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Rhagair

Gwelodd trydydd chwarter 2022 dîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyflymu’n 
sylweddol ac yn cynnal momentwm, a hynny o fewn y portffolio buddsoddi a 
ledled y sbectrwm cyfan o weithgareddau ymyrryd, fel ei gilydd.

Yn y rhifyn hwn, rydym yn cynnwys diweddariadau 
am ein Cynllun Graddedigion Venture sy’n esblygu’n 
gyson, gweithgareddau o fewn ein Cronfa Her a’i 
chwaer-raglen, Infuse, sydd yn awr yn dechrau ar ei 
charfan derfynol, diweddariadau cynhwysfawr am ein 
rhaglenni trafnidiaeth ochr yn ochr â newyddion oddi 
wrth ein buddsoddiadau yn Media.cymru, Canolfan 
Arloesi Seiber, Aberddawan, a mwy. 

Mae gennym hefyd newyddion am y bartneriaeth 
oddi wrth Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas 
Caerdydd, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, a’n Cyngor 
Busnes, ochr yn ochr â chael golwg ar y gwaith y mae 
ein tîm Ynni wedi bod yn ei wneud yn ein Clymblaid 

Hinsawdd newydd.

Parhaodd recriwtio rhagor o ddoniau newydd i’r tîm 
drwy gydol y chwarter, fel y mae’r ffocws ar wella 
prosesau a hyrwyddo datblygu setiau sgiliau wrth greu 
achosion Busnes. 

Os oes yna unrhyw beth arall yr hoffech ein gweld 
yn ei gynnwys yn y cylchlythyrau hyn, neu unrhyw 
adborth a allai fod gennych am y diweddariadau hyn, 
yna cysylltwch â ni yn CCRcomms@cardiff.gov.uk, os 
gwelwch yn dda, a rhannwch eich syniadau; byddem 
wrth ein bod o glywed gennych.  Yn y cyfamser, 
gobeithiwn y mwynhewch ddarllen.

Suzanne Chesterton
Pennaeth Cyfathrebu

Mynegai

Graddedigion Venture »

Cronfa Her »

Infuse »

CSconnected »

Media Cymru »

Aberddawan »

Canolfan Arloesi Seiber »

Zip World »

Technoleg Ariannol »

Gwelliannau i Gaerdydd Canolog »

Metro Plus »

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn »

Clymblaid Hinsawdd »

ECO Flex 4 scheme »

Hybont Hydrogen »

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol »

Parc Rhanbarthol y Cymoedd »

Cyngor Busnes »

Hyfforddiant Achos Busnes »

Mike Brough »

Steve McNally »

Buddsoddiadau newydd »

Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi »

RHAN 1

Buddsoddiadau 
RHAN 3

Newyddion am y Bartneriaeth

RHAN 4 

Proses a Phobl

RHAN 2

Prosiectau Cyfredol a 
Datblygiadau Strategol

2    Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cylchlythyr Hydref 2022     Rhagair    3

 Im
ag

e:
 M

ik
e 

H
al

l



Rhan 1 

Buddsoddiadau



Cymeradwyo cronfa 
Cyfalaf Buddsoddi 
mewn Arloesi 
gwerth £50 miliwn 
gan Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd 
i gynorthwyo i 
helaethu busnesau 
bach a chanolig. 

Gwelodd mis Medi Gronfa Buddsoddi 
mewn Arloesi Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn cael ei chymeradwyo 
- y gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn 
Arloesi – sydd i’w lansio yn Stadiwm 
Principality ar y 15fed o Dachwedd.

Mae’r rhaglen newydd arloesol hon ar gyfer buddsoddi 
yn agor oes newydd ar gyfer ‘Twf Da’ yn Ne-ddwyrain 
Cymru – gan ddarparu’r cyfalaf cyfnod estynedig 
i fusnesau sydd mor hanfodol i ddod â syniadau 
newydd i’r farchnad, drwy £2 filiwn-£7 miliwn o 
fuddsoddiadau sy’n canolbwyntio ar sbarduno 
llwyddiant entrepreneuraidd mewn sectorau lle mae 
gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd fantais gymharol.  

Mae’r gronfa newydd, a sefydlwyd mewn partneriaeth 
â PwC ac a reolir gan Reolwyr Cronfa Capricorn, 
wedi’i pharatoi i chwyddo hyd yr eithaf ar botensial 
busnesau arloesol, y mae modd eu helaethu ac sy’n 
canolbwyntio ar Ymchwil a Datblygu – ac i helpu 
i roi sylw i faterion amgylcheddol, cymdeithasol a 
llywodraethu ehangach yn y Rhanbarth, drwy gysoni 
arloesi busnesau â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, gan sicrhau bod y busnesau sy’n gymwys ar 
gyfer cyllid yn cryfhau’u cymwysterau amgylcheddol, 
cymdeithasol a llywodraethu. 
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Piblinell Fuddsoddi

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

£317m
o Arian wedi’i Ymrwymo

6
o Achosion Busnes yn cael 
eu Datblygu

10
o Ddatganiadau o 
Ddiddordeb

19
o Fuddsoddiadau mewn 
symudiadau a chyflenwi 

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). Cronfa 
Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi a 3 o 
fuddsoddiadau eraill mewn cwmnïau, 
fydd yn cael eu cynnwys yn y rhifyn 
nesaf

Sgiliau 
Rhaglen Graddedigion,  
Meistri Seiber.



Rhan 2

Prosiectau Cyfredol a 
Datblygiadau Strategol
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Mae Venture yn parhau 
i ddatblygu gwasanaeth 
hanfodol 
Profodd tîm Venture gyfnod prysur yn Chwarter 2, gan 
ganolbwyntio ar gryfhau’r hyn sydd gan raglen Venture i’w gynnig, 
defnyddio Deallusrwydd Artiffisial ac awtomatiaeth i wella’r 
gwasanaeth, adeiladu proffil Venture drwy’r wlad a chryfhau 
gweithgareddau a pherthnasoedd i ymgysylltu â busnesau.

Gwelodd y chwarter diwethaf dîm Venture yn:

 — Cyflwyno’n llwyfan llogi awtomataidd newydd - Loxo – i leihau 
graddfeydd amser i lunio rhestrau byrion o 8 i 3 wythnos.  

 — Denu’r nifer syfrdanol o 802 o geisiadau graddedigion Venture. 
 — Cynnig rolau parhaol i 15 o raddedigion yn ystod y chwarter, 

ledled ystod o fusnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
yn cynnwys Lovell, Cyngor Sir Fynwy, UK Analytics a Bro 
Morgannwg. 

 — Croesawu’n carfan newydd o raddedigion Venture mewn 
digwyddiad sefydlu. 

 — Lansio’n Rhaglen Sbarduno Gyrfa newydd, yn cynnwys 
Dosbarthiadau Meistr oedd yn cynnwys meysydd sgiliau 
allweddol Meddwl Beirniadol, Rheoli Prosiectau Ystwyth, 
Hanfodion Seiber, a Gweithio â Data, a ddarperir gan Brifysgol 
De Cymru – ac ystod o brofiadau dysgu byr ac wedi’u 
personoli a chyrsiau dysgu ar-lein yn benodol i swydd, a 
ddarperir gan y Brifysgol Agored.  Gall graddedigion elwa o 
ddysgu dwys mewn meysydd megis newid yn yr hinsawdd a 
chynaliadwyedd, arweinyddiaeth a rheoli, a Seiber (gan arwain 
at achrediad Cisco).

 — Ymgysylltu â 67 o fusnesau newydd a phresennol, gan 
rychwantu amrywiaeth eang o sectorau sy’n cynnwys seiber, 
technoleg, gwasanaethau ariannol, adeiladu, a’r sector 
cyhoeddus. 

 — Ymgysylltu â fforymau a sefydliadau diwydiannau clwstwr 
allweddol, yn cynnwys Ffederasiwn Busnesau Bach, Fintech 
Cymru, Gweithgynhyrchu Cymru/Manufacturing Wales, 
Technology Connected, Media Cymru ac CS Connected i 
hyrwyddo’r Rhaglen Graddedigion Venture i aelodau busnesau 
fforwm. 

 — Noddi Gwobrau Technoleg Cymru Technology Connected.

Mae’r Gronfa Her yn lansio 
ac yn datblygu rhaglenni 
newydd

Bu’r chwarter hwn yn gyfnod prysur arall eto i’n 
tîm Cronfa Her, gyda datblygiadau mawr, oedd 
yn cynnwys:

 — Lansio’r Her Fwyd £2.6 miliwn, drwy’r llwyfan Simply Do.
 — Gweithdy prawf a her a gynhelir gan wasanaeth Steer 

Consultancy ar gyfer uwch-arweinwyr awdurdodau lleol a 
rhanddeiliaid allweddol i lunio rhagor ar Strategaeth Her y 
dyfodol. 

 — Dechreuodd gwaith adeiladu ar y safle ar gyfer yr her seilwaith 
(cerbydau trydan) £600,000 ym Merthyr Tudful.  

 — Lansio Cymuned Ymarfer y Gronfa Her, gyda digwyddiad 
agoriadol llwyddiannus yn cael ei gynnal yn y Sbarc. 

 — Lansio Her Endosgopi gwerth £750,000 Bwrdd Iechyd Caerdydd 
a’r Fro.

 — Datblygu amryw o heriau newydd cyffrous, yn cynnwys heriau 
yn ymwneud â’r Argyfwng Costau Byw a Gofal Cymdeithasol.

15
o rolau parhaol yn cael eu cynnig i 
raddedigion ledled ystod o fusnesau 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

£600k
Her seilwaith (cerbydau 
trydan) 

Gwefan Cronfa Her

2.6m
Her Fwyd
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802
o geisiadau gan raddedigion am 49 o 
swyddi a hysbysebwyd

Gwefan Graddedigion Venture

https://www.challengefund.wales/
https://uk.linkedin.com/company/venture-graduates
https://twitter.com/GraduateVenture
https://www.linkedin.com/company/cardiff-capital-region-challenge-fund/
https://twitter.com/CCRChallenge
https://www.venturewales.org/cy/


12    Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cylchlythyr Hydref 2022 Prosiectau Cyfredol a Datblygiadau Strategol    13

Mae Infuse yn Galw am Garfan Derfynol  

Bu’r tîm yn Infuse yn brysur yn cynllunio ar gyfer lansio’u carfan derfynol, gyda’r 
dyddiad agor ar gyfer ceisiadau ar y 24ain o Hydref ac mae’n weithredol tan yr 
2ail o Ragfyr.

Mae Infuse yn canolbwyntio ar fagu arbenigedd 
mewn arloesi er mwyn darparu gwell gwasanaethau 
cyhoeddus yn y dyfodol – ac mae cymryd rhan 
yn y rhaglenni rhyfeddol hyn yn cynnig y cyfle i 
fynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf a wynebir 
gan y rhanbarth ar feysydd thematig o gyflymu 
datgarboneiddio a chymunedau cefnogol.

Croesawir ceisiadau gan reolwyr, arweinwyr ac 
arweinwyr y dyfodol sy’n angerddol ynglŷn â gwneud 
gwahaniaeth. 

Os ydych yn gweithio mewn elusen neu wasanaeth 
cyhoeddus sy’n gweithredu ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, neu unrhyw un o’r 10 awdurdod lleol sy’n 
ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Blaenau Gwent, 
Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, 
Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon 
Taf, Sir Fynwy, Torfaen), mae arnom eisiau clywed 
gennych.

Bydd y rhaglen yn weithredol rhwng Ionawr 
a Gorffennaf 2023 yn ystod pryd y bydd gan 
gyfranogwyr gyfle i ddysgu am a chymhwyso offer 
ac ymagweddau newydd i helpu i gyflawni arloesi 
gwasanaethau cyhoeddus llwyddiannus – a hefyd i 
brofi syniad rydych wedi’i gynllunio i helpu i fynd i’r 
afael â heriau ar themâu Cyflymu Datgarboneiddio a 
Chymunedau Cefnogol.

Drwy gydol y rhaglen gyfan, caiff cyfranogwyr eu 
cynorthwyo gan dîm o arbenigwyr arloesi, data a 
chaffael, hyfforddwyr, ymchwilwyr academaidd ac 
arbenigwyr gwerthuso fydd yn gweithio gyda chi ar 
eich taith yn archwilio, yn dysgu ac yn profi.

Yn dal yn ansicr?  Ddim yn deall yn iawn y mathau 
o bethau y gallech weithio arnynt?  Yna, edrychwch 
ar enghreifftiau o ddatrysiadau arloesol carfanau 
blaenorol i heriau’r rhanbarth. I gael mwy o 
wybodaeth, ewch i’n tudalen ymunwch â ni , os 
gwelwch yn dda.

Neu anfonwch e-bost at infuse@monmouthshire.gov.uk 
gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych

C S C O N N E C T E D

Mae’r clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd yn parhau i fagu momentwm

Gwnaeth CSconnected groesawu Canolfan Arloesi Power Electronics newydd 
Siemens, gyda Chatapwlt y CSA yn ymgysylltu â mentrau gyda phartneriaid 
eraill yn y Deyrnas Unedig i roi sylw i’r bylchau sgiliau mewn electroneg pŵer.  
Bydd gweithwyr Siemens wedi’u lleoli ar y safle yn y Catapwlt, lle y byddant yn 
cynnal cydweithwyr o Siemens, yn cynnwys recriwtiaid newydd, myfyrwyr a 
noddir a gweithwyr proffesiynol â chymhwyster PHD.

Cyhoeddodd KLA gynlluniau i adeiladu cyfleuster 
Ymchwil a Datblygu a gweithgynhyrchu newydd 
gwerth dros $100 miliwn yng Nghasnewydd, i 
gynnwys swyddfeydd, ystafelloedd glanhau, storfa a 
chyfleusterau cymorth arloesol, a lle byw arloesol ar 
gyfer hyd at 750 o weithwyr.

Mae’r cyhoeddiadau hyn gan ein partneriaid yn nodi 
carreg filltir allweddol yn ehangiad y clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd yng Nghymru – gan 
arddangos cryfder a lefelau uchel Eiddo Deallusol, 
gwybodaeth ac arbenigedd yn y Rhanbarth.

Croesawodd CSconnected Corinne Edwards i’r tîm.  
Ymunodd Corinne fel y rheolwr Sgiliau Newydd i reoli’r 
gorchwyl o gydgysylltu sgiliau a gweithgareddau 
allgymorth ledled consortiwm CSconnected.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw un o’r partneriaid 
yng Nghronfa Strength in Places CSconnected, 
prosiect 55 mis gyda chyfanswm gwerth o £43 
miliwn, a ategir gan £25 miliwn o arian y llywodraeth 
a ddarperir drwy Gronfa Strength in Places flaenllaw 
Ymchwil ac Arloesi’r DU.

https://www.monmouthshire.gov.uk/infuse/join-us/
https://www.monmouthshire.gov.uk/infuse/join-us/
mailto://infuse@monmouthshire.gov.uk
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M E D I A  C Y M R U 

Mae buddsoddiad 
£50 miliwn Media 
Cymru yn ysbrydoli 
arloesi cyntaf yn y 
byd   

Gwelodd y chwarter diwethaf 
ganolbwyntio brwd ar baratoi ar gyfer 
lansiad swyddogol Media Cymru yng 
nghynhadledd Beyond 22 ym mis 
Hydref. 

Rydym wrth ein bodd o rannu â chi y cnwd cyntaf o 
gyfleoedd sydd yn awr yn agored i’r sector cyfryngau 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan roi’r cyfle i’n 
mentrau creadigol a chyfryngau: 

 — Ymgeisiwch am Gronfa Arloesi Cynnwys y BBC 
(Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 18fed o 
Dachwedd);

 — Cwblhewch Arolwg Gweithlu Sgrîn Cymru a 
rhannwch â’ch cysylltiadau;

 — Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau Mannau 
Arloesi ym mis Tachwedd (yr 8fed, 9fed, 15fed a’r 
16eg o Dachwedd);

 — Canfyddwch fwy o wybodaeth ac ymgeisiwch 
am y Biblinell Arloesi Media Cymru (Labordy 
Syniadau ac Arloesi ar gyfer Pobl Greadigol – 
ceisiadau’n agor ar y 7fed o Dachwedd) 

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer e-gylchlythyr Media 
Cymru a dilyn Media Cymru ar Twitter a LinkedIn

A B E R D D A W A N

Mae’r daith tuag at drawsnewid ar fin 
digwydd…

Mae buddsoddiad gwerth dros £36 miliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
drawsnewid gorsaf bŵer oedd yn rhedeg ar lo a ddatgomisiynwyd i fod yn 
ganolfan werdd o ynni ac arloesedd wedi cymryd camau pwysig ymlaen yn y 
chwarter diwethaf.

Gwelodd yr ychydig fisoedd diwethaf drwyddedau 
hanfodol yn cael eu rhoi, y trosglwyddo o RWE yn 
digwydd, uwch-gynllunydd yn cael ei benodi a’r tendr 
ar gyfer chwalu’n cael ei roi – camau hanfodol sydd 
eu hangen i baratoi’r prosiect anferthol hwn ar gyfer 
ei esblygiad i ddod yn ganolfan o gynaliadwyedd a all 
bweru’n Rhanbarth.  

Pan fydd y prosiect cyfnod hir hwn wedi’i gwblhau, 
bydd y cawr mewn tanwydd ffosil wedi’i ailddatblygu 
a’i ail-leoli fel enghraifft batrymol o gynhyrchu ynni 
gwyrdd, gyda’r potensial i drawsnewid safle 489 erw i 
fod yn glwstwr gweithgynhyrchu dim carbon, canolfan 
creu swyddi gwyrdd, canolfan ar gyfer prosiectau ynni 
adnewyddadwy a chatalydd ar gyfer datgarboneiddio 
diwydiannol.       

Llun - Media Cymru lansio @ BEYOND nghynhadledd

https://media.cymru/bbc-content-innovation-fund/
https://media.cymru/wales-screen-workforce-survey/
https://media.cymru/innovation-spaces/
https://media.cymru/innovation-spaces/
https://media.cymru/innovation-pipeline/
https://share-eu1.hsforms.com/1vTE3WXQAQJ-oUv4hXAjxbwfntm2
https://share-eu1.hsforms.com/1vTE3WXQAQJ-oUv4hXAjxbwfntm2
https://twitter.com/MediaCymru_
https://www.linkedin.com/company/mediacymru/
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T E C H N O L E G  A R I A N N O L  

Mae FinTech Cymru’n cyflymu tuag at 
ganolfan ragoriaeth fyd-eang

Gwnaeth FinTech Cymru gynnydd cyson yn eu cenhadaeth i sefydlu Cymru fel 
canolfan ragoriaeth Technoleg Ariannol a gydnabyddir yn fyd-eang.   

Ym mis Gorffennaf, gwnaethant gyhoeddi y byddai’u 
Rhaglen Garlam flaenllaw – Y Ffowndri – yn dychwelyd 
am ei thrydydd dymor.  Ar ôl proses gyfweld drylwyr, 
oedd yn cynnwys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
Confused.com a Chymdeithas Adeiladu’r Principality, 
roeddem wrth ein bodd o ymestyn cynigion i saith 
o gwmnïau egin o bob cwr o’r Deyrnas Unedig: 
fyio, Credit Canary, Pintech.io, Intend, GoodDriver 
Insurance, Cargo a Nuable.  Mae’r Ffowndri ers hynny 
wedi ennill gwobr ‘Sbardunwr / Deorydd Gorau’ yng 
Ngwobrau FinTech Cymru ym mis Hydref. 

Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliwyd digwyddiadau 
gwych i hyrwyddo llwyddiannau a gwasanaethau 
aelodau, ac i rannu mewnwelediadau gwych ar 
faterion pynciol o fewn Technoleg Ariannol.  Roedd y 
digwyddiadau hynny yn cynnwys: 

 — Technoleg Ariannol er Daioni – Mynd i’r Afael â’r 
Argyfwng Costau Byw; lle roedd panel arbenigol 
yn trafod sut y gallwn yn gyfunol ddefnyddio 
Technoleg Ariannol er daioni, i roi sylw i, a 
darparu datrysiadau cynhwysol.

 — Arian Cyfred Digidol – Beth sydd Nesaf?; lle 
roedd ystod eang o arbenigwyr diwydiannol ac 
academaidd yn trafod ‘Beth sydd nesaf’ i arian 
cyfred digidol.

 
Mae yna faes o gyd-ffocws wedi bod ar Ddatblygu a 
Chadw Gafael ar Sgiliau, ac i’r perwyl hwnnw roeddem 
wrth ein bodd fod mis Gorffennaf wedi gweld y 
cyhoeddiad fod Gemma Hallett am ymuno â’r tîm yn 
FinTech Cymru i arwain ar eu Strategaeth Sgiliau - codi 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd am yrfa mewn Technoleg 
Ariannol, a chwyddo’r genhadaeth o ddatblygu, 
uwchsgilio a chadw gafael ar y sgiliau sydd eu hangen 
yng Nghymru i gynorthwyo twf cyflym ein hecosystem 
Technoleg Ariannol.

Mae Canolfan Arloesi Seiber yn cyfnerthu ac 
yn gwneud defnydd

Bu tîm Datblygu Clystyrau Arloesi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio’n 
agos â Chanolfan Arloesi Seiber (CiH) gyntaf y byd i helpu i gyfnerthu a gwneud 
defnydd o’r fenter gyntaf hon drwy’r byd.

Gwelodd y chwarter diwethaf gynnydd mawr, gyda 
llofnodi’r Llythyr Cynnig Grant rhwng Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd … Matthew 
Turner yn ymuno â CiH fel Pennaeth Gweithrediadau 
… mae recriwtio ar gyfer rolau eraill wedi hen 
ddechrau – ac mae CiH yn cwblhau cynlluniau i 
bedwerydd llawr Sparc, cyn pen dim.

Gyda ‘lansiad meddal’ wedi’i amserlennu cyn egwyl 
y Nadolig, mae tîm CiH a phartneriaid yn ymgysylltu 
â chwmnïau o amgylch y rhanbarth, yn ogystal ag 
yn gweithio’n agos â phartneriaid diwydiant i fireinio 
cynllunio strategol. 

Mae CiH ar hyn o bryd yn cynorthwyo nifer 
o brosiectau arloesol a weithredir gan eu 

hentrepreneuriaid graddedig, gan loffa syniadau 
o ddiwydiant parthed eu hyfywedd a’u potensial 
o ran marchnata – yn gweithio â chwmnïau megis 
CGI (aelodau sefydlol y Ganolfan Arloesi Seiber) i 
asesu galw yn y diwydiant am ddatrysiadau seiber 
tarfol, nodi tueddiadau marchnata, deall anghenion 
cwsmeriaid, datblygu datganiadau gwerth, a llunio 
llwybrau posibl i’r farchnad.

Gyda deialog yn parhau mewn meysydd anhepgor 
megis adeiladu piblinellau doniau seiber, effeithiau 
rheoliadau a gweithrediad dichonol technolegau 
arloesol, mae hi wedi bod yn ddechreuad cynhyrchiol 
iawn i’r daith - gwyliwch y man hwn!     

Mae Zip World yn gosod recordiau newydd 
ac yn torri tir newydd 

Gwelodd y chwarter diwethaf Tŵr Zip World yn cyrraedd uchderau newydd – 
gydag anturiaeth newydd sbon Tower Climber yn agor ym mis Gorffennaf, gan 
ddod ar unwaith yn gwrs rhaffau uchel mwyaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Ni wnaeth y gweithgareddau, oedd yn denu 
penawdau, ddarfod yn y fan honno.  Gwelodd mis 
Awst y Phoenix Zip yn chwalu’i record flaenorol o’r 
reidwyr mwyaf niferus mewn diwrnod, gyda 500 o 
reidwyr yn hedfan i lawr lein wib â seddau gyflymaf y 
byd mewn un diwrnod.

Yn ôl ar dir cadarn, cynhaliodd Zip World ei 
ddigwyddiad Nos Galan Gaeaf cyntaf erioed, 
Monsters of the Mine, a werthodd bob un tocyn yn 
llwyr ar y penwythnos diwethaf – a gwnaeth cyrchfan 
anturiaeth unigryw Rhigos hefyd gynnal eu marchnad 
gyntaf erioed, a weithredwyd gan Farchnadoedd 
Trefol, fydd yn dychwelyd i reoli Marchnad Nadolig 
arbennig ar yr 16eg-18fed o Ragfyr. 
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Mae rhaglen 
Gwelliannau 
Canol 
Caerdydd yn 
parhau i wneud 
cynnydd
 
Mae gwaith yn parhau i fynd rhagddo ar 
raglen Gwelliannau Caerdydd Canolog.  
Roedd un o’r canolbwyntiau allweddol y 
chwarter hwn ar baratoi gweithgareddau 
cyfathrebu ac ymgysylltu a gaiff eu 
cwblhau ar hyn o bryd yn barod ar 
gyfer lansio ymgysylltu â’r cyhoedd ar 
yr opsiwn o ddylunio sengl, sydd i fod 
i ddechrau ar y 7fed o Ragfyr, 2022, 
gydag opsiwn sengl i fod i gael ei ddewis 
erbyn diwedd mis Tachwedd.  Rhannwyd 
y cynllun â phartneriaid Gweithgor 
Cyfathrebu Caerdydd, a gofynnwyd am 
eu cefnogaeth i hyrwyddo’r ymgysylltu 
â’r cyhoedd.  Mae deunyddiau ar gyfer 
y llwyfan cyhoeddus, Pencadlys yr 
Ymgysylltu a’r wefan hefyd yn cael eu 
paratoi.  

Dros y mis diwethaf, cynhaliodd 
Trafnidiaeth Cymru weithdai â 
Chyngor Caerdydd a Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd, oedd yn cynnwys 
cynrychiolaeth ychwanegol o Network 
Rail, Yr Adran Drafnidiaeth, Llywodraeth 
Cymru a Rheilffordd Trafnidiaeth 
Cymru.  Trafododd y gweithdai ofynion 
Isafswm Hyfywedd Cynhyrchion a 
chanolbwyntiodd ar flaenoriaethu 
amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer 
dylunio’r opsiynau.  Cynhaliwyd rhagor 
o weithdai ar gyfer hidlo opsiynau a 
gostyngiad arfaethedig mewn senarios 
opsiynau o 3 i 1, gyda’r Grŵp yn parhau 
â thrafodaethau i wneud penderfyniadau 
terfynol ar un opsiwn sengl.   

Metro a Mwy yn cyflymu ledled y Rhanbarth

Mae’r daith tuag at Dde-ddwyrain Cymru fwy cysylltiedig a chynaliadwy yn 
cyflymu, gyda Rhaglen Metro a Mwy Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweld 
oddeutu £9 miliwn o fuddsoddiad yn cael ei dalu ledled nifer o gynlluniau 
trawsnewidiol hyd yn hyn eleni – ac mae adeiladu wedi’i ddechrau go iawn ar y 
pedwar cynllun a ganlyn: 

Mae Cyfnewidfa Porth yn parhau i wneud cynnydd da 
ar gynllun sy’n cynnwys gorsaf fysiau newydd wrth 
ymyl safle’r rheilffordd, gydag adeiladau integredig ar 
gyfer pob darpariaeth drafnidiaeth a defnyddiau eraill.   

Mae Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn yn 
bywiocáu yn agos iawn at ddatblygiad o dai newydd, 
gan annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus 
a gostyngiad mewn defnydd car gan ddim ond un 
person – gan ddarparu hyd at 250 o fannau parcio ceir 
a seilwaith gwefru trydan.    

Mae Parcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren wedi’i 
ddechrau, i gynnwys uwchraddio gorsaf, 200 o fannau 
gwag Parcio a Theithio, a seilwaith gwefru trydan i’w 
ddefnyddio gan y cyhoedd. 

Mae cynllun Blaenoriaeth Bysiau Dwyrain Caerdydd yn 
dechrau dod i fodolaeth, fel rhan o raglen drafnidiaeth 
a chylch cyhoeddus strategol ehangach ar gyfer 
Caerdydd Canolog.  

Yn ychwanegol at hynny, mae Cyfnewidfa Drafnidiaeth 
Dociau’r Barri ar hyn o bryd yn y gwaith o ddyfarnu’u 
contract, gyda gwaith i fod i ddechrau ar y safle yn 
o fuan.  Bydd y cynllun yn cyflenwi gorsaf fysiau 
derminws yn Nociau’r Barri i gysylltu gwasanaethau 
â’r rhwydwaith rheilffyrdd, a disgwylir y bydd wedi’i 
chwblhau o fewn yr amserlen y cytunwyd arni sef mis 
Mawrth, 2023. 

Mae Gorsaf Fysiau Derminws Porthcawl ar hyn o bryd 
dan dendr, gyda dyddiad dychwelyd o ganol mis Rhagfyr, 
a rhagwelir y dyfarnir contract ganol mis Ionawr.        

        

Ll
un

: ©
 R

ig
ht

A
cr

es
 

Llun: Rhaglen Metro a Mwy, David TC Davies

Llun: Parcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren 
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Mae Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn rhoi llais i fusnesau yn 
y ras i sero 

Gwelodd y chwarter diwethaf y sylfaen yn cael ei rhoi ar waith ar gyfer 
Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i annog y datgarboneiddio 
brys sy’n ofynnol ledled y sector preifat.

Daeth y genhadaeth honno yn fyw ar y 30ain o 
Fedi, pan fynychodd 75 o gwmnïau o amrywiol 
faint a diwydiant weithdy a gynlluniwyd i greu 
ymwybyddiaeth a magu momentwm ar gyfer 
Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: 
menter sydd yn ddichonol yn newid y sefyllfa’n llwyr i 
ddod â mentrau sector preifat ynghyd, gan greu llais 
dylanwadol i hyrwyddo pontio cyflymach i ddyfodol 
di-garbon.

Ni allai’r enw ‘Clymblaid Hinsawdd’ fod yn fwy priodol 
- gyda chydweithredu’n hanfodol i ennill y ras i sero - ac 
mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gobeithio y bydd 
y gymuned newydd hon o feddylwyr a gweithredwyr 
yn cymryd rôl flaenllaw wrth lunio’r agenda hinsawdd, 
gan ddod yn nerth dros newid cadarnhaol yn wyneb 
argyfwng hinsawdd cynyddol amlwg.

Yr angen am Weithredu Brys   

Cododd llawer o themâu craidd yn y gweithdy – o 
ddiffyg ‘sgiliau gwyrdd’ cyfredol, i’r bylchau yn yr 
wybodaeth sydd ar gael ac absenoldeb rhannu 
gwybodaeth – ond roedd un thema’n amlwg yn anad 
dim arall: yr angen am weithredu brys.

Mae’n eglur bod sefydliadau ledled ein rhanbarth yn 
ymwybodol o’r angen i addasu, ac i addasu’n gyflym, 
mewn llawer o wahanol feysydd.

Credwn y gall y Glymblaid Hinsawdd helpu i liniaru 
rhai o’r camsyniadau fydd yn lluddias ein pontio 
cyfunol i sero net – gyda’r Tîm Ynni’n gweithio 
ar brosiectau niferus i gyflymu’n pontio i ffyrdd 
cynaliadwy o fyw, gweithio a theithio.

Ymunwch â’n Mudiad a Mynnwch 
gael eich Clywed

Wrth inni wneud cynnydd i ffurfio’r Glymblaid, byddwn 
yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr arbenigedd eang 
a dwfn sydd eisoes yn bodoli yn y rhanbarth yn dod 
ynghyd, gan ein galluogi – ac yn grymuso’n busnesau 
– i gyflawni’r ymyriadau graddfa fawr cadarnhaol sydd 
mor angenrheidiol ar fyrder.

Mae’r broses honno’n dechrau gyda gwrando ar, a 
dysgu oddi wrth farnau’n mentrau sector preifat - a 
chyda hyn mewn golwg, gwahoddwn ni chi i gymryd 
rhan yn ein harolwg o gyflwr y rhanbarth.

Gobeithia Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sefydlu’r 
Glymblaid Hinsawdd ddechrau 2023, wrth inni’n 
gyfunol fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn 
uniongyrchol.

Os ydych yn sefydliad sydd â diddordeb yn yr hyn 
sydd gan y Glymblaid Hinsawdd i’w gynnig, cysylltwch 
â Rhys.Owen4@cardiff.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Cynlluniau ULEV 
Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn bywiocáu 

Mae ein cynlluniau ULEV a groesawyd 
yn gynnes yn y cyfnod cyflenwi ar hyn 
o bryd, gydag offer gwefru cerbydau 
trydan i dacsis ac i’r cyhoedd yn cael eu 
gosod drwy’r rhanbarth i gyd – ac eisoes 
yn gwneud gwahaniaeth mesuradwy 
i ôl troed carbon Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd! 

Mae 34 o offer gwefru tacsis mewn 31 o safleoedd yn eu 
cyfnod olaf o gael eu cyflenwi, gyda 26 yn weithredol ar hyn 
o bryd.  Mae’r nifer a dderbynnir yn profi’n hynod galonogol, 
gyda defnydd o offer gwefru’n tyfu’n aruthrol fis ar ôl mis – ac 
ers i’r offer gwefru cyntaf ddod yn weithredol ym mis Hydref 
2021, mae allbynnau a deilliannau wedi cynnwys 2,448 o 
sesiynau, gan gyrraedd 46,079.12 kWh o ddefnydd ynni: mae 
hyn yn cyfartalu â 135,012 o filltiroedd a deithiwyd a mae’n 
arbed 26.1 tunnell fetrig o CO2. 

Mae ein cynllun tacsis ULEV ‘Profi Cyn Prynu’ arloesol yn 
cyrraedd diwedd ei flwyddyn gyntaf, gyda 44 o dacsis 
Nissan Dynamo ar gael ledled y Rhanbarth i yrwyr tacsis i’w 
defnyddio’n ddi-dâl am 30 niwrnod, yn cynnwys defnyddio 
seilwaith gwefru am ddim, i annog pontio i gerbydau ULEV. 

Gwelodd y treial, sydd i fod i orffen ar y 30ain o Dachwedd, 
2023, lwyddiant ac mae hyd yn oed wedi annog nifer dethol 
o yrwyr tacsis i brynu’u cerbydau trydan eu hunain, wedi’u 
trwyddedu â’u Hawdurdodau Lleol priodol. 

Erbyn diwedd 2022, bydd y seilwaith gwefru at ddefnydd 
y cyhoedd a ariannir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
darparu 178 o offer gwefru deuol ledled 146 o safleoedd, 
gyda 101 o safleoedd yn rhagor ar hyn o bryd yn aros am 
gymeradwyaeth cyllid gan y Swyddfa Cerbydau Di-allyriadau 
(OZEV) i’w ddarparu ym mis Mawrth 2023.

Mae ein taith ULEV yn mynd rhagddi mewn cymunedau 
ledled y Rhanbarth – ac rydym yn y gwaith o ddatblygu treial 
o fewn nifer o ysgolion i ddarparu seilwaith ar gyfer gwefru 
cerbydau trydan a ddaw â gostyngiad ar unwaith mewn 
allyriadau carbon ac mae hefyd yn dangos i ddisgyblion y 
trawsnewidiad gwyrdd sy’n digwydd o’u hamgylch. 

Ll
un

: P
w

yn
t g

w
ef

ru
 d

ef
ny

dd
 c

yh
oe

dd
us

 E
V

 - 
Bl

ae
na

u 
G

w
en

t

https://www.smartsurvey.co.uk/s/Q2N75K/
mailto://Rhys.Owen4@cardiff.gov.uk


22    Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cylchlythyr Hydref 2022 Prosiectau Cyfredol a Datblygiadau Strategol    23

H Y B O N T  H Y D R O G E N

Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd cam 
hanesyddol tuag at gynhyrchu hydrogen 
gwyrdd

Gwelodd mis Gorffennaf gydweithwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
mynychu digwyddiad llofnodi hanesyddol yn Neuadd y Sir Pen-y-bont ar Ogwr 
rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chwmni blaenllaw o 
Siapan, Marubeni Corporation.

Mynychodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, a Rob O’Dwyer, Pennaeth 
Seilwaith, ddigwyddiad llofnodi Memorandwm 
Dealltwriaeth (MOU), sef dealltwriaeth rhwng dau 
neu fwy o bartïon eu bod yn bwriadu cydweithio ar 
brosiect, gan amlinellu amcanion a disgwyliadau’r 
ddwy ochr. 

Mae’r prosiect arfaethedig yn golygu ymchwilio i a 
datblygu gwaith cynhyrchu hydrogen gwyrdd dichonol 
yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cylchdroi o amgylch 
System Rheoli Ynni Ardal (AEMS) fydd yn optimeiddio 
cynhyrchu a chyflenwi hydrogen.  Bydd yr AEMS yn 
galluogi’r gwaith cynhyrchu hydrogen i gydbwyso 
cyflenwi, storio a galw am ynni yn y Rhanbarth, gan 
gynhyrchu hydrogen y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y 
sector cludiant megis cerbydau trydan, yn ogystal â 
thanwydd ar gyfer gwresogi rhanbarthol.

Mae Rob O’Dwyer wedi cynorthwyo a chynghori ar y 
broses gychwynnol rhwng y partïon (fel ag y gwnaeth 

Llywodraeth Cymru), a dywedodd am y llofnodi: 

“Mae hwn yn gam gwirioneddol bwysig gan ei fod 
yn ffurfioli llawer o’r gwaith sydd wedi’i wneud 
yn y prosiect hyd yn hyn.  Bydd y prosiect hwn 
yn gofyn am lawer iawn o gynllunio, a bydd yn 
cymryd amryw o flynyddoedd i’w gwblhau.  Mae 
gan Marubeni hanes profadwy o arloesi prosiectau 
seilwaith mawrion o’r natur uchelgeisiol hon, ac fe 
obeithir y bydd hydrogen yn cael ei gynhyrchu erbyn 
2026.”
 
Dywedodd Kellie Beirne am y prosiect:  

“Mae hwn yn wirioneddol gyffrous ac uchelgeisiol, 
a bydd yn chwarae rhan yn nod a ddatganodd 
Llywodraeth Cymru o gyflawni sector cyhoeddus 
carbon niwtral erbyn 2030.  Mae Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn chwarae’i ran mewn helpu i 
sefydlu cyfleuster cynhyrchu hydrogen arloesol yng 
Nghymru.”

Mae cynllun ECO Flex 4 yn ffurfioli map 
ffordd drwy’r rhanbarth i gyd
Mae Tîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cyflymu’i uchelgais i ddatgarboneiddio’r stoc dai domestig ledled 
y rhanbarth – drwy gyfarfod yn y cnawd yn y Sbarc ddechrau mis Hydref, a gynhaliwyd gan Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ac oedd yn cynnwys swyddogion tai ac ynni o bob un awdurdod lleol.

Gwnaeth y cyfarfod ffurfioli map ffordd drwy’r rhanbarth i gyd ar gyfer y cynllun ECO Flex 4 ledled y rhanbarth y 
cytunwyd arno, gyda golwg i gytuno ar ddogfennau allweddol erbyn diwedd y flwyddyn.  



Rhan 3

Newyddion am y Bartneriaeth  
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P A R C  R H A N B A R T H O L  Y  C Y M O E D D

Parciau’r Cymoedd 
yn ennill calonnau, 
meddyliau – a 
gwobrau  
Derbyniodd deg o ddeuddeg parc yn ein teulu o 
Byrth Darganfod Wobr y Faner Werdd eleni.  Gan 
bennu’r meincnod ar gyfer rheoli mannau awyr 
agored, roedd enillwyr ein gwobrau yn rhanbarth y 
Cymoedd eleni yn cynnwys: Tŷ a Pharc Bedwellty; 
Parc Bryn Bach; Parc Gwledig Bryngarw; Coedwig 
Cwmcarn; Parc Penallta; Parc Gwledig Llyn Llech 
Owain; Parc Cyfarthfa; Parc Gwledig Cwm Dâr; Parc 
Cofeb Ryfel Ynysangharad; a Pharc Slip.

Fel rhan o bartneriaeth weithredol a pharhaus ag 
Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin (sefydliad nid-
er-elw sy’n darparu gwasanaethau hamdden a 
diwylliannol ledled Blaenau Gwent), roeddem yn 
falch o fod yn rhan o’u Cynhadledd Bartner gyntaf 
yn Nhŷ Bedwellty yn Nhredegar.  Gan weithio â 
Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, gwnaed amryw o 
fuddsoddiadau newydd yn eu safle ym Mharc Bryn 
Bach, lleoliad poblogaidd i ymwelwyr sydd ychydig 
oddi ar yr A465 (Ffordd Blaenau’r Cymoedd).  

Gwnaethom hefyd ddathlu 1,000 o bobl sy’n 
gysylltiedig â Chynllun Gwarcheidwaid Parciau 
Rhanbarthol y Cymoedd y chwarter hwn.  Ac yntau’n 
cael ei ariannu gan y Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 
ac yn cael ei gyflenwi gan y corff cyswllt Groundwork 
Wales, mae’r cynllun yn darparu eco-lythrennedd 
a gweithgareddau cadwraeth natur a gynlluniwyd 
i wella gwybodaeth a sgiliau, ac i roi hwb i hyder a 
lles.  Eco-lythrennedd yw conglfaen Parc Rhanbarthol 
y Cymoedd a pham rydym hefyd yn falch o fod 
yn bartner allweddol yn buddsoddi yn natblygiad 
Gwasanaeth Natur Cenedlaethol Cymru.

 

Mae Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol yn drafftio Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd 
newydd
Gan adeiladu ar y Digwyddiad Ymgysylltu â Rhanddeiliaid CCRSP hynod 
lwyddiannus fis Mai diwethaf, bu’r tîm yn brysur yn drafftio Cynllun Cyflogaeth 
a Sgiliau 2022-25 3 blynedd newydd ar gyfer y rhanbarth.  Drwy gydweithredu 
â’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau (ESB) a grwpiau clwstwr sectorau blaenoriaethol, 
mae’r cynllun drafft yn awr wedi’i gynhyrchu a’i rannu â Llywodraeth Cymru – ac 
mae CCRSP yn bwriadu lansio’r cynllun yn swyddogol yng Ngwesty’r Mercure, 
Casnewydd yr hydref hwn, gyda chefnogaeth Vaughan Gething, Aelod o’r Senedd, 
Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru.     

Mae Addysg, Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau ar Yrfaoedd (CEIAG) yn elfen 
bwysig o’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2022-25 newydd, ac mae wedi’i nodi fel 
thema drawsbynciol allweddol.  Mae’r CCRSP yn gweithio’n strategol â Gyrfa 
Cymru, ac mae hefyd yn ddiweddar wedi cefnogi Siaradwyr dros Sgiliau gyda’u 
digwyddiad agoriadol cyntaf yng Nghymru. 

O ran mentrau sy’n benodol i sectorau, trefnodd CCRSP weithdy profiad gwaith 
mewn lletygarwch, a ddigwyddodd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a daeth 
â chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a rhanddeiliaid ynghyd i drafod heriau a 
chyfleoedd allweddol, mewn ymateb i’r angen am leoliadau profiad gwaith o 
ansawdd uchel yn y sector lletygarwch i helpu i roi sylw i’r canfyddiadau negyddol 
o’r sector sy’n bodoli ar hyn o bryd. 

Y tu hwnt i hynny, mae CCRSP wrth eu bodd o fod wedi gallu cefnogi’r prosiect 
Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru - seilwaith cefnogol i gystadleuwyr 
o Gymru gymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills, yn hyrwyddo datblygu 
sgiliau technegol hyd at safon goreuon y byd.  Yr hydref hwn, bydd Coleg 
Caerdydd a’r Fro yn cynnal cylchoedd terfynol cenedlaethol y DU, fydd yn 
digwydd rhwng yr 16eg-18fed o Dachwedd.  Bydd digwyddiadau’n gweld unigolion 
o Dde Cymru yn cystadlu ledled 14 o wahanol feysydd sgiliau a allai arwain atynt 
yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan byd-eang yn y dyfodol. 

Yn olaf, mae’r CCRSP yn parhau i weithio â Llywodraeth Cymru a thrwy ystod o 
raglenni blaenllaw sy’n ymwneud â sgiliau.  Ym mis Medi, a gyda chefnogaeth yr 
CCRSP, adfywiodd Llywodraeth Cymru ei Grŵp Sgiliau Dysgu a Chyflogadwyedd 
Troseddwyr (OLESG).  Mae hwn yn hyrwyddo datblygu addysg o ansawdd uchel 
i’r rheiny sydd yn y ddalfa, ac mae’n helpu troseddwyr i ymgysylltu â chymdeithas 
ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o garchar.  Mae CCRSP hefyd yn aelod o grŵp 
cynghori a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n llunio’r gwaith o gyflawni’r rhaglen 
Cyfrif Dysgu Personol Gwyrdd (PLA), yn darparu cyngor ac arweiniad ar sail 
gwybodaeth i Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r cymwysterau sydd eu hangen i 
Gymru gyflawni’i thargedau Sero Net.
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C Y N G O R  B U S N E S

Datgelu Rhyddhau 
(Unleash) 2023 i 
ddathlu uchelgais 
mewn busnes ac i 
gynhyrchu twf da…
Mae Cynhadledd Ryddhau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd wedi’i chyhoeddi, i’w chynnal yn yr ICC 
clodfawr ar yr 21ain o Ebrill, 2023.    

Gan dynnu ynghyd y syniadau diweddaraf a’r arferion 
gorau mewn sut y gall cwmnïau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd adeiladu llwyddiant cynaliadwy a’r gorau y 
gallant fod, mae Rhyddhau (Unleash) wedi’i dynghedu i 
ddod yn ddyddiad allweddol yn y dyddiadur i fusnesau 
o unrhyw faint a sector, gan fynd ati i gryfhau’u 
potensial ac i ddiogelu’u menter ar gyfer y dyfodol.  

Bydd y gynhadledd arloesol hon yn cynnwys sesiynau 
sy’n arwain syniadau gan arweinwyr diwydiant sy’n 
byw’r her fusnes bob dydd – a gweithdai hynod 
ymarferol sy’n canolbwyntio ar rannu gwybodaeth ac 
arbenigedd allweddol, galluogi busnesau i gryfhau’u 
menter, bodloni’r heriau masnachol cyfredol, a chydio 
yng nghyfleoedd y bedwaredd oes ddiwydiannol.      

Llun: ICC Wales
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Mike Brough
Uwch-arweinydd Rhaglenni

Cafodd Mike yrfa hynod amrywiol yn gweithio 
mewn Llywodraeth Leol, y Gwasanaeth Sifil ac fel 
Ymgynghorydd Rheoli yng Nghymru a Lloegr – gan 
dreulio’r pum mlynedd diwethaf yn gweithio ar Adfer 
dau Dŷ Senedd y Deyrnas Unedig, yn fwyaf diweddar 
fel y Cyfarwyddwr dros Raglenni a Sicrwydd yn y 
Corff Noddi ar gyfer y rhaglen. 

Aeth taith Mike ag ef ar draws sectorau sy’n 
cynnwys ynni, tai ac adfywio - gan weithio ar rai o’r 
rhaglenni mwyaf newydd ac arloesol yn ymwneud 
â chydweithredu â’r sector cyhoeddus, yn cynnwys 
y rhaglen Un Ystâd Gyhoeddus Swyddfa’r Cabinet, 
lle y gwnaeth sefydlu partneriaethau rhanbarthol 
i gyflawni newid cyfan gwbl i ddarpariaeth 
gwasanaeth cyhoeddus. 

Yn dilyn gyrfa gynnar fel peiriannydd yn gweithio ar 
y Boeing 747 eiconig a’r awyren Concorde, bu Mike 
yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr am yr 20 mlynedd 
diwethaf, ac mae’n edrych ymlaen at helpu i gymell 
y rhaglenni trawsnewidiol niferus a ddarperir gan 
Brifddinas-Ranbarth Caerdydd wrth inni ail-lunio’n 
Rhanbarth.  

Steve McNally 
Cyfathrebu 

Gweithiodd Steve mewn hysbysebu a newyddiaduraeth 
am 30 mlynedd, mewn gyrfa a’i gwelodd yn cyflawni 
datrysiadau ysgrifenedig, digidol a fideo i sefydliadau 
mor amrywiol ag Accenture, Airbus, Apple, British 
Airways, Kier Group ccc, Gwasanaeth Ambiwlans 
Llundain, Banc NatWest, Microsoft, PwC, RAC, Rolls 
Royce, Trafnidiaeth Llundain, Swyddfa Cabinet y DU, 
Adran Addysg y DU, a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yn ystod yr adeg honno, ysgrifennodd Steve yn 
helaeth ar ystod eang o bynciau, yn cynnwys 
Diwydiannau Creadigol, Economi Digidol, Addysg, 
Cyflogaeth, Cynhwysiant, Arloesi, Recriwtio, Sgiliau, 
Cynaliadwyedd a Thechnoleg - gan ennill 36 o wobrau 
creadigol mawrion (yn cynnwys tri rhuban glas 
Ymgyrch y Flwyddyn), ac Ymgyrch Gynhwysiant Orau 
agoriadol CIPD (ar gyfer Tollau Tramor a Chartref y 
DU).  Defnyddir ei raglen hyfforddi hawlfreinio recriwtio 
gan y Fforwm o Reolwyr Recriwtio Mewnol fel safon y 
diwydiant. 

Mae Steve yn edrych ymlaen at helpu ‘i adrodd stori’ 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i’n gwahanol randdeiliaid 
niferus yn Ne-ddwyrain Cymru a’r tu hwnt.   

P O B L

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn parhau 
i ymgryfhau mewn meysydd allweddol, gyda 
Mike Brough a Steve McNally yn ymuno â’r 
tîm y chwarter hwn…  

P R O S E S

Mae Hyfforddiant Achos Busnes Sylfaen 
yn dod â sgilio hanfodol i dîm Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd

Mae gwneud ‘Yr Achos Busnes’ dros fenter, buddsoddiad, ymyrraeth neu raglen 
yn sgil hanfodol yn y byd sydd ohoni heddiw - a gwelodd mis Medi lawer o 
aelodau o dîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn elwa o’r cwrs uchel ei barch, 
Hyfforddiant Achos Busnes Sylfaen, a ddarperir mewn cydweithrediad â’r tîm 
arbenigol o Bartneriaethau Lleol.   

Calonogwyd Andrew Gilbert, Rheolwr Newid ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn fawr gan yr 
adborth o’r hyfforddiant, a myfyriodd ar sut y daw hyfforddiant mewn disgyblaeth graidd â gwir elw i 
bawb sy’n gysylltiedig.  :

“Weithiau, gwelir hyfforddiant fel ‘braf i’w gael’, ond mewn 
maes megis paratoi Achos Busnes strwythuredig ac a 
ystyriwyd yn drylwyr, dyma yn aml iawn yw’r gwahaniaeth 
hanfodol rhwng gwneud cynnydd ar brosiect gwir ei angen, 
neu beidio â gwneud. 

Mae rhan o’n cylch gwaith ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn ymwneud â rhoi tystiolaeth o’r hyn sydd angen 
ei wneud - ac mae hynny fel arfer yn dechrau ag Achos 
Busnes sy’n cwmpasu’n briodol y cyfleoedd a’r risgiau sy’n 
gysylltiedig.  

Rwyf wrth fy modd bod pawb a fynychodd yr hyfforddiant 
wedi’i ganfod yn ddiddorol, yn bleserus – ac yn anhygoel o 
ddefnyddiol ar gyfer cynhyrchu Achos Busnes gafaelgar, drwy 
fframwaith a brofwyd i ‘weithio’.

Byddwn yn cynnal ail gyfnod o hyfforddiant, fydd yn fanylach, 
gan adeiladu ar y sylfaen wybodaeth sydd eisoes wedi’i gosod 
- ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau pendant yn 
ansawdd yr Achosion Busnes rydym yn eu cynhyrchu!”    
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