn Pont-y-pŵl yw un o’r safleoedd diweddaraf â ‘rhaw yn y ddaear’.  Mae hwn yn 
gynllun gwirioneddol gyffrous, gyda hyd at 250 o leoedd Parcio a Theithio fydd yn bodloni 
meini prawf cymdeithasol eang.

Mae’r gwaith o gyflenwi Cyfnewidfa Porth a Blaenoriaeth Bysiau Dwyrain Caerdydd yn mynd 
rhagddo’n llwyddiannus.  Bydd Cyfnewidfa Porth, sef rhan o raglen adfywio ehangach ar 
gyfer Porth, yn darparu gorsaf fysiau newydd wrth ymyl safle’r rheilffordd, gydag adeilad 
integredig ar gyfer pob darpariaeth drafnidiaeth a dibenion eraill.  Mae Blaenoriaeth Bysiau 
Dwyrain Caerdydd hefyd yn rhan o raglen tir strategol ehangach ar gyfer Caerdydd Canolog. 

Mae yna gynigiad £7.1 miliwn wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i orffen rhaglen Cam 1 
Metro a Mwy ar gyfer 2022/23, ac rydym yn aros i glywed y canlyniad.

Gwefan Graddedigion Venture
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175
man gwefru deuol ar 
draws 146 safle

12
gwefrwr tacsi 50 kW 
yn fyw a’n weithredol 

Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 
(ULEV) 
Mae ein cynlluniau ULEV yn parhau i fagu momentwm.  Rydym yn gosod llu o Fannau Gwefru 
Cerbydau Trydan (EVCPs) ledled y rhanbarth.  Un o’r cynlluniau hyn yw defnydd cyhoeddus 
ac mae drwy’n cytundeb consesiwn â Connected Kerb.  Fel rhan o Gam 1, rydym yn cyflenwi 
175 o fannau gwefru deuol ledled 146 safle yn y 6 mis nesaf, gyda Cham 2 yn cyflenwi, fel 
isafswm, 119 o fannau gwefru yn rhagor ledled 114 o safleoedd yn rhagor. Bydd Cam 2 yn 
gweithredu bron yn gyfochrog â Cham 1, ac mae wedi’i drefnu i fod wedi’i gwblhau erbyn 
mis Mawrth, 2023.  Bydd gwaith ar y safle yn dechrau yn y cwpwl o wythnosau nesaf, a bydd 
yn ddechreuad ar ein nod o wneud gwir newid i hygyrchedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
i Fannau Gwefru Cerbydau Trydan, a gobeithiwn y bydd hyn yn helpu i gynorthwyo’r pontio 
cyhoeddus cyffredinol i gerbydau trydan. 

Yr ail gynllun Mannau Gwefru Cerbydau Trydan yw’r llenwyr trydan i Dacsis, sy’n nesáu 
at gael ei gwblhau.  Ar hyn o bryd, mae yna 12 o wefrau tacsis 50kW byw a gweithredol 
ledled y rhanbarth, gyda 10 yn rhagor i fod yn fyw erbyn diwedd y mis.  Mae’r llenwyr 
trydan hyn ar gael i bob gyrrwr tacsi eu defnyddio, gyda’r gost o wefru am ddim i’r gyrwyr 
sy’n defnyddio’r Cynllun Profi Cyn Prynu Tacsis!  Nod y ‘Cynllun Profi Cyn Prynu’ ar gyfer ein 
Tacsis Cerbydau Allyriadau Isel Iawn yw annog gyrwyr tacsis i bontio i gerbydau trydan 100% 
sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.  Mae gennym 44 o dacsis Nissan Dynamo ar gael, a bydd y 
treial yn weithredol tan y 30ain o Dachwedd, 2023.
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Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

ECO Flex 
Bydd y cynllun hwn yn dechrau ar ei 4ydd Gam yn ddiweddarach eleni wrth i gyflenwyr 
ynni osod mesurau ôl-osod ledled y wlad fydd yn gwneud cyfanswm o £1 biliwn y flwyddyn.  
Rydym wedi bod yn cydweithredu â swyddogion o bob un o’r awdurdodau lleol i sicrhau bod 
yna fecanwaith gweithio cydlynol ar waith i sicrhau bob pob un awdurdod yn medi gwobrau’r 
rhaglen ECO er budd aelwydydd tlawd o ran tanwydd – y rheiny sy’n gwario mwy na 10% 
o’u hincwm blynyddol ar gostau ynni ac sy’n byw mewn cartrefi sydd wedi’u graddio fel 
EPC D i G.  Mae costau byw sydd wastad yn cynyddu, yn enwedig costau ynni, yn cynyddu 
pwysigrwydd cynlluniau ôl-osod Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru megis 
ECO, y Rhaglen Ôl-osod wedi’i Optimeiddio, ac Arbed i sicrhau y gall cynifer o bobl â phosibl 
fyw mewn cartref fforddiadwy, sy’n dda am arbed gwres.   

Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

Datgeliad Carbon  
Rhan allweddol o strategaeth gydlynol a gynlluniwyd i fynd â ni i sero net yw meddu ar 
ddealltwriaeth eglur o ba allyriadau a ddaw o ba le, p’un a yw hyn drwy awdurdod lleol, 
diwydiant, neu ddulliau trafnidiaeth, i enw ond ychydig.  Rydym wedi bod yn cydweithredu 
â phob un awdurdod lleol a’r Prosiect Datgelu Carbon (CDP) i geisio llenwi’r bylchau mewn 
data ar bob un cwmpas allyrru i greu cronfa ddata gan ddefnyddio’r rhaglen Scatter.  Mae 
Scatter yn galluogi awdurdodau lleol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael y gallu i 
ddychmygu effaith rhai ymyriadau neilltuol ar ei ôl troed carbon cyffredinol.  Mae hyn yn 
cynrychioli cam cyntaf cyffrous o’r hyn y gobeithiwn fydd yn llawer, ochr yn ochr â Phrosiect 
Datgelu Carbon ledled yr ychydig fisoedd nesaf.

Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

Clymblaid Hinsawdd 
Rydym hefyd wedi bod yn gweithio â phartneriaid presennol ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i ddatblygu ‘Clymblaid Hinsawdd’ fydd yn dod â busnesau ac unigolion dylanwadol 
ynghyd o bob cwr o wahanol ddiwydiannau a sectorau i bontio’r bwlch gwybodaeth sy’n 
bodoli yn y rhanbarth parthed datgarboneiddio ac i bwysleisio’r buddion o bontio i sero net.  
Mae yna gynllun ar waith sydd â’r nod o sefydlu grŵp llywio i greu gweledigaeth a chwmpas 
yn y dyfodol agos.
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Cronfa Her
Another busy quarter for the Challenge Fund…

Rydym wrth ein bodd o lansio o’r diwedd ein gwefan Cronfa Her newydd y gallwch ei gweld 
yn: www.challengefund.wales. Mae ein gwefan yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth i helpu 
ymgeiswyr i nodi ac ystyried heriau, ac rydym yn llawn cyffro bod ganddi fforwm ar gyfer 
ymgeiswyr dichonol a phawb sydd â diddordeb i drafod syniadau. 

Ar yr heriau Fflyd o Gerbydau Allyriadau Isel a ystyrir ar hyn o bryd, hwylusodd KTN 
bedwar diwrnod hyrwyddo i ddarparwyr datrysiadau i gyflwyno’u cynigion ac i ateb unrhyw 
gwestiynau gan yr Awdurdodau Lleol sy’n cymryd rhan: Caerffili, Merthyr, a Sir Fynwy.

Yn ychwanegol, ystyriodd ein Bwrdd Cynghori bedwar cais yn rhagor ar gyfer cyllid, gyda 
chyfanswm y deisyfiad am arian yn £4.9 miliwn.  Yr ymgeiswyr oedd bwrdd iechyd, dau  
Awdurdod Lleol, ac un ymgeisydd o’r tu mewn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Bydd ein 
Bwrdd Strategaeth yn ystyried yr holl geisiadau yn y cyfarfod nesaf ym mis Mai.  

Mae gwaith datblygiadol hefyd yn parhau i ddatblygu ysgogiadau ym meysydd pynciol 
arloesi mewn gofal cymdeithasol, gwastraff plastig ac adfywio.

1
Her Iechyd

1
Her o fewn RhPC

2
Her i’r Awdurdodau Lleol

ZipWorld
I ddathlu anturiaeth Tŵr Zip World Ddydd Gŵyl Dewi, daeth Phoenix yn ddeiliad Cofnod 
Guinness y Byd am “Y fflag fwyaf a gyhwfanwyd drwy weiren wib”, gorchest a gyflawnwyd 
gan yr anturiaethwr a’r cyflwynydd teledu, Lowri Morgan.

Yn chwarter cyntaf 2022, profodd dim llai na 8,095 o bobl anturiaeth yn y safle syfrdanol hwn 
gyda reid newydd sbon – gydag Ehedwr y Tŵr (Tower Flyer) yn gweld ei ddiwrnod prysuraf 
eto gyda 99 o reidwyr mewn 1 diwrnod, a Big Red (y Llinell Wib symudol), a dreuliodd fisoedd 
Chwefror a Mawrth yng Nghastell Caerdydd i gefnogi’r chwe gwlad, yn darparu gwefrau i 
1,363 o reidwyr!

Llongyfarchiadau hefyd i’r tîm am ennill eu hardystiad ‘Dysgu Y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth’.

8,095
o ymwelwyr yn ystod 
chwarter cyntaf 2022

99
o reidwyr ar reid newydd y 
‘Tower Flyer’ mewn 1 diwrnod

1,363
o reidwyr ar reid symudol 
y ‘Big Red’ yng Nghastell 
Caerdydd
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Clwstwr Technoleg Ariannol 
Drwy gydol y chwarter cyntaf, mae cymuned Technoleg Ariannol Cymru wedi parhau i ffynnu 
gyda digwyddiadau, rhaglenni sbarduno a mentrau sgiliau llawr gwlad sydd wedi parhau i 
sefydlu Cymru fel canolfan ragoriaeth Technoleg Ariannol.

Mae rhaglen sbarduno 12 wythnos ddwys, dim ecwiti Ffowndri FinTech Cymru wedi mynd 
law yn llaw â chyfres o sgyrsiau ‘o amgylch yr aelwyd’ ag entrepreneuriaid clodwiw’r byd, yn 
cynnwys sylfaenwyr Admiral, Henry Engelhard a David Stevens; sylfaenydd Just EAT, David 
Buttress; a Phrif Swyddog Gweithredol Confused.com, Louise O’Shea.  Mae graddedigion 
y rhaglen, a arddangosodd eu llwyddiannau ar y 4ydd o Fai mewn digwyddiad dathliadol a 
gynhaliwyd yn Techniquest ym Mae Caerdydd, eisoes yn rhagweld mwy na £70 miliwn mewn 
refeniw yn y tair blynedd nesaf a chreu 100 o swyddi yng Nghymru.
 
Mae’r sector blaenoriaethol hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd wedi 
canolbwyntio ar ddatblygu arweinwyr FinTech y dyfodol, gyda lansio rhaglen cwrs 
hyfforddiant caled 10 wythnos sydd wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer graddedigion, pobl sy’n 
newid gyrfa, a gweithwyr presennol sy’n bwriadu uwchsgilio ar gyfer y sector Gwasanaethau 
Ariannol a rhaglen ysgolion DebateMate, a gynlluniwyd i ddatblygu sgiliau areitheg 
disgyblion ac ymwybyddiaeth o’r sector Technoleg Ariannol mewn cyfres o gystadlaethau 
dadlau sy’n arwain at ffeinal fawr yn ddiweddarach eleni.

Ein huchelgais yn y cyfnod hir yw adeiladu ar y sylfeini cadarn sydd gennym ar waith 
er mwyn sefydlu safle cryf i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd fel arweinydd byd-eang ym 
marchnadle yswiriant digidol ac yn gyrchfan ‘awn ato’n gyntaf’ i unrhyw fusnes sy’n bwriadu 
cyflymu twf busnes.  I gefnogi’r uchelgais hwn, cytunodd y Cabinet rhanbarthol ym mis 
Mawrth i ddarparu buddsoddiad y Fargen Ddinesig i gynorthwyo rhagor ar ddatblygu 
clystyrau, a bydd mwy o fanylion am hynny ar gael yn o fuan. 

Deallusrwydd Fferyllol / 
Pharmatelligence
Roedd ein buddsoddiad ecwiti Ionawr 2021 mewn Deallusrwydd Fferyllol (Pharmatelligence) 
(sydd bellach wedi’i ail-frandio i fod yn Gwyddorau Data Dynol) yn ymrwymiad i’r arloeswr 
eithriadol o Gaerdydd sy’n torri cŵys newydd mewn darparu tystiolaeth arbenigol, 
annibynnol, byd go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a’r diwydiant fferyllol.  
Roeddem wrth ein bodd o fod yn gallu dathlu cyhoeddi ‘Livingstone IQ’ , sef eu llwyfan 
dadansoddeg ar-lein datblygedig sy’n datgloi nerth llawn data gofal iechyd, gan rymuso 
cwmnïau fferyllol i wneud gwell penderfyniadau yn llawer cyflymach nag erioed o’r blaen.

Mae tarddiad ac effeithlonrwydd cyflymder Livingstone IQ yn llythrennol wedi newid 
y sefyllfa – gan leihau’r amser a gymerir i gynnal astudiaethau critigol oedd hyd yn hyn 
mewn llaw hir o 6-12 mis i fater o funudau.  Ac nid dyna ddiwedd y buddion.  Mae’r llwyfan 
eithriadol hwn hefyd yn galluogi cwmnïau fferyllol a dyfeisiadau i ddeall pa gleifion fyddai’n 
elwa fwyaf o’u cynnyrch a’u triniaethau - a sut y gellid gwella rhagor ar ganlyniadau i’r cleifion 
hynny.  O safbwynt rheoliadol, mae Livingstone IQ yn cyflenwi gwybodaeth ddiduedd, 
wrthrychol, fel y gellir gwneud penderfyniadau’n gyflym ac yn hawdd.  O safbwynt cleifion, 
mae Livingstone IQ yn galluogi pob rhanddeiliad i ddeall beth sy’n gweithio i gleifion penodol 
– a pham.  O safbwynt iechyd y byd, mae Livingstone IQ yn cynrychioli naid sylfaenol mewn 
cael cyffuriau a meddyginiaethau i’r farchnad – i wella ac achub bywydau.

Cynnyrch a chwmni gwirioneddol anhygoel rydym yn falch o’i gefnogi.

£70m
mewn refeniw yn cael ei 
ragweld yn y 3 mlynedd nesaf
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CSconnected 
Mae twf cryf y gymuned lled-
ddargludyddion cyfansawdd yn parhau 
i wneud cyfraniad sylweddol tuag at 
economi Cymru, ac fe ganfu adroddiad 
diweddar, a gynhyrchwyd o dan y 
rhaglen a ariannir gan Strength in Places 
CSconnected ac a gyhoeddwyd gan 
Uned Ymchwil i Economi Cymru ym 
Mhrifysgol Caerdydd ym mis Chwefror, 
y tyfodd cyflogaeth yn sector lled-
ddargludyddion cyfansawdd Cymru 
tua 14% o’r naill flwyddyn i’r llall hyd at 
2021, sydd i gyfrif am 10% o gyflogaeth 
Cymru mewn peirianneg drydanol ac 
electronig.  Yn gyfan gwbl, mae’r clwstwr 
lled-ddargludyddion cyfansawdd yn 
cynnal 2,390 o swyddi yng Nghymru ac 
fe gyfrannodd yn uniongyrchol tuag at 
oddeutu £194 miliwn o Werth Ychwanegol 
Gros (GVA) yn 2021, sy’n cynrychioli 
tua 1.7% o Werth Ychwanegol Gros 
gweithgynhyrchu Cymru.

Croesawodd CSconnected Hazel Hung 
i’r tîm ym mis Chwefror.  Ymunodd Hazel 
â’r tîm fel y Rheolwr Rhaglenni newydd i 
arwain gweinyddiad Cronfa Strength in 
Places (SIPF) CSconnected.  Yn y rôl hon, 
mae Hazel yn cynorthwyo consortiwm 
SIPF a chymuned lled-ddargludyddion 
De Cymru mewn cyfnod dynamig yn ei 
esblygiad a’i dwf.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw un o’r 
partneriaid yn SIPF CSconnected, prosiect 
55 mis a chanddo gyfanswm gwerth o £43 
miliwn, a gefnogir gan £25 miliwn o gyllid 
y llywodraeth a ddarperir drwy raglen 
glodfawr Ymchwil ac Arloesi’r DU, sef y 
Gronfa Strength in Places. 

26 27

Prifddinas Ranbarth Caerdydd Gwanwyn 2022 Adran 2 Prosiectau a Datblygiadau Strategol Cyfredol

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsconnected.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FCSconnected-Annual-Report-Cardiff-University-Business-School.pdf&data=04%7C01%7CColombierC%40cardiff.ac.uk%7Cc8c9d1f4821545600a1908da0d072025%7Cbdb74b3095684856bdbf06759778fcbc%7C1%7C0%7C637836621498451014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B2N8gia2uN6uY9P8ZR9JcBVsKbubbgQ2C%2B9GHz3mr0k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsconnected.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FCSconnected-Annual-Report-Cardiff-University-Business-School.pdf&data=04%7C01%7CColombierC%40cardiff.ac.uk%7Cc8c9d1f4821545600a1908da0d072025%7Cbdb74b3095684856bdbf06759778fcbc%7C1%7C0%7C637836621498451014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B2N8gia2uN6uY9P8ZR9JcBVsKbubbgQ2C%2B9GHz3mr0k%3D&reserved=0


Adran 3

Adran 
Newyddion am 
y Bartneriaeth



Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol 
Mae ein Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol (RSP) wedi dechrau ar y broses o ddatblygu Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau tair blynedd newydd a lansir yn hydref 2022.  I gynorthwyo’r broses hon, 
maent yn cynnal arolygon i roi’r cyfle i gyflogwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd roi adborth 
ac i’n helpu i lunio dyfodol polisi a darpariaeth sgiliau yn Ne-ddwyrain Cymru.  Byddant hefyd 
yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol 
Cymru (ICC) ddydd Iau, y 26ain o Fai.  Mae diben y digwyddiad hwn yn ddeublyg, sef yn 
gyntaf rhoi hwb i ymgysylltiad â chyflogwyr, rhanddeiliaid a darparwyr addysg a hyfforddiant 
ôl-16, ac yn ail hyrwyddo’r Gwarant i Bobl Ifanc (YPG) hollbwysig i gyflogwyr a rhanddeiliaid 
allweddol ledled De-ddwyrain Cymru ac annog cydweithrediad ledled y rhanbarth.  Mae 
Rhaglen ar gyfer Llywodraethu Llywodraeth Cymru 2021-2016 yn amlinellu ymrwymiad 
uchelgeisiol i gyflenwi’r Gwarant i Bobl Ifanc (YPG), gan roi’r cynnig o gymorth i bawb sy’n 
iau na 25 oed i gael gwaith, addysg, hyfforddiant, neu hunangyflogaeth. 

Am ragor o wybodaeth am y datblygiad hwn ac am y pynciau isod, cliciwch yma – fersiwn 
Saesneg neu cliciwch yma – fersiwn Gymraeg 

 — Digwyddiad Rhanddeiliaid Cynllunio Cyflogaeth a Sgiliau
 — Gwarant i Bobl Ifanc (YPG)
 — Prentisiaethau Gradd ledled De-ddwyrain Cymru
 — Marchnad lafur yfory: swyddi, sgiliau, a’r pontio i economi gwyrdd
 — CCRSP yn hysbysu llwybr i adferiad Covid-19 gan Lywodraeth Cymru 
 — Cymwysterau Cymru: ‘Cymwysedig ar gyfer y Dyfodol’

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 
RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk

Parc Rhanbarthol y Cymoedd
Mae adegau ysbrydoledig ar y gweill i Barc Rhanbarthol y Cymoedd wrth iddynt ddechrau 
ar gyfnod newydd ac wrth iddynt archwilio sut y bydd pethau yn y dyfodol.  Hyd yn hyn, bu’r 
flwyddyn yn dyst i ehangu prosiect sy’n bartner, Bocs Bwyd Mawr , mewn ysgolion ledled y 
Cymoedd, ymgyrch farchnata newydd yn y Cymoedd gyda’r asiantaeth Equinox, yn ogystal â 
chwblhau nifer o brosiectau cyfalaf megis canolfan addysg a lles newydd ym Mharc Gwledig 
Bryngarw .  Mynychodd rhanddeiliaid ddau weithdy a hwyluswyd gan North Star Transition 
, ac mae’r tîm ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd yn edrych ymlaen at eich diweddaru yn o 
fuan ynglŷn â chamau nesaf.

neu ewch i’w gwefan: 
www.ccrsp.co.uk
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Adran 4

Proses, Polisi  
a Phobl 



“Nid yw’r angen i 
ddatblygu sgiliau parod 
ar gyfer y dyfodol ledled 
y rhanbarth erioed wedi 
bod yn fwy.  Edrychaf 
ymlaen at weithio 
mewn cydweithrediad 
â diwydiant, addysg 
a’r sector cyhoeddus 
i gryfhau ymyriadau 
sgiliau presennol ac i 
ddatblygu ymagweddau 
datblygu doniau 
newydd ac arloesol sy’n 
arddangos Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd ar y 
llwyfan byd-eang.” 

- Rowena O’Sullivan

Cyfarfod Bwrdd Cyntaf y 
Cyd-bwyllgor Corfforaethol
Roedd mis Ionawr yn dyst i gynnal cyfarfod cychwynnol y Cyd-bwyllgor Corfforaethol 
newydd.  Yn y cyfarfod hwn, cafodd cadeirydd a dirprwy gadeirydd y Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol eu penodi a’u cadarnhau fel a ganlyn: Y Cadeirydd – Y Cynghorydd Anthony 
Hunt, a’r Is-gadeiryddion – Y Cynghorwyr Huw Thomas, Philippa Marsden a Richard 
John.  Yn ychwanegol, cytunwyd ar y cyllidebau ar gyfer gweddill blynyddoedd ariannol 
21/22 a 22/23, cymeradwywyd y rheolau sefydlog dros dro arfaethedig, a phenodwyd tîm 
Gweithredol dros dro fel a ganlyn: Kellie Beirne, Prif Weithredwr; Christopher Lee, Prif 
Swyddog Ariannol; a James Williams, Swyddog Monitro.  Bydd y trefniadau hyn yn parhau ar 
waith, fel y bydd y model gweithredu minimalaidd, hyd nes y daw amser y byddwn yn gallu 
gwireddu’r weledigaeth i bontio buddsoddiadau presennol y fargen ddinesig i’r Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol a gwireddu model integredig sengl o fuddsoddiad cyhoeddus rhanbarthol.  
Gobeithir y byddwn mewn sefyllfa i ddechrau ar y pontio hwn dros y 12 mis nesaf. P O B L

Rowena 
O’Sullivan 
Rowena O’Sullivan, a ymunodd â ni ym 
mis Mawrth fel Arweinydd Sgiliau a 
Doniau.  Bydd Rowena yn canolbwyntio ar 
ddadebru’r Fframwaith Sgiliau Parod am 
y Dyfodol i wella hyd yr eithaf ar y gwaith 
o ddatblygu ymyriadau piblinell sgiliau 
newydd a bydd yn cynorthwyo i uwchsgilio 
gweithlu’r rhanbarth a buddsoddiadau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Cyn iddi ymuno, treuliodd Rowena 8 
mlynedd yn creu ac yn datblygu rhaglen 
ddoniau glodfawr i raddedigion ar gyfer 
y sector ariannol a thechnoleg yn y 
rhanbarth.  Daw Rowena â chyfoeth o 
wybodaeth a phrofiad mewn sgiliau, 
mewnfuddsoddiad a datblygu economaidd, 
ar ôl bod yn gweithio’n flaenorol i’r sector 
preifat, Awdurdod Datblygu Cymru, 
Llywodraeth Cymru a Chynghorau 
Hyfforddiant a Menter.

Mae chwarter cyntaf 2022 wedi bod yn chwarter llwyddiannus ar gyfer recriwtio 
doniau newydd i’n tîm.  Mae’r ychwanegiadau newydd godidog yn cynnwys:
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“Mae prosiect Aberddawan yn gymysgedd llawn cyffro o 
heriau, sy’n amrywio o’r chwalu hynod gymhleth i lunio’n 
dyfodol gwyrdd drwy gynllun meistr uchelgeisiol ar gyfer y 
safle.  Mae’r buddsoddiad yn Aberddawan yn feiddgar ac 
yn weledigaethol ar gyfer y rhanbarth, gan greu’r swyddi 
iawn, dod â’r buddsoddiad iawn i Gymru a rhoi sylw i rai 
o’r heriau allweddol a wynebir yn y ras i garbon sero.  Rwyf 
yn anhygoel o ffodus o fod yn rhan o’r daith, ac edrychaf 
ymlaen at wneud fy nghyfraniad tuag at y prosiect.”

- Christian Cadwallader

P O B L

Jonathon Segarty 
Jonathon Segarty, a ymunodd â ni ar y 1af o Ebrill, gan 
dderbyn y rôl o Reolwr Llywodraethu Corfforaethol.  
Ac yntau wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau 
ledled amryw o rolau, mae wedi bod yn canolbwyntio 
ar lywodraethu a rheoli prosiectau lle mae wedi 
cyflenwi ehangiadau byd-eang ar gyfer sefydliadau 
nifer o genhedloedd, mae wedi rheoli  gwaith pontio 
a thrawsnewid unedau busnes, a datblygodd a 
gweithredodd strwythurau llywodraethu portffolios.  
Bydd Jonathon yn gweithio i ddatblygu a gweithredu 
fframwaith llywodraethu sy’n caniatáu hyblygrwydd gan 
gynnal atebolrwydd a rhwyddineb defnydd, symleiddio’r 
prosesau ysgrifenyddiaeth cyfarfodydd, a gweithio i 
helpu i aeddfedu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i’w stad 
esblygiadol nesaf.

P O B L

Christian 
Cadwallader 
Christian Cadwallader, a ymunodd â 
ni ym mis Mawrth i ddechrau ar y rôl o 
Arweinydd Rhaglenni Dros Dro ar gyfer 
Aberddawan.  Ac yntau wedi bod cynt 
yn gyfrifol am nifer o Ardaloedd Menter 
ac wedi rheoli Bargeinion Twf Lleol gan 
weithio mewn Partneriaethau Menter Lleol 
yn y De-ddwyrain a Chanolbarth Lloegr, 
mae gan Christian brofiad sylweddol o 
gyflenwi prosiectau adfywio, sy’n cynnwys 
y Gwaith Dur 200 erw yng Nglyn Ebwy.
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“Fe’m magwyd yng 
Nghasnewydd ac mae 
arnaf eisiau gweld y 
rhanbarth hwn yn 
parhau i ffynnu, ac felly 
edrychaf ymlaen at 
ddefnyddio fy sgiliau i 
helpu tîm sy’n gweithio’n 
galed tuag at ddod â thwf 
ac adfywiad i Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd!”

- Katherine Painter

“Rwyf yn wirioneddol llawn cyffro i ddechrau amrywiaethu’r 
ymagwedd tuag at ein strategaeth gyfathrebu, gan adeiladu ar 
y gwaith ardderchog y mae Suzanne Chesterton wedi’i wneud 
dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  Mae yna bethau 
gwych yn yr arfaeth ar gyfer eleni, ac rwyf yn dra awyddus i 
gael dechrau cyflenwi ymgyrchoedd mwy cyffrous!”

- Steven Hazleton 

P O B L

Katherine 
Painter 
Katherine Painter, a ymunodd â ni ym 
mis Ionawr i ychwanegu capasiti at ein 
tîm Cymorth Busnes.  Mae gan Katherine 
gefndir mewn gweinyddiaeth academaidd, 
ac ymunodd â’r tîm i ddarparu cymorth 
ysgrifenyddiaeth, yn ogystal â chynorthwyo 
â’r gwaith o ddarparu’n holl wasanaethau 
swyddfa gefn.  

P O B L

Steven Hazleton 
Steven Hazleton, a ymunodd â ni ym 
mis Ionawr fel yr Arweinydd Marchnata 
a Chyfathrebu newydd.  Ac yntau cynt 
wedi bod yn rheoli adran farchnata 
cwmni datblygu ynni’r llanw ac ynni 
adnewyddadwy blaenllaw yn y byd, mae 
gan Steven brofiad sylweddol o gyflenwi 
ymgyrchoedd marchnata cynnwys.  
Bydd Steven yn arwain y gorchwyl o 
gyflenwi ymagwedd amlgyfrwng tuag at 
ein cyfathrebiadau allanol, gan ehangu 
cwmpas ein galluoedd marchnata, a 
thrawsnewid ein prosesau cyfathrebu yn 
fewnol ac yn allanol.
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Prosesau 
Mae gwaith yn parhau’n gyflym i fireinio a 
choethi’n model gweithredu a’n prosesau 
a’n gweithdrefnau craidd.  Ein nod yn 
y pen draw yw dod â mwy o eglurder 
a thryloywder i’r cyfleoedd ariannu 
sydd ar gael gennym ac i symleiddio’n 
gweithdrefnau a’n dogfennau ymgeisio 
am fuddsoddiad er mwyn ei gwneud 
hi cyn hawsed â phosibl llywio am 
ymgeiswyr dichonol, gan ar yr un pryd 
sicrhau bod saernïo, gwerthuso ac 
asesu’r achos busnes mor gadarn ag y bo 
modd.  Edrychwn ymlaen at gyflwyno’r 
gweithdrefnau newydd fesul cam dros y 
chwarter nesaf. 
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Cysylltiadau Tîm Marchnata: 
suzanne.chesterton@cardiff.gov.uk 
steven.hazleton@cardiff.gov.uk

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

Cysylltwch â Ni


