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Rhagair
Gwelodd ail chwarter 2022 dîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn codi cyflymder 
a momentwm sylweddol o fewn y portffolio buddsoddi a hefyd ledled ystod lawn y 
gweithgareddau ymyrryd. Yn y rhifyn hwn, rydym yn cynnwys diweddariadau am ein 
Cynllun i Raddedigion Venture sy’n esblygu’n gyson, gweithgareddau o fewn ein Cronfa Her, 
diweddariadau cynhwysfawr am ein rhaglenni trafnidiaeth, ochr yn ochr â newyddion am 
ein buddsoddiadau yn Zip World, Media.cymru, Aberddawan, a rhagor. Mae gennym hefyd 
newyddion am bartneriaeth oddi wrth Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Parc Rhanbarthol Y Cymoedd, ein Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, yn 
ogystal â’r newyddion diweddaraf am rai o’r digwyddiadau y gwnaethom eu mynychu.

Gwelodd y chwarter hefyd ailethol y Cynghorydd Anthony Hunt fel cadeirydd, ac ymunodd 
5 arweinydd newydd â’r Cabinet Rhanbarthol. Parhaodd y gorchwyl o recriwtio rhagor o 
ddoniau newydd i’r tîm drwy gydol y chwarter, fel yn wir y gwnaeth y ffocws ar wella a 
symleiddio’n prosesau gweithredol. Un o’r uchafbwyntiau neilltuol yr haf hwn oedd cytundeb 
i adleoli prif breswylfa’r tîm i Sparks, Canolfan Arloesi Prifysgol Caerdydd. 

Os oes yna rywbeth yr hoffech ein gweld yn ei gynnwys yn y cylchlythyrau hyn, neu unrhyw 
adborth y gallai fod genych 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 y darllen!
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Adran 1

Buddsoddiadau 
Newydd



Piblinell
Mae ein piblinell buddsoddiadau yn parhau i ddenu llif iach o gyfleoedd i’w hystyried. Rydym 
yn falch o gyhoeddi fod ganddym:

10
Derbyniwyd datganiadau o ddiddordeb yn cynrychioli ymholiadau archwiliadol 
cychwynnol lle mae cais ffurfiol am fuddsoddiad eto i’w gyflwyno. Mae 6 o’r rhain 
wrthi ar eu hynt drwy’r broses ymgeisio a gwerthuso buddsoddiad. 

8
Achosion Busnes wrthi’n cael  
eu datblygu. Mae’r rhain yn 
parhau’n fasnachol sensitif a chan 
hynny maent yn gyfrinachol yn y 
cyfnod hwn.

15
o Fuddsoddiadau Wrthi’n 
Datblygu ac yn cael eu Cyflenwi.

Seilwaith 
Aberddawan, Cronfa Bwlch 
Hyfywedd Tai, Metro Canolog, 
Metro a Mwy (+Cerbydau Trydan 
Adnewyddadwy), Safleoedd 
Strategol a Chronfa Safleoedd ac 
Adeiladau, Zip World. 

Her 
Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd.

Arloesi 
Ffowndri CSC, CSconnected, 
Technoleg Ariannol Cymru, 
Media.cymru, Canolfan Arloesi 
Seiber, Deallusrwydd Fferyllol 
(Pharmatelligence).

Sgiliau 
Rhaglen Graddedigion,  
Meistri Seiber.

£257 miliwn
mewn Cronfeydd a ymrwymwyd (heb gynnwys £5 miliwn o grantiau gan 
Lywodraeth Cymru), yn cynrychioli £2 filiwn o gynnydd ers y chwarter diwethaf. 

6

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cylchlythyr Haf 2022

7

Adran 1 Buddsoddiadau Newydd



Dyfarnu £1.6 miliwn o 
fuddsoddiad i Fintech Cymru
Ym mis Mehefin, cyhoeddasom £1.6 miliwn o fuddsoddiad yn Fintech Cymru. Bydd y 
buddsoddiad, a ledaenir dros bartneriaeth o 5 mlynedd rhwng Prifddinas-Ranbarth Cymru 
a Fintech Cymru, yn gweld ein dau sefydliad yn cydweithio’n agos ar ein huchelgais ar y cyd i 
sefydlu Cymru fel Clwstwr Technoleg Ariannol blaenllaw yn y DU. 

Defnyddir y cyllid yn bennaf oll i greu cronfa ddoniau benodedig ac i wella llwybrau sgiliau 
er mwyn sicrhau y gall ein busnesau Technoleg Ariannol recriwtio’r sgiliau a’r doniau y mae 
arnynt eu hangen i lewyrchu a thyfu. Gobeithir y bydd hyd at 500 o swyddi yn cael eu creu 
ledled y sector dros y 5 mlynedd nesaf o ganlyniad i’r canolbwyntio ar sgiliau a doniau y bydd 
y buddsoddiad hwn yn ei alluogi.

Cymeradwyo cyfleuster 
benthyca gwerth £2 filiwn ar 
gyfer Gwyddor Data Dynol 
(Pharmatelligence gynt) 
Ym mis Mehefin, cymeradwyodd y Cabinet Rhanbarthol fenthyciad ad-daladwy llawn o £2 
filiwn dros 3 blynedd ar gyfer Gwyddorau Data Dynol (Pharmatelligence gynt). Yn dilyn y 
buddsoddiad ecwiti gwerth £2 filiwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, a wnaed ym mis 
Rhagfyr 2020, cyflwynodd y cwmni ei gynnyrch newydd clodwiw, Livingston IQ, i farchnata 
a dyblu’i gyfrif pennau - yn bennaf mewn rolau gwerth uchel a sgiliau uchel mewn peirianneg 
meddalwedd a gwyddor data. Bydd y buddsoddiad ychwanegol yn caniatáu i’r cwmni arloesol 
hwn barhau ar ei daflwybr twf a pharhau i gyflawni ar gyfer y Rhanbarth a’r sector gofal iechyd.
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Adran 2

Prosiectau a 
Datblygiadau 
Strategol 
Cyfredol



4
sialens eV wedi’u cymeradwyo

Gwelodd y chwarter hwn ein tîm graddedigion bendigedig yn 
Venture yn: 

 — Ymgysylltu â 61 o fusnesau ledled cyllid, technoleg ariannol, 
seiber, technoleg, adeiladu a’r sector cyhoeddus, gan arwain at 
48 o gyfleoedd swyddi byw i raddedigion ar gyfer ein hymgyrch 
recriwtio gyfredol. 

 — Cysylltu â Gyrfa Cymru, Yr Adran Gwaith a Phensiynau, Chwarae 
Teg, Autism Spectrum Connections Cymru fel partneriaid atgyfeirio 
a chymorth.

 — Trefnu Digwyddiad Sgiliau â Fintech Cymru a Technology 
Connected, i hyrwyddo Venture a darpariaeth ehangach o sgiliau ar 
gyfer busnesau technoleg, yn cynnwys siaradwyr o’r holl Brifysgolion 
lleol, Inside Out, Global Welsh a’r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. 

 — Cyflenwi gweithdy “Buddion Mentora Diwydiannau” ar gyfer 
Graddedigion Venture, mewn cydweithrediad â Global Welsh, sy’n 
cynnwys siaradwyr sy’n dda am ysbrydoli o ProSteel a Creo Medical. 

 — Ffurfio partneriaeth â Tramshed Tech, Manufacturing Wales i 
gynorthwyo anghenion recriwtio graddedigion aelodau’u busnesau. 

 — Cynnal Gweithdy Cynnydd i Lwyddiant â Gradcore a siaradwyr 
gwadd o’r diwydiant i helpu graddedigion i sicrhau’r cyfle gorau o 
lwyddiant wrth ymgeisio am rolau graddedigion Venture. 

 — Cwblhau Carfan 2 oedd yn dyst inni recriwtio 18 o raddedigion 
ledled ystod o rolau, yn cynnwys dadansoddi data, cyfreithiol, cyllid 
a lletygarwch. 

 — Dechrau cynllunio lansiad mis Medi rhaglen newydd Datblygu 
Sbardunwr Venture, a gyflenwir gan Brifysgol De Cymru. Bydd y 
rhaglen newydd gyffrous hon yn gweld Graddedigion Venture yn 
elwa o ddosbarthiadau meistr mewn: Datrys Problemau a Meddwl 
Beirniadol, Data a Thrawsnewid Digidol, Rheoli Prosiectau Ystwyth, 
Dylanwadu ar gyfer Effaith, Hanfodion Seiber a/neu Rhyngrwyd 
Pethau, wedi’u cyfuno â modiwlau hyfforddi a datblygu cofleidiol 
ac yn benodol i rolau a gynigir gan y Brifysgol Agored.

48
o gyfleoedd swyddi byw i 
raddedigion 

61
busnes wedi’u 
hymgysylltu gyda

Cronfa Her
Mae’r chwarter hwn wedi bod yn chwarter prysur i’n tîm Cronfa Her.

Cymeradwywyd 4 prosiect yn ymwneud â Heriau Fflyd o Gerbydau Trydan ar gost o £1.5 miliwn. 

Gwnaed cynnydd sylweddol yn datblygu heriau sydd eisoes wedi’u cymeradwyo ar gyfer 
Endosgop Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (CAV/UHB) a Bwyd (Caerdydd a Mynwy).

Croesawsom Bruce McLelland o KTN sy’n ymuno â ni ar secondiad i ganolbwyntio ar ymgysylltu, 
partneriaethau a rhwydweithiau. 

Cynhaliwyd amryw o weithdai, yn cynnwys ein ‘Arloesi i Bawb’, a welodd 19 o bobl yn mynychu, a 
‘Heriau Fflyd o Gerbydau Trydan’, a ddenodd cynulleidfa o 12. 

Ynglŷn â strategaeth a chynllunio, gwnaethom benodi ymgynghorwyr rheoli - Steer – i’n 
cynorthwyo yn y gorchwyl o ddatblygu’n Strategaeth Her barhaus yn y dyfodol a’n Cynllun 5 
Mlynedd. Mae gweithgareddau hyd yn hyn yn cynnwys gweithdy Darganfod Strategaeth Her a 
chyfweliadau helaeth â rhanddeiliaid perthnasol.Dilynwch ni ar:

Gwefan Graddedigion Venture
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Ym mis Mehefin, ymunodd 31 o weithwyr cyswllt eiddgar oedd oll yn awyddus i wneud eu hôl 
ar arloesi yn y sector cyhoeddus â’n rhaglen Infuse Carfan Dau. Mae 25 o’r 31 yn cynrychioli 9 
o’n 10 awdurdod lleol, gyda 6 yn ymuno o sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector ledled y rhanbarth. 

Mae’r garfan yn awr yng nghyfnod ‘dysgu a gweithredu’ y rhaglen, gan iddi fod wedi 
cwblhau’n ddiweddar y cyfnod ‘Ysbrydoli’. Rydym yn wirioneddol edrych ymlaen at weld 
beth mae’r grŵp hwn yn ei gynhyrchu, ac yn gobeithio eu bod wedi’u hysbrydoli cymaint â ni 
gan y gwaith godidog a wneir gan Garfan Un.

Yn y misoedd i ddod, byddwn yn cyhoeddi 6 astudiaeth achos o’r arbrofion y gwnaeth gweithwyr 
cyswllt Carfan Un eu cwblhau yn canolbwyntio ar y meysydd hynod bynciol a ganlyn:  

 — Micro-fentrau ar gyfer gofal a chymorth cymdeithasol;
 — Dangos gwelliant ym mywydau pobl ifanc, drwy ymyrraeth gan wasanaeth cyhoeddus;
 — Cyllidebu cyfranogol ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol; 
 — Llwybr cerbydau fflyd i allyriadau isel;
 — Bwydydd carbon isel iach mewn ysgolion;
 — Deall y galw am ynni mewn ysgolion i hysbysu penderfyniadau buddsoddi, a byddwn yn 

eu rhannu yn ein rhifyn nesaf.

Hyd hynny, os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â charfan nesaf Infuse (i ddechrau 
y gaeaf hwn), anelwch hi at ein tudalen Ymuno â Ni, lle y canfyddwch ffurflen mynegi 
diddordeb. 

Efallai hefyd yr hoffech gymryd golwg ar ein fideos a rydd drosolwg gwych ichi ar beth yw 
diben y rhaglen hon.

Be Infused Video (Saesneg) Fideo Be Infused (Cymraeg) 

14 15

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cylchlythyr Haf 2022 Adran 2 Prosiectau a Datblygiadau Strategol Cyfredol

https://www.youtube.com/watch?v=gTt0w6yvm0k
https://www.youtube.com/watch?v=FJRIqR7X9rQ


Zip World 
A ydych yn ddigon dewr i orchfygu’r 
Dringwr Tŵr? 

Ac yntau’r diweddaraf yn y rhestr o 
anturiaethau newydd, mae Dringwr Tŵr 
Zipworld yn llawer mwy na chwrs am 
raffau uchel. Mae’i thema ysgafn yn taflu 
golwg yn ôl ar ei leoliad hanesyddol gyda 
rhwystrau â thema mwyngloddio glo, 
a digon o lefelau o heriau. Y cwrs yw’r 
mwyaf yn y Deyrnas Unedig, gan fod ag uchder o 30 metr gyda 4 lefel anturiaeth. Mae’n 
cynnig rhywbeth i ddarparu ar gyfer awydd pob dilynwr gwefr, o ollyngiadau abseilio i 
gerdded y planc. Mae’r anturiaeth wefreiddiol yn addo hyd at 1.5 awr o hwyl yn gyforiog o 
wefr a chyffro, gyda 69 o rwystrau i lywio’ch ffordd o’u hamgylch, ac mae’n cynnwys llawr 
gwylio yn y man uchaf y gellir ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau, partïon plant a mannau 
corfforaethol. 

Os ydych yn chwilio am ddiwrnod allan da i dimau, mae gan far a bistro ar safle Tŵr Zip 
World, sef Cegin Glo, yn awr hefyd fan preifat ar gael i’w logi ar gyfer partïon a digwyddiadau 
preifat sy’n ddelfrydol ar gyfer cinio bach canol dydd ar ôl diwrnod o greu cwlwm agosrwydd 
tîm oedd yn dringo’r Tŵr neu’n hedfan i lawr y weiren wib!

media.cymru 
Parhaodd y rhaglen media.cymru i adeiladu yn gyflym y chwarter hwn, gan dyfu’u tîm 
cyflenwi a chynorthwyo aelodau Consortiwm i ddatblygu’u cynlluniau arloesi cyfryngau. 
Ym mis Ebrill, croesawodd media.cymru Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, 
Dawn Bowden, Aelod o’r Cynulliad, i gyfarfod â’r Consortiwm yn adeilad arloesi newydd 
Prifysgol Caerdydd, sbarc|spark, ac i glywed am uchelgais media.cymru ar gyfer twf 
economaidd cynhwysol, cynaliadwy yn sector cyfryngau’r rhanbarth. Ym mis Mai, cynhaliodd 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru dderbyniad yn Llundain i ddathlu bod gwobr y Gronfa Strength 
in Places yn cael ei wneud i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Rhannodd aelodau Consortiwm, 
yn cynnwys Great Point Media a Cardiff Productions, eu gweithgareddau arloesi cynlluniedig 
mewn meysydd sy’n cynnwys technoleg, seilwaith y dyfodol, a chomisiynu. Ym mis Mehefin, 
cyflwynodd yr Athro Justin Lewis - Cyfarwyddwr media.cymru - yn Future Week yn Ninas 
y Cyfryngau, Bergen, gan siarad am gyflymu arloesi yn y cyfryngau yng Nghymru, a 
rhoddodd fanylion y weledigaeth am y pum mlynedd nesaf, gan ganolbwyntio’n neilltuol ar 
gydweithrediadau rhyngwladol strategol media.cymru.

Canolfan Arloesi Seiber 
Yn ein rhifyn diwethaf, gwnaethom ddiweddaru am ein penderfyniad i fuddsoddi £7 miliwn 
ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru yn y Ganolfan Arloesi Seiber. Ym mis Mai, cyhoeddwyd 
y Ganolfan gan Brif Weinidog Cymru yn lansiad CyberUK. Dyma ddigwyddiad allweddol y 
sector, ac fe’i mynychwyd gan dros 1,500 o arweinwyr diwydiannau o bob cwr o’r byd, gan 
roi’r llwyfan cyn lansio gorau posibl i’r fenter.

Yn dilyn hyn, mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn derbyn partneriaid yn ffurfiol ac yn 
datblygu’r Ganolfan, gyda dyddiad lansio wedi’i drefnu, sef y 1af o Fedi, 2022.
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Y N N I  A  T H R A F N I D I A E T H

Metro a Mwy 
Mae ein cynllun Metro a Mwy yn ennill cryn fomentwm sylweddol. 

Talwyd £7 miliwn ledled amryw o gynlluniau’r chwarter hwn, ac mae adeiladu wedi’i 
ddechrau ar y 3 chynllun a ganlyn:  

 — Mae Cyfnewidfa Porth, sy’n cynnwys gorsaf fysiau newydd wrth ymyl safle’r rheilffordd 
gydag adeilad integredig ar gyfer pob darpariaeth drafnidiaeth a defnyddiau eraill, yn 
gwneud cynnydd da.

 — Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn, fydd yn cynnwys hyd at 250 o fannau parcio 
ceir i annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, lleddfu tagfeydd ac annog 
gostyngiad mewn defnydd un person o gar. Bydd y safle hefyd yn cynnwys seilwaith 
gwefru trydan ar gyfer defnydd cyhoeddus. Cynigir datblygiad tai newydd ar hyn o 
bryd yn agos at y safle parcio a theithio, a bydd y seilwaith newydd hwn yn cynnig dull 
gwahanol cynaliadwy i breswylwyr o ran teithio er pob diben.

 — Blaenoriaeth i Fysiau Dwyrain Caerdydd, sy’n rhan o raglen drafnidiaeth a maes 
cyhoeddus strategol ehangach ar gyfer Caerdydd Canolog.

Yn ychwanegol, rhoddwyd caniatâd 
cynllunio yn ddiweddar i gynigion 
Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau’r Barri. 
Mae’r fenter hon yn cynnwys darpariaeth 
ar gyfer terfynfa fysiau yn Nociau’r Bari 
i gysylltu gwasanaethau â’r rhwydwaith 
rheilffyrdd. Disgwylir y cwblheir gwaith 
o fewn yr amserlen y cytunwyd arni o fis 
Mawrth 2023. Mae yna gynigiad ffyniant 
bro hefyd wedi’i gyflwyno ar gyfer Marina 
yn Nociau’r Barri, a byddai’r seilwaith 
trafnidiaeth gynaliadwy hon yn helpu i 
gynorthwyo mynediad ar gyfer y cynigiad 
hwn, yn ogystal â’r holl ddatblygiadau 
cyfredol a gyflenwir ar y Glannau ac 
ymhellach draw.

I hwyluso’r gwaith, ac mewn 
cydnabyddiaeth o gostau cynyddol llafur 
a deunyddiau, cymeradwywyd cyllid o £2 
filiwn yn rhagor gan y Cabinet Rhanbarthol 
ym mis Gorffennaf.

£7.4m
wedi’u ddosbarthu i nifer o 
wahanol gynlluniau dros y 

chwarter yma
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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 datblygu yn unol â’r cynllun, gyda gwefryddion cerbydau trydan 
tacsis a chyhoeddus yn cael eu cyflenwi drwy’r rhanbarth i gyd. 

Mae 34 o wefryddion tacsis mewn 31 safle yn eu cyfnod olaf o gael eu cyflenwi, gyda 24 
eisoes yn weithredol. Ers i’r gwefrydd cyntaf fynd yn weithredol ym mis Hydref 2021, mae 
allbynnau a deilliannau wedi cynnwys 1043 o sesiynau (y digwyddodd 504 ohonynt yn y 
2 fis diwethaf, lle y daeth y mwyafrif o wefryddion yn fyw), gan gyrraedd 17,052 kWh o 
ddefnydd ynni. Mae hyn yn gyfwerth ag oddeutu teithio 49,965 o filltiroedd, gan arbed 9.7 
tunnell fetrig o CO2. Disgwylir y bydd hyn yn cynyddu’n gyflym oherwydd bod y mwyafrif 
o wefryddion yn gweithio. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar hyn o bryd yn treialu 
cynllun ULEV tacsis ‘Profi cyn Prynu’ lle mae gennym 44 o dacsis Nissan Dynamo ar gael i 
yrwyr tacsis i’w defnyddio’n ddi-dâl am 30 niwrnod i’w hannog i bontio i gerbydau ULEV. 
Mae’r cyfnod prawf yn cynnwys gwefru trydan am ddim drwy’r seilwaith gwefru hwn a 
ddarperir drwy gydol y cyfnod prawf sydd i fod i ddod i ben ar yr 30ain o Dachwedd 2023. 
O ran y ddarpariaeth seilwaith gwefru er defnydd cyhoeddus, bydd yna 178 o wefryddion 
deuol mewn 146 o safleoedd ledled y rhanbarth. Mae’r gorchwyl cyflenwi yn digwydd ar 
hyn o bryd, gyda’r 20 safle cyntaf i fod yn weithredol ym mis Awst 2022, gyda’r rhaglen 
lawn wedi’i chwblhau ym mis Hydref 2022. Mae yna gyfnod pellach i gyflenwi 119 o fannau 
gwefru ychwanegol ledled 114 o safleoedd pellach yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ac mae 
yna gynnig am gyllid wedi’i gyflwyno i’r Swyddfa Cerbydau Dim Allyriadau (OZEV) i alluogi 
cyflenwi erbyn mis Mawrth 2023. Cytunodd y Cabinet Rhanbarthol i gynyddu’i gyllideb i 
alluogi unrhyw gyllid a ddyfarnir gan OZEV i dderbyn arian cyfatebol i ganiatáu ar gyfer 
cwblhau’r rhaglen ac i ddatblygu rhaglen o gyflenwi ar gyfer ysgolion a chyfleusterau iechyd, 
lle y bo’n briodol. 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn gweithio i ddatblygu Clwb E-Gerbyd 
Rhanbarthol fyddai’n cynnwys darparu 58 o gerbydau ULEV, yn cynnwys seilwaith gwefru 
drwy’r rhanbarth i gyd i’w ddefnyddio gan y cyhoedd drwy gwmni rheoli clwb ceir. Y bwriad 
yw y gallai’r clwb ceir hwn gynyddu cynhwysedd dros gyfnod gydag amcanion i leihau 

allyriadau CO2, lleihau’r angen am ail 
gar o fewn teuluoedd, pontio i gerbydau 
ULEV a rhoi’r cyfle i’r cyhoedd dreialu 
cerbydau allyriadau isel iawn, annog mwy 
o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a 
defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn 
am ran o’r daith, a sicrhau bod trafnidiaeth 
fforddiadwy yn hygyrch i bob defnyddiwr.

178
Man gwefru deuol ar draws 
146 safle wedi’u cynllunio

24
Gwefrwr tacsi 50kW yn fyw 
a’n weithredol
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Rhaglen 
Gwelliannau 
Caerdydd 
Canolog
Aeth ein gwaith ar y Metro Canolog 
rhagddo ar lefelau niferus: 

 — Rhoddwyd strwythurau llywodraethu 
newydd ar waith, yn cynnwys Bwrdd 
Prosiect Strategol, ac mae holl ofynion 
cyllidwyr a rhanddeiliaid wedi’u dal yn 
llwyr.

 — Gwnaed arolygon modelu cerddwyr 
ochr yn ochr â chytuno ar ymagwedd 
tuag at alw am ragweld fel y gall 
gwaith modelu barhau i gael ei fireinio.

 — Yn ychwanegol, cynhaliwyd 
cyfarfodydd i ddatblygu strategaethau 
yn ymwneud â thân, masnachol ac 
adwerthu, datblygu cynaliadwy, 
treftadaeth, integreiddio systemau, 
ac mae ymgysylltu yn digwydd 
â Chomisiwn Dylunio Cymru ac 
Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru.

© RightAcres 
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Aberddawan 
Drwy gydol y chwarter diwethaf, buom yn brysur yn paratoi ar gyfer trosglwyddo safle’r orsaf 
bŵer gydag RWE Generation, gan ddatblygu opsiynau caffael ar gyfer y chwalu gwirioneddol 
a dechrau ar y broses o adolygu uwchgynllun y dyfodol.

Mae ceisiadau am drwyddedau amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi’u cyflwyno. 
Unwaith y bydd y rhain wedi’u hystyried a’u cymeradwyo, wedyn gallwn feddiannu’r safle. 
Rhagwelwn y bydd hyn ym mis Rhagfyr. Mae’r paratoad caffael chwalu wedi dechrau 
ac mae’n cael ei ddatblygu inni gan WSP, ac mae wedi cynnwys adolygiad manwl o 
wybodaeth am iechyd a diogelwch yr orsaf bŵer ar gyfer caffaeliad y contractwr chwalu a 
throsglwyddo’r safle.

Mae hon yn rhaglen waith faith a chymhleth ond rydym yn llawn cyffro am y potensial 
hirdymor a rydd inni. Byddwn yn o fuan yn dechrau ar raglen o fwletinau rheolaidd i hysbysu 
pawb yn rheolaidd am y cynnydd rydym yn ei wneud. 
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Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 
Wrth inni ymlafnio gyda’n gilydd i sero net erbyn 2050, mae gennym Strategaeth Ynni a 
Chynllun Gweithredu uchelgeisiol sy’n adlewyrchu’r naratif a nodwyd gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru yn ymwneud â datgarboneiddio. Yn y cyd-destun hwn, mae ein Senario 
Gweledigaeth Ynni (EVS) Prifddinas-Ranbarth Cymru yn amlinellu tri tharged allyriadau sydd 
angen eu cyflawni os ydym i gyrraedd sero net erbyn 2050. 

Er mwyn helpu i gyrraedd y nodau hyn, ac i ddylanwadu ar allyriadau masnachol a 
diwydiannol mewn ffordd gynhwysol, bu’n Tîm Ynni yn brysur yn archwilio’r posibilrwydd o 
sefydlu ‘clymblaid hinsawdd’ fydd yn cynnwys aelodau o’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r 
trydydd sector. Ein gobaith yw y bydd ymagwedd ar y cyd a chydweithredol tuag at yr heriau 
a roddir gan y newid yn yr hinsawdd yn cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol yn gyflymach 
drwy helpu busnesau a’r tu hwnt i addasu’u ffyrdd o weithio a gweithgynhyrchu i ffordd 
garbon niwtral. 

Mae yna enghreifftiau niferus o gomisiynau, clymbleidiau a phartneriaethau hinsawdd 
llwyddiannus ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Mae enghreifftiau yn cynnwys Partneriaeth 
Hinsawdd Manceinion, Comisiwn Hinsawdd Leeds, a Comisiwn Hinsawdd Swydd Efrog a 
Humber. Er bod pob un yn gweithredu mewn ffyrdd unigryw, mae pob un wedi gallu dangos 
storïau o lwyddiant o fewn blwyddyn i’w dechreuad. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar bob 
un wefan.

Mae ymgynghoriad a sesiwn gweithdy i fod i ddigwydd ddiwedd mis Medi i helpu i gwblhau’r 
Cylch Gorchwyl ar gyfer yr hyn fydd yn gychwynnol ar ffurf Grŵp Llywio. Bydd y digwyddiad 
hefyd yn darparu cyfle i aelodau dichonol gyflwyno uchelgais bersonol a thrafod unrhyw 
fesurau neu brosiectau diddorol sydd ar waith i gyrraedd sero net. Gobeithiwn y byddwn 
wedi sefydlu Clymblaid Hinsawdd ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ffurfiol erbyn 
dechrau 2023. 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y fenter hon, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â:  
rhys.owen4@cardiff.gov.uk neu charlotte.davidson@cardiff.gov.uk

C R Y N O D E B  O  D A R G E D A U  E R B Y N  2 0 3 5

Gwresogi Domestig
27% o dai gyda gwresogi carbon isel, gyda 19% yn defnyddio  
pympiau gwres.

Trafnidiaeth Ffyrdd
64% o geir yn ULEV, gyda 73% yn bur drydanol.

Trydan Adnewyddadwy
1.6GW o gapasiti ynni adnewyddadwy ym MhRC, 50% o holl 
ddefnydd trydan.

Masnachol a Diwydiannol
Gostyngiad o 6% yn y gofyn am drydan tra bo defnydd ynni 
tanwyddau ffosil yn lleihau 23%.

Effeithlonrwydd Ynni
Nifer y tai gyda sgôr EPC E, F a G yn lleihau o 161,000 i 7,000.
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Arloeswyr Ifainc
Ym mis Ebrill, dathlasom ein 4 Arloeswr Ifanc Cymru gyda chyfres 4 rhan yn amlygu’u 
teithiau unigol o ymdrech, menter ac ynni deallusol. Gan rychwantu ystod o ddyfeisiadau 
gwych, o ap ymwybyddiaeth ofalgar a deorfa gwymon i storfa ddŵr a thechnoleg dirnad 
defnyddwyr, mae ein 4 Arloeswr Ifanc wedi’n gwneud i deimlo’n falch, ac maent yn 
ysbrydoliaeth i bawb a allai ddilyn eu hôl troed. 

Pan ofynnwyd iddynt pa gyngor y byddent yn ei roi i unrhyw arloeswyr eraill sydd wrthi ar 
hyn o bryd yn meddu ar syniad y maen’ nhw’n credu y gall wneud gwir wahaniaeth: 

“Gobeithiaf, wrth inni barhau i ddatblygu Deploy 
i’w botensial llawn – y gall fy stori i fy hun yn STEM 
ysbrydoli pobl eraill o bob rhywedd a chefndir i ddilyn 
ac i wireddu’u nodau eu hunain.” 

- Beren Kayali

“Unwaith rydych ar y rhaglen, fe fyddwch yn 
mwynhau’r fentoriaeth a’r cymorth ymarferol 
y mae arnoch eu hangen – ac i mi, cyfarfod â 
dwsinau o arloeswyr eraill, a phob un ohonynt 
â’i weledigaeth ei hun ond y cyfan ohonynt yn 
rhannu’r un ymrwymiad, sydd fwy na thebyg 
wedi bod yn gymorth mwyaf oll. Dangosodd imi 
ein bod ni oll yn gwneud cynnydd fesul cam – 
ac edrychaf ymlaen at ddefnyddio’r safbwynt 
hwnnw i ddysgu mwy am gynyddu ac ehangu 
busnes ac i fod yr arweinydd gorau y gallaf fod.”

- Matthew Richmond 

“Mae’r rhaglen yn amhrisiadwy - gan eich helpu i sylweddoli bod unrhyw 
beth yn bosibl cyn belled â’ch bod yn cymryd camau cropian ac yn osgoi 
cael eich gorlethu. Mae wedi fy ngalluogi i ddilyn fy angerdd a chysoni 
fy ngwaith â’r hyn sy’n bwysig i mi - a chredaf fod hwnnw’n llwybr y dylai 
pawb roi cynnig arno a’i ddilyn mewn bywyd, os gallant.”

- Christian Berenger 

“Diolch i’r Rhaglen, rwyf wedi dod i lwyr sylweddoli’r pwysigrwydd o ofyn 
am gymorth. Mae hynny’n rhywbeth roeddwn cynt wedi’i chael hi’n anodd 
ei wneud. Mae dysgu gofyn am gyngor, cymorth a chefnogaeth wedi llwyr 
newid fy nhaflwybr i fy hun a’r busnes - ac mae cymorth ariannol y Rhaglen 
hefyd wedi bod yn amhrisiadwy, gan ganiatáu imi ganolbwyntio fy holl 
ymdrechion ar dyfu’r fenter.”

- Abbie Laurence 
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Adran 3

Adran 
Newyddion am 
y Bartneriaeth



Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
Y chwarter hwn, rydym wedi bod yn brysur yn datblygu Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 
tair blynedd newydd (2022-25) y bwriedir ei lansio’r hydref hwn. Yn ysbryd cyd-adeiladu, 
cynhaliwyd digwyddiad Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn ICC Cymru ddydd Iau, y 26ain o 
Fai. Ac yntau wedi’i fynychu gan dros 160 o randdeiliaid, roedd yn darparu cyfle gwych i 
ddechrau ymgysylltu â chyflogwyr a darparwyr dysgu ôl-16. Bydd gwybodaeth a gasglwyd ar 
y diwrnod, ynghyd â chanlyniadau o’n harolwg, yn awr yn helpu i hysbysu cyfeiriad strategol 
y llwybr ar gyfer y dirwedd sgiliau rhanbarthol dros y tair blynedd nesaf. Mae ein harolwg yn 
dal yn agored ar gyfer adborth – dim ond 10 munud y mae’n ei gymryd ac mae’n rhoi’r cyfle 
ichi gael pobl i glywed eich llais ac i ddylanwadu ar ddarpariaeth y dyfodol. Arolwg

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n brysur â Llywodraeth Cymru ar y Gwarant i Bobl 
Ifanc (YPG) - rhaglen sy’n rhoi’r cynnig o gymorth i bawb sy’n iau na 25 oed i waith, addysg, 
hyfforddiant, neu hunangyflogaeth. Mae ein gweithgareddau cefnogi wedi’n gweld yn 
gweithio â’r Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) 
fel ei gilydd, yn cyflenwi gweithdai i hysbysu am beth sydd ar gael ar hyn o bryd ledled De-
ddwyrain Cymru a defnyddio’r wybodaeth honno i helpu i hysbysu Llywodraeth Cymru ar 
beth mae angen i’r blaenoriaethau ganolbwyntio. 

Yn olaf, rydym wedi bod yn gweithio’n gydweithredol â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
eraill yn gysylltiedig â’r economi gwyrdd ac yn sicrhau bod gennym yr wybodaeth a’r sgiliau 
cywir ar waith i gynorthwyo’r daith i sero net. Rydym wedi comisiynu Data Cymru i arwain 
prosiect ymchwil i helpu i nodi swyddi gwyrdd sy’n dechrau ymddangos ac asesu bylchau 
sgiliau cysylltiedig. Yn fwy diweddar, rydym wedi gweithio â HyCymru, Cymdeithas Masnach 
Hydrogen Cymru, Cymru Sero Net: Fforwm Cynghori ar Economïau Sgiliau a thrwy Raglen 
Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) Llywodraeth Cymru i ddeall yn well yr heriau o ran 
sgiliau sydd ar y gorwel. Bydd y trafodaethau hyn yn ein galluogi i hysbysu Cynllun Sgiliau 
Sero Net Llywodraeth Cymru a lansir yn ddiweddarach eleni. 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: 
RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk

Neu ymwelwch â: 
www.ccrsp.co.uk

Partneriaeth 
Twf 
Economaidd 
Rhanbarthol
Drwy gydol y chwarter diwethaf, buom 
yn gweithio’n agos â’n Partneriaeth Twf 
Economaidd Rhanbarthol ar Gynllun 
Diwydiannol ac Economaidd Rhanbarthol 
newydd ac ar Strategaeth Fuddsoddi 
wedi’i diweddaru. 

Caiff y ddwy ddogfen hyn eu hadnewyddu 
a’u diwygio i ystyried cyfuniad o ffactorau, 
yn cynnwys ein profiad hyd yn hyn - mae yna 
6 blynedd wedi mynd heibio ers dechrau’r 
Fargen Ddinesig – ynghyd â’r ffaith mai er 
bod y REIP ddiwethaf wedi canolbwyntio’n 
gyfan gwbl ar ddarparu’r Fargen Ddinesig, 
yn awr gyda dyfodiad y Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol a goblygiadau hynny i’r Ddinas-
Ranbarth, bydd y cyhoeddiad newydd hwn 
yn rhoi sylw i dirwedd wleidyddol a chyd-
destun polisi sy’n newid, a’r ffaith y bydd y 
Fargen Ddinesig o hyn ymlaen yn un o nifer o 
offerynnau i’w defnyddio. Mae hyn yn esgor 
ar lawer mwy o gyfleoedd inni yn ein taith 
tuag at ddod yn Ddinas-Ranbarth batrymol. 

Bydd y Strategaeth Fuddsoddi a 
ddiweddarwyd yn amlinellu’r ystod o 
gyllidau sydd ar gael, a’n polisïau buddsoddi 
sy’n gwneud hi’n eglur y mathau a’r ystod 
o effeithiau ac allbynnau a ddisgwyliwn o 
unrhyw beth y buddsoddwn ynddo. 

Yn dilyn mewnbwn ac adolygiad y Cabinet, 
rhagwelir y bydd y dogfennau hyn ar gael i’w 
cyhoeddi yn yr hydref. 

Parc 
Rhanbarthol 
y Cymoedd – 
Terfynol 
Ac yntau bellach yn bartner allweddol 
yn y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i 
Gymru, mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd 
yn gwneud ei farc mewn cadwraeth 
amgylcheddol a dysgu yn yr awyr agored. 
Mae ein rhwydwaith o Byrth Darganfod yn 
parhau i ehangu’u cynnig i ymwelwyr, yn 
cynnwys tŷ bync newydd sbon ym Mharc 
Bryn Bach a lleoliad caffi ffres ym Mharc 
a Castell Cyfarthfa. Mae ein hymagwedd 
arloesol tuag at wreiddio natur a llesiant 
yn narpariaeth gwasanaethau cyhoeddus 
yn parhau i gael ei gydnabod, yn cynnwys 
gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru. Wrth i Barc Rhanbarthol 
y Cymoedd gyrraedd y deuddeng mis olaf 
o gyfnod datblygu a ariannir gan yr UE, 
parhawn i weithio’n agos â’n partneriaid 
i ddiogelu rôl, llywodraethiant a chyllid 
yn y dyfodol ar gyfer Partneriaeth Parc 
Rhanbarthol y Cymoedd.
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Cydweithredu â 
Chatalonia
Ym mis Mehefin, croesawom Oscar Martí, Jesus 
Buenafuente ac Oriol Vidal Bayés o Asiantaeth Masnach 
a Buddsoddi Catalonia i Gaerdydd am ddeuddydd o 
drafodaethau adeiladol i archwilio ffyrdd o gydweithio 
ar ddatblygu clystyrau, arloesi a throsglwyddo 
gwybodaeth, gan ganolbwyntio’n neilltuol ar y clystyrau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd a chreadigol. 

Mae rhanbarth Catalonia eisoes yn adnabyddus am ei 
arbenigedd clystyrau, a thros y 25 mlynedd diwethaf, 
mae’i Ranbarth Clystyrau wedi meithrin 25 o glystyrau 
sy’n cwmpasu dros 2,300 o gwmnïau â throsiant 
blynyddol cyfunol o €69 biliwn.

Aethom â’n hymwelwyr am gyfres o gyfarfodydd a thaith 
o amgylch Catapwlt CSA a leolir ym Mharc Imperial yng 
Nghasnewydd lle y’u croesawyd gan y Prif Swyddog 
Gweithredol, Martin McHugh, a’r Dr Andy Sellars, y 
Cyfarwyddwr Datblygu Strategol. Mae Catapwlt CSA 
yn elfen hanfodol o ddiwydiant lled-ddargludyddion 
cyfansawdd y DU ac mae eisoes wedi cymryd rhan mewn 
dros 25 o brosiectau, yn gwneud cyfanswm o dros £145 
miliwn yn nhair blynedd ei fodolaeth.

Gwnaethom gynnal cinio i’w hanrhydeddu, a fynychwyd 
gan uwch-aelodau o sectorau gwyddonol ac addysgol 
Cymru, a Phrif Weithredwr Cyngor Caerdydd,  
Paul Orders.

Mae yna bosibiliadau cyffrous o’n blaenau, gan fod 
y ddau dîm wedi’u hymrwymo i gydweithio i ganfod 
pynciau o gyd-ddiddordeb i gydweithredu arnynt ac i 
rannu ymarfer gorau ac arbenigedd. 
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Ymgysylltu a Chrynodeb o 
Ddigwyddiadau 
Mae ail chwarter 2022 wedi bod yn gyforiog o amrywiaeth eang o gynadleddau a lansiadau, 
ac rydym wedi bod yn brysur yn mynychu digwyddiadau allweddol yng Nghymru ac 
ymhellach i ffwrdd. Dyma ddetholiad cryno o’r digwyddiadau y gwnaethom eu mynychu:

Ym mis Mai, gwnaethom fynychu UKREiiF, a gynhaliwyd yn Leeds Armouries, ochr yn ochr â 
chydweithwyr o Western Gateway. Fforwm Buddsoddi a Seilwaith Eiddo Tirol y DU yn awr yw 
prif gynhadledd ac arddangosfa’r Deyrnas Unedig ar gyfer cyfleoedd buddsoddi, a mynychir 
y digwyddiad tridiau gan lywodraeth, buddsoddwyr, penseiri, y sector adeiladu a datblygwyr 
eiddo. Siaradodd Nicola Somerville yn y sesiwn agoriadol am ‘ffyniant bro’, ochr yn ochr â Phrif 
Swyddogion Gweithredu a meiri dinasoedd mawrion megis Caeredin, Bryste a Belfast.

Ym mis Ebrill, siaradodd Kellie Beirne yn Y Gynhadledd Gwerth Cymdeithasol Genedlaethol 
yn Llundain am ‘Pobl, Lleoedd a Phlaned’, yn amlinellu pam mae gwerth cymdeithasol yn 
seiliedig ar leoedd mor bwysig, pam mae’n elfen allweddol o’n hathroniaeth fuddsoddi a 
pham mae ‘micro yn wirioneddol wir bwysig’. 

Ym mis Mai, siaradodd Kellie yn ‘Gwyddoniaeth a’r Senedd’, sesiwn a drefnwyd gan 
Gymdeithas Frenhinol Cemeg a gynlluniwyd i feithrin cysylltiadau agos â Senedd 

Cymru a Llywodraeth Cymru, mewn 
cydweithrediad â chymuned wyddoniaeth 
a pheirianneg Cymru. Y thema eleni oedd 
‘Adeiladu’n dyfodol: ymchwil ac arloesi 
yng Nghymru’.

Gwelodd mis Mai hefyd Kellie a Colan 
Mehaffey yn mynychu CyberUK, 
a gynhaliwyd yn ICC Cymru yng 
Nghasnewydd. Dyma ddigwyddiad 
mawr (a chaeedig) a drefnir gan gangen 
diogeledd Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 
Yn y sioe, cyhoeddodd Prif Weinidog 
Cymru y Ganolfan Arloesi Seiber, 
buddsoddiad gwerth £19 miliwn lle 
rydym ni, ynghyd â Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid mewn diwydiant, wedi cyd-
fuddsoddi £7 miliwn.

Ym mis Mehefin, mynychodd Colan 
Uwchgynhadledd agoriadol Sgrîn 
Cymru yng Ngwesty’r Parkgate. Nod y 
gynhadledd hon yw hyrwyddo sector 

creadigol a theledu Cymru, a rhagwelir 
y daw’n ddigwyddiad blynyddol mawr 
yn sector creadigol clodfawr y Deyrnas 
Unedig. Bydd ymglymiad Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd wrth y gynhadledd 
hon yn tyfu y flwyddyn nesaf. 

Ym mis Mehefin, cynhaliodd tîm 
Graddedigion Venture sesiwn lwyddiannus 
o rwydweithio a gwybodaeth am sgiliau 
yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd 
mewn partneriaeth â Fintech Cymru 
a Technology Connected. Siaradodd 
Rowena O’Sullivan yn y digwyddiad a 
gynlluniwyd i hyrwyddo graddedigion 
technoleg i amrywiaeth o ddarparwyr 
technoleg ariannol yng Nghymru. 
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Gwleidyddiaeth
Ar y 27ain o Fehefin yng Nghyfarfod Cyffredinol Brenhinol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
ail-etholwyd y Cynghorydd Anthony Hunt fel cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol. Ymunir 
ag Anthony gan y Cynghorydd Huw Thomas, a ail-etholwyd hefyd fel Is-gadeirydd, ochr 
yn ochr â’r Cynghorydd Jane Mudd a’r Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, fydd hefyd yn 
gwasanaethu fel Is-gadeiryddion.

Yn dilyn yr etholiadau diweddar, roeddem wrth ein bodd o groesawu 5 aelod newydd i’n 
Cabinet Rhanbarthol:  

Bydd yr aelodau newydd yn gwasanaethu ochr yn ochr â’r aelodau sy’n dychwelyd, sef 
y Cynghorydd Jane Mudd, y Cynghorydd Anthony Hunt, y Cynghorydd Huw Thomas, y 
Cynghorydd Andrew Morgan a’r Cynghorydd Huw David.

Y Cynghorydd 
Mary Ann Brocklesby

M Y N W Y

Y Cynghorydd 
Lis Burnett 

B R O  M O R G A N N W G

Y Cynghorydd 
Sean Morgan 
C A E R F F I L I

Y Cynghorydd 
Geraint Thomas 

M E R T H Y R

Y Cynghorydd 
Steve Thomas 

B L A E N A U  G W E N T

O ganlyniad i gyfansoddiad y Cabinet newydd, mae dyletswyddau portffolio hefyd wedi’u 
haildrefnu, ac o hyn ymlaen gwelwn y Cynghorydd Mary-Ann Brocklesby yn gyfrifol am 
Ymchwil ac Arloesi, y Cynghorydd Lis Bennett fydd yn gyfrifol am Ffyniant Cyffredin a 
Lleoedd, y Cynghorydd Sean Morgan fydd yn cymryd cyfrifoldeb am Ymateb i’r Hinsawdd, 
y Cynghorydd Geraint Thomas fydd yn gyfrifol am Her ac Adeiladu Cyfoeth Lleol, a’r 
Cynghorydd Steve Thomas fydd yn gyfrifol am Ddigidol.

Mae cyfrifoldebau aelodau presennol y Cabinet yn parhau fel a ganlyn: y Cynghorydd Huw 
Thomas, Strategaeth Economaidd a Materion Rhyngwladol; y Cynghorydd Jane Mudd, 
Data a Sgiliau; y Cynghorydd Huw David, Trafnidiaeth Ranbarthol; y Cynghorydd Andrew 
Morgan, Asedau Strategol; a’r Cynghorydd Anthony Hunt yn gyfrifol am Lywodraethu a 
Sicrwydd cyffredinol.

Edrychwn ymlaen at weithio â’n Cabinet newydd ac at dderbyn eu harweiniad a gweithio i 
weithredu’n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y rhanbarth.

Proses
Cwblhau Hyfforddiant y Broses Fuddsoddi. Yn ystod misoedd Mai a Mehefin, mynychodd 
y tîm cyfan sesiynau i ddeall y gwelliannau yn y broses fuddsoddi a gyflwynwyd i sicrhau y 
gallwn ymdopi â chynnydd mewn galw, gan barhau i gydymffurfio ac i fod yn dryloyw wrth 
ddarparu’n buddsoddiadau a’n hymyriadau. Mae wedi bod yn ddarn mawr o waith, dan 
arweiniad arbenigol Andrew Gilbert, ac edrychwn ymlaen at gofleidio’r ffyrdd newydd o 
weithio fydd â’r buddion ychwanegol o gyflymu trwygyrch a phroffesiynoli allbwn. 
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Vikky David  
Cynorthwyydd Marchnata Digidol yn y sector iechyd preifat 
yn arbenigo mewn lledaenu ymwybyddiaeth o’r dechnoleg 
ddiweddaraf sydd ar gael ar y farchnad. Gyda chefndir o weithio fel 
Dylunydd Graffig mewn adwerthu masnachol sy’n canolbwyntio ar 
symleiddio a chyfleu negeseuon â dawn greadigol, mae gan Vikky 
brofiad o ddarparu a chreu ymgyrchoedd marchnata effeithiol yn 
draddodiadol ac yn ddigidol. Bydd Vikky yn cynhyrchu cynnwys 
ac yn dylunio ledled sianeli cyfryngau cymdeithasol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd gan gynnal a lanlwytho cynnwys i wefan 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Pobl 

Nigel Pompeus  
Ymunodd Nigel Pompeus â ni ym mis Ionawr fel yr Arweinydd 
Marchnata ar gyfer mewnfuddsoddi. Roedd Nigel yn arwain 
adran farchnata’r cwmni mwyaf o fewn Mitie Group CCC, ar 
restr FTSE, am 14 mlynedd, ac yn y rôl hon, cyflenwodd lawer 
o weithrediadau dechreuol llwyddiannus mewn marchnata, a 
gweithiodd â llawer o gleientiaid FTSE 100. Yn fwyaf diweddar, 
rheolai’r marchnata byd-eang i weithgynhyrchydd technoleg 
lân yn y byd pensaernïol ac adeiladu. Mae Nigel yn Farchnatwr 
Siartredig ac yn FCIM. Bydd yn gweithio â thîm Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i hyrwyddo negeseua i farchnadoedd 
rhyngwladol a chenedlaethol ac yn datblygu sicrwydd cyfochrog 
mewn marchnata ar gyfer digwyddiadau sy’n hyrwyddo 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel y lle gorau i wneud busnes.

Jordan Musgrove  
Ymunodd Jordan Musgrove â ni ym mis Mehefin fel y Swyddog 
Cyfathrebu a Phrosiectau newydd o fewn tîm Graddedigion 
Venture. Yn flaenorol, roedd Jordan yn rheoli’i busnes marchnata 
digidol ei hun ac mae ganddi gefndir mewn golygu fideos a chreu 
cynnwys cyfryngau cymdeithasol. Bydd Jordan yn cynorthwyo 
tîm Graddedigion Venture drwy greu ymgyrchoedd marchnata 
cyffrous i ddenu graddedigion a busnesau ar gyfer y broses 
recriwtio a’r Rhaglen Sbarduno newydd. Bydd Jordan hefyd 
yn cynorthwyo tîm Marchnata Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
gryfhau ymgyrchoedd sydd ar ddod.

Bruce McLelland  
Ymunodd Bruce McLelland â ni ym mis Gorffennaf fel rhan o’r 
bartneriaeth sy’n datblygu ag InnovateUK KTN. Mae Bruce wedi 
cael nifer o rolau yn datblygu ac yn defnyddio rhaglenni seilwaith 
mawr, sydd wedi’u canoli’n bennaf ar y sectorau Cyfathrebu a 
Systemau Pŵer. Tra oedd yn gweithio yn y Sefydliad Peirianneg 
a Thechnoleg, derbyniodd yr her o dynnu ynghyd ymarferwyr 
y Deyrnas Unedig mewn cynhyrchu pŵer adnewyddadwy, 
gweithredwyr y rhwydwaith a chynhyrchu sylweddol ar y môr 
i gynyddu gallu’r DU ym marchnadoedd Ewrop. Gwnaeth yr 
adeiladu gallu hyn ddechrau’i ddiddordeb mewn fframio heriau, 
nodi cyfleoedd ac wedyn tynnu ynghyd y consortia i gyflenwi’r 
datrysiadau. Datblygodd ei rôl yn InnovateUK KTN i fod yn 
dirwedd Dinas Ddoethach ehangach lle mae wedi canolbwyntio 
ar y buddion cymdeithasol drwy wella systemau a phrosesau 
dinesig er daioni ehangach preswylwyr trefol. I’r perwyl hwnnw, 
mae’n wyneb cyfarwydd ymysg llawer o awdurdodau lleol 
rhanbarthol, awdurdodau cyfunol, a’u harloeswyr brodorol ymysg 
busnesau bach a chanolig. Mae’n edrych ymlaen at weithio â 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a’u rhanddeiliaid ehangach a’u 
partneriaid arloesol i gynorthwyo’u gwaith o nodi heriau a’u 
strategaeth weithredu. Ac yntau wedi bod ynghlwm iawn wrth 
Ŵyl Arloesedd Cymru am flynyddoedd lawer, mae ond yn gweld 
cyfleoedd mawr ac ymateb gallu arloesol lleol cynhwysfawr 
gyda’r uchelgais i ddefnyddio rhaglenni ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd sy’n denu diddordeb cenedlaethol. 

Samia Ibrahim  
Ymunodd Samia Ibrahim ddiwedd mis Mehefin fel Dadansoddwr 
Busnes. Roedd ei rôl flaenorol mewn cwmni dadansoddi 
data yn cwmpasu ac yn casglu gofynion ar gyfer cyfres o 
offer a datrysiadau ffynhonnell agored, yn ogystal â chynnal 
gweithdai â chleientiaid a rheoli ôl-groniad o’r cynnyrch. Bydd 
Samia yn cynorthwyo mewn monitro buddsoddiadau ar gyfer 
buddsoddiadau sydd ar hyn o bryd ar y gweill ac wrthi’n cael  
eu cyflenwi. 
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Diwrnod Tîm
Ym mis Gorffennaf, gwnaeth tîm y Fargen Ddinesig ei ffordd i’r Redhouse ym Merthyr Tudful 
i gynnal y cyntaf o ddigwyddiadau Neuadd Tref Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Cynlluniwyd 
y digwyddiadau hyn i gydweithredu â phob Awdurdod Lleol ar y materion a’r prosiectau 
allweddol yn eu hardal. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau 
am brosiectau, buddsoddiadau neu feysydd allweddol cyfredol ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, gan ddod â’r tîm ynghyd nid yn unig i hysbysu pawb yn rheolaidd ond hefyd 
i ysbrydoli cydweithredu rhwng amrywiol dimau. Derbyniodd y digwyddiad ym Merthyr 
Tudful adborth gwych oddi wrth y tîm, gyda llawer yn mwynhau dod â’r tîm ynghyd i ddod i 
adnabod ei gilydd wyneb yn wyneb. Byddwn yn parhau â digwyddiadau deufisol Neuadd Tref 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyda thri arall yn cael eu cynnal yn 2022.

Symud i’r Swyddfa Newydd 
Yng nghyfarfod Cabinet Rhanbarthol mis Mehefin, cymeradwyodd y Cabinet y symudiad 
i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd yng nghanol Caerdydd. Drwy gydol y 
pandemig, mae’r Fargen Ddinesig wedi addasu a gwella gweithio o bell, gyda chyfarfodydd 
rheolaidd yn y cnawd. Mae adeilad sbarc|spark yn ganolfan benodedig ar gyfer 
cydweithrediadau arloesol, mae’n gartref i Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) 
ac i Innovations@sbarc|spark Caerdydd. Mae canolfan y Brifysgol ar gyfer cwmnïau deillio a 
busnesau newydd - sbarc|spark yn darparu’r gwely had i dyfu cydweithrediadau llwyddiannus. 
Mae cenhadaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau yn 
asio ag ymdrech sbarc|spark i greu partneriaethau a ddaw â buddion parhaol i Gymru. 

Dywedodd Kellie Beirne, Prif Weithredwr, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae gan Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd lawer yn gyffredin, ac felly roedd ein symudiad 
i sbarc|spark yn gwneud synnwyr perffaith. Rydym ill dau’n gweithredu fel cynullyddion a 
broceriaid ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yn Ne-ddwyrain Cymru. Gweithiwn yn agos ledled 
pum maes blaenoriaeth lle mae Caerdydd yn rhagori mewn ymchwil – Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd, Technoleg Ariannol, Seiberddiogelwch, Creadigol, a Thechnoleg Feddygol – ac 
rydym yn cyd-hwyluso cyfleoedd ar gyfer buddsoddi mewn busnesau. Yn anad dim, rhannwn yr 
un ymrwymiad i wneud De-ddwyrain Cymru yn well lle i fyw, gweithio a ffynnu.”
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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
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