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Rhagair

Gorffennodd 2022 fel y dechreuodd – yn dyngedfennol – gyda lansio cronfa Cyfalaf 
Buddsoddi mewn Arloesi gwerth £50 miliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 
gyfer busnesau bach a chanolig twf uchel, yn ogystal â’n buddsoddiadau unigol ym 
musnes gweithgynhyrchu Apex o Lynebwy, ehangu Pulse Plastics yn Rasa, y fenter 
technoleg feddygol chwyldroadol gan Jellagen ar ochr ddwyreiniol Caerdydd, a 
thechnoleg ariannol Yoello a enillodd wobrau yng nghraidd prifddinas Cymru.

Roedd yn chwarter pryd y gwnaeth ‘Arloesi’ ymuno â 
‘buddsoddi’ yn flaenllaw, gyda mentrau arloesi’n Cronfa 
Her yn cynhyrchu hyd at 12 o fuddsoddiadau mewn 
prosiectau lleol ledled y Rhanbarth, rhaglen Infuse yn 
cyhoeddi’i drydedd garfan - a’n buddsoddiad £7 miliwn 
ninnau yn y Ganolfan Arloesi Seiber yn dechrau dwyn 
ffrwyth, drwy ‘lansiad tawel’ canolfan ragoriaeth fydd 
yn helpu i gymell a thrawsnewid ein heconomi digidol. 

Gwelodd Hydref-Rhagfyr 2022 hefyd ein Sectorau 
Blaenoriaethol a phrosiectau seilwaith allweddol yn 
parhau i ail-lunio economi De-ddwyrain Cymru, gyda 
CSconnected yn ehangu’i gyrhaeddiad, FinTech Cymru’n 
cyhoeddi adroddiad cyntaf o’i fath ar gyflwr technoleg 
ariannol yng Nghymru – ac mae ein Rhanbarth yn symud 
ymlaen ar ei daith i fod yn gynaliadwy gysylltiedig, gyda 
Metro a Mwy, y rhaglen ULEV (Cerbydau Allyriadau Isel 
Iawn) a’r Cynllun Profi Cyn Prynu Tacsis i gyd yn cymryd 
camau breision ymlaen.

Fel y dengys y tudalennau a ganlyn, gwnaethom orffen 
‘llynedd â momentwm cyffredinol - yn amrywio o 
gyfraniad ein Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol tuag 
at gynllun 3 blynedd newydd ar gyfer cyflogaeth a 
sgiliau, i’r Glymblaid Hinsawdd a grëwyd gan Dîm Ynni 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a’n cydweithwyr yn 
y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP) 
yn esblygu Cynllun Economaidd a Diwydiannol 
Rhanbarthol wedi’i ddiweddaru - gan arddangos awch 
am ymyrraeth ddeallus a gweithredu cydweithredol sy’n 
argoeli’n dda ar gyfer 2023 ac ymhellach i’r dyfodol.

Fel bob amser, gwerthfawrogwn eich adborth am ein 
diweddariadau a’r cynnydd a wneir – anfonwch neges 
atom yn CCRcomms@cardiff.gov.uk – a gobeithiaf y 
mwynhewch ddarllen!

Pennaeth Llywodraethu a Chyfathrebu
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Rhan 1

Buddsoddiadau



Lansio’r Gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi 
Gwelodd mis Tachwedd Brifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn lansio’r gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi 
gwerth £50 miliwn i ddarparu buddsoddiadau o £2 
filiwn - £7 miliwn i fusnesau arloesol - gyda’r digwyddiad 
lansio hynod boblogaidd yn Stadiwm Principality yn 
cwmpasu sut y bydd y gronfa’n cataleiddio ‘twf da’ yn 
Ne-ddwyrain Cymru, drwy gysoni arloesi mewn busnes 
â safonau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu 
sy’n batrwm enghreifftiol.

Dewiswyd PwC i reoli’r gorchwyl o ganfod 
buddsoddiad, sgrinio ac adolygu’r holl geisiadau am 
fuddsoddiad, gyda Capricorn Fund Managers yn 
darparu gwasanaethau portffolio a rheoli risg, fel 
Rheolwr Cronfa Buddsoddi Amgen y gronfa – ac fe gaiff 
y gronfa’i lansio i Farchnad Llundain ar yr 2ail o Fawrth, 
mewn digwyddiad nodedig a gynhelir ym Mhencadlys 
PwC yn y Deyrnas Unedig.

Buddsoddiadau Catalytig mewn Busnesau 
Bach a Chanolig ledled 
gwahanol sectorau
Gwelodd pedwerydd chwarter 2022 hefyd nifer o 
fuddsoddiadau newydd cyffrous gan Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn cael eu hwyluso i’w defnyddio 
ledled ein Rhanbarth …

Mae ein buddsoddiad ecwiti gwerth £2 filiwn yn Apex 
Additive Technologies yn agor y drws i botensial enfawr 
i greu canolfan ragoriaeth mewn gweithgynhyrchu 
digidol yng Nghymoedd gogleddol De-ddwyrain 
Cymru, gydag arbenigedd Gweithgynhyrchu Digidol 
4.0 y Diwydiant Apex, a leolir yng Nglynebwy, yn dod 
â’r cyfle i gael effaith wirioneddol darfol ledled holl 
sectorau gweithgynhyrchu yng Nghymru, yn ogystal 
ag adeiladu piblinell ddoniau gynaliadwy o weithwyr 
lleol â sgiliau cywrain, sy’n gallu darparu datrysiadau 
gweithgynhyrchu gwyrdd, cost effeithiol a hynod 
arloesol i farchnadoedd cenedlaethol a byd-eang. 

Ar gyrion dwyreiniol Caerdydd, bydd buddsoddiad 
gwerth £2 filiwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
Jellagen yn helpu i chwyldroi meddyginiaethau a 
thriniaethau atgynhyrchiol ar gyfer clefydau’r croen ac 
ailadeiladu’r meinweoedd, gan danategu parhad ein 
hymrwymiad i greu sector Technoleg Feddygol o safon 
fyd-eang yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd 
… tra yng nghraidd y brifddinas, mae’r £4 miliwn a 
fuddsoddwyd yn Yoello yn helpu i fynd â’r fenter hon 
sy’n ennill gwobrau tuag at gyrhaeddiad byd-eang 
drwy ragor o wella cynnyrch a thwf tîm arbenigol 
sy’n gynyddol yn torri cwys newydd ar gyfer sector 
technoleg ariannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
ledled y byd.

Llun: Apex
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Piblinell Buddsoddi

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

£320miliwn
o Gronfeydd 
wedi’u Hymrwymo

10
Achos Busnes wrthi’n cael 
eu Datblygu

3
Datganiad o Ddiddordeb

20
o Fuddsoddiadau mewn 
Hwyluso Defnyddio  
a Chyflenwi

Seilwaith

Aberddawan, Cronfa Bwlch Hyfywedd 
Tai, Metro Canolog, Metro a Mwy (+ 
Deunyddiau Adnewyddadwy i Gerbydau 
Trydan), Cronfa Safleoedd ac Adeiladau 
Strategol, Zip World

Her

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd

Arloesi

Ffowndri CSC, Csconnected, FinTech 
Cymru, Media cymru, Canolfan Arloesi 
Seiber, Gwyddorau Data Dynol (a elwid 
gynt yn Pharmaintelligence), Cronfa 
Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi, 
Jellagen, Yoello, ac Apex.

Sgiliau

Rhaglen Graddedigion, 
Meistri Seiber



Rhan 2

Prosiectau 
Cyfredol a 
Datblygu Strategol
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Mae Venture yn gwella gwasanaethau doniau 
i helpu i gymell twf busnes 
Mae Venture yn parhau i fagu momentwm i 
gynorthwyo anghenion cyfalaf dynol clystyrau 
allweddol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan 
recriwtio 15 o raddedigion dawnus i fusnesau 
Technoleg Ariannol, Technoleg Feddygol, Seiber a 
‘Gwyrdd’ ein rhanbarth, rhwng Hydref a Rhagfyr 2022. 

Gwnaeth y ddarpariaeth trefnu adnoddau o ben i ben 
arbenigol honno helpu cwmnïau fel Carbon Code, 
Sonovate, Spire Renewables, Swaarm, TrakCel ac UK 
Analytics i dyfu eu cynhwysedd a’u galluoedd - mewn 
chwarter a welodd hefyd dîm Venture yn ymgysylltu 
â PureCyber, Space Forge ac Yoello i gynorthwyo’u 
cynlluniau twf drwy recriwtio graddedigion.

Roedd gan chwant Venture am gydweithredu le 
amlwg yn y chwarter diwethaf – sefydlu partneriaeth â 
Tramshed Tech i gynnig datrysiad recriwtio a datblygu 
graddedigion hanfodol ar gyfer cymuned dechrau a 
helaethu busnesau Tramshed, yn ogystal â chynyddu 
ymwybyddiaeth o frandiau ledled pob Prifysgol sydd 
wedi ffurfio partneriaeth drwy gyfres o sesiynau galw 
heibio, digwyddiadau ymgysylltu â busnesau, ffeiriau 
gyrfaoedd a graddio.

Roedd yn chwarter hefyd pryd y gwnaeth Venture 
ffurfio partneriaeth yn swyddogol â’r darparwyr 
Prentisiaethau a Rannir, Aspire ac Y Prentis, i helpu i 
gyflenwi prentisiaethau STEM ac Adeiladu cynhwysol 
ledled y rhanbarth - yn ogystal â ffurfio tîm â Newfield 
Law i addysgu a goleuo busnesau ynglŷn â chyfleoedd 
caffael doniau sydd ar gael drwy ddeddfwriaeth Hawl 
i Weithio a Theithebau Llywodraeth y Deyrnas Unedig, 
yn ogystal ag archwilio’r potensial o borthol Academi 
ar-lein hyfforddiant a sgiliau â Siambrau Cymru.

Gorffennodd 2022 gyda’r Rhaglen Sbarduno 
Gyrfaoedd yn mynd o nerth i nerth (gan gynnig cyrsiau 
iaith Gymraeg fel rhan o gyfres ddysgu sy’n tyfu) – a 
chyda Hruthika Dasetty o Brifysgol De Cymru’n yn 
chwifio’r faner fel llysgennad prifysgol cyntaf Venture 
a’r Dr Owain James o Darogan Talent yn adolygu 
effaith gwasanaeth cyfan Venture ar gyfer cyflogwyr 
a gweithwyr dichonol, fel ei gilydd. Mae Venture 
yn dechrau ar 2023 gan ganolbwyntio’n hyderus ar 
adeiladu ar sylfeini cryfion.

Mae gan y Gronfa Her 12 o fuddsoddiadau 
mewn prosiectau lleol
Mae arloeseddau’r Gronfa Her yn parhau i dyfu o nerth 
i nerth, gyda 12 o fuddsoddiadau mewn prosiectau 
lleol yn torri cwys newydd ledled y rhanbarth.

Gwelodd Her Bwyd Cynaliadwy Arloesol Caerdydd/
Mynwy dri o brosiectau Astudiaethau Dichonoldeb 
yn cael eu cymeradwyo cyn i’r llenni gau yn 2022 – tra 
bod y chwarter diwethaf hefyd wedi bod yn dyst i 
ddau gwmni Cymreig yn derbyn cyllid dichonoldeb 
am Her Endosgopi Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro, ynghyd â thri Gweithdy Arloesi i Bawb yn cael 
eu cynnal ar themâu Prydau Bwyd Ysgol Am Ddim yng 
Nghymru, Caffael Arloesi, a Gwreiddio Cydraddoldeb 
wrth Bontio i Sero Net.

Roedd yn wirioneddol yn chwarter Her Cronfa i’w 
gofio, gyda phedwar o brosiectau Her Fflyd LEV yn 
y cyfnod cyflenwi, tri phrosiect cymunedol yn ennill 
arian gwobr i fynd i’r afael â llythrennedd ariannol, 
helpu pobl i gael at gymorth, a pharu cyllidwyr â 
phrosiectau cymunedol – a Hacathon Costau Byw 
a gynhelir ym mis Rhagfyr, mewn partneriaeth â 
Chanolfan Arloesi Menter Cymru ac Innovate UK-KTN.

Gorffennodd y flwyddyn gyda chynlluniau’n cael eu 
cwblhau ar gyfer y gynhadledd sydd ar y gweill ar yr 
28ain o Fawrth - “Arloesi dan arweiniad Her: Cyflawni ar 
yr addewid?” – braenaru’r tir ar gyfer yr hyn sy’n sicr 
o fod yn 2023 hynod gadarnhaol ar gyfer arloesedd yr 
Her Gronfa yn ein rhanbarth.

Dilynwch ni ar: Gwefan Cronfa Her PRC
Gwefan Venture Graddedigion Dilynwch ni ar:

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


I N F U S E

Mae Carfan Tri yn dechrau ar eu taith 
Gwnaeth cyfnod olaf y rhaglen Infuse wahodd y don 
ddiweddaraf o swyddogion cyswllt i ddechrau ar 
eu taith o arloesi ac arbrofi – gyda chyfranogwyr yn 
tanio’r broses drwy fynychu digwyddiad bŵt-wersyll 
deuddydd, sy’n darparu’r cyfle i gyfarfod â thîm 
Infuse a chyfarfod â’r naill a’r llall, a chanfod beth fydd 
y chwe mis dwys nesaf yn ei olygu. Yn bwysicach 
na hynny, ymestynnwyd y Garfan gyda chyfres o 
weithgareddau ar gyfer y dyfodol a gynlluniwyd mewn 
cydweithrediad â Chanolfan Ddarganfod Nesta – yn 
grymuso cyfranogwyr i archwilio heriau cymdeithasol 
a dechrau adeiladu’r sylfeini ar gyfer y cydweithredu a 
ddaeth yn sbardunwr allweddol ar gyfer y rhaglen. 

Carfan Tri yw’r garfan olaf yn y model cyllido hwn i 
gymryd rhan yn y rhaglen. Er bod yna yn anochel o 
dristwch/o frwyni, mae tîm Infuse yn anhygoel o lawn 
cyffro o fod yn gweithio â rhai o’r meddyliau disgleiriaf 
a mwyaf chwilfrydig ledled Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd – gyda Charfan Tri yn cynnwys naw 
swyddog cyswllt o Gyngor Sir Fynwy, chwe swyddog 
cyswllt o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, 
tri o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
pump o Gyngor Bro Morgannwg, chwech o Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac un yr un o Gyngor 
Dinas Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, a Llywodraeth Cymru.

Fel gyda charfanau blaenorol, mae’n syndod parhaus 
mor angerddol, ymrwymedig a chwilfrydig yw 
cyfranogwyr; ac mor fodlon rydynt i dorchi llewys 
a chymryd rhan ac wynebu’r her y mae Infuse yn ei 
ddarparu i drechu’r heriau digyffelyb sy’n wynebu’r 
rhanbarth, gan ddatblygu arbrofion a chanddynt 
effeithiau yn y byd go iawn - i’r swyddogion cyswllt, eu 
timau, eu sefydliadau, a’u cymunedau.

H Y B  A R L O E S E D D  S E I B E R

Mae’r Ganolfan Arloesi Seiber yn agor ar 
gyfer busnes!
Dechreuodd ‘lansiad tawel’ y Ganolfan Arloesi Seiber yn 
chwarter diwethaf 2022 ar daith fydd yn diogelu ac yn 
grymuso’r nifer mawr o fusnesau ac amrywiaeth eang o 
sefydliadau sy’n ffurfio ecosystem ddigidol Cymru.

Mae’r symudiad i Sparc wedi darparu ffocws a 
momentwm i Gymru ddod yn arweinydd mewn 
seiberddiogelwch – gyda chyfarpar yn cael ei gaffael, 
trefn lywodraethu yn awr ar waith, a’r rolau hanfodol 
fel Rheolwr Swyddfa a Rheolwr Partneriaethau Busnes 
eisoes wedi’u llenwi.

Gwelodd chwarter diwethaf 2022 wefan newydd 
yn cael ei lansio sy’n cwmpasu gwasanaethau sy’n 

cynnwys gwahoddiad i entrepreneuriaid wneud eu 
syniadau seiber yn realiti drwy raglen her CiH, yn 
ogystal â manylion am sut y gall y ganolfan helpu 
i ddatrys problemau seiberddiogelwch, hyfforddi 
gweithwyr mewn meysydd seiber penodol – a llunio 
ystod o gyrsiau ymarferol yn unol ag anghenion busnes.

Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig ‘diwrnodau blasu 
seiber’ sy’n dangos y gwahanol lwybrau gyrfaoedd 
niferus sy’n agored i arbenigwyr Seiber y dyfodol – 
gan fwydo’r chwant am y ‘lansiad mawr’ llawn ym mis 
Ebrill/Mai 2023.
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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 cyhoeddi adroddiad 
blynyddol ac yn cwblhau Tymor 3 y Ffowndri
Roedd FinTech Cymru wrth eu bodd o gyhoeddi’u 
Hadroddiad Blynyddol FinTech yng Nghymru 2021/22 
– adroddiad manwl sydd y cyntaf o’i fath ar gyflwr 
Technoleg Ariannol yng Nghymru – gan fwrw sylw’n 
benodol ar bedair colofn allweddol FinTech Cymru, sef 
Ecosystem, Sgiliau a Doniau, Buddsoddi, a Hyrwyddo 
Technolegau Ariannol Cymru. 

Gwelodd y chwarter hefyd FinTech Cymru’n diweddu’u 
Tymor 3 y Ffowndri gyda’u Sesiwn Gallu yn y 
Diwrnod Arddangos Gallu, ‘Buddsoddi yng Nghymru, 
Buddsoddi mewn Technoleg Ariannol’ - lle, ar ôl dau 
fis o fentora dwys, cynghori, a chael profiad o fod 
gydag entrepreneuriaid profiadol, hyrwyddodd saith o 
egin-fusnesau eu hunain am fuddsoddiad yng nghartref 
Rygbi’r Dreigiau, Rodney Parade. 

Gwelodd y chwarter olaf hefyd FinTech Cymru’n 
lansio’u Hacademi Data Uwch, a aeth ag 16 o bobl drwy 
raglen hyfforddi 10 wythnos a ddarparwyd gan iungo 

Solutions - yn ogystal â ffurfio partneriaeth Chwarae 
Teg i gynnig Rhaglen Cod Genethod yn Gyntaf i 
aelodau sy’n bwriadu recriwtio doniau benywaidd, gyda 
chydweithredu rhwng y byd academaidd a diwydiant yn 
gweld 10 o ferched yn mynd drwy academi 14 wythnos 
oedd wedi’i ariannu’n llawn i ennill micro-raddau mewn 
Meddalwedd, Data neu Sgiliau Datblygu Technoleg 
Gwybodaeth o ben i ben. 

I gwblhau 2022 brysur iawn, gwnaeth FinTech Cymru 
hefyd gynnal y trydydd Gwobrau FinTech Cymru, 
yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i ddarparu 
cyfleoedd rhwydweithio o fewn yr ecosystem - yn 
cynnwys digwyddiad panel yn Llundain: ‘Gyda’n 
gilydd yn Gryfach, Twf Technoleg Ariannol Cymru’, 
ac amrywiol gyfarfodydd bord gron â’r Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol ac Arglwydd Faer Dinas Llundain.

C S C O N N E C T E D

Mae CSconnected yn parhau i ehangu’i 
gyrhaeddiad
Ynghyd â CSconnected, cynhaliodd partneriaid 
clystyrau ystod o ymweliadau a digwyddiadau proffil 
uchel yn y chwarter diwethaf - yn cynnwys noddi 
gwobr yng Ngwobrau Technoleg Cymru, a drefnwyd 
gan Technology Connected. Roedd yn gyfle godidog 
i ddathlu cyflawniadau’r bobl a’r sefydliadau sy’n 
gweithio yn y diwydiant technoleg yng Nghymru: gyda 
llongyfarchiadau arbennig i bartneriaid CSconnected 
- MicroLink Devices UK a Chatapwlt Cymwysiadau 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gyda Wideblue - 
am ennill y Cymhwysiad Ffotoneg Gorau.

Yn gynnar ym mis Rhagfyr, croesawodd Csconnected 
Gadeirydd Ymchwil ac Arloesi’r DU, Syr Andrew 
Mackenzie, i ddysgu am alluoedd a buddsoddiadau’r 
lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Ne Cymru, gan 

ddangos nerth y gadwyn gwerth yn y rhanbarth, 
o ymchwil a datblygu o safon orau’r byd drwy 
arloesi mewn cynnyrch a phroses i weithgynhyrchu 
gwerth uchel, ar raddfa fawr – ac yn yr un mis, 
mynychu seminar briffio a derbyniad gyda’r nos yn 
Llysgenhadaeth Prydain yn Tokyo. 

Gorffennodd 2022 gyda CSconnected yn croesawu 
tîm o BT, gydag arosfeydd ym mhrifysgolion Caerdydd 
ac Abertawe, ac wedyn taith i gyfleuster cynhyrchu 
trawiadol IQE yng Nghasnewydd, gan orffen yn 
y Catapwlt Cymwysiadau Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd, a eglurodd eu model o weithio ledled y 
gadwyn gwerth i optimeiddio dyfeisiadau a systemau 
ar gyfer cymwysiadau penodol.
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Mae ULEV a Metro a Mwy yn gwneud 
cynnydd ar eu taith 
Gwnaeth Rhaglen ULEV (Cerbydau Allyriadau Isel Iawn) gynnydd yn gadarnhaol yn y chwarter olaf ledled amryw o gynlluniau:

 
Cynllun Mannau Gwefru Cyhoeddus – Diweddariad am y Camau

Mae cyflenwi’r cynllun Gwefru Cyhoeddus yn cynnwys cyflenwi ‘canolfannau gwefru bychain’ mewn rhai o’n Cyfnewidfeydd 
Metro a Mwy, yn cynnwys Cyffordd Twnnel Hafren, Pont-y-pŵl a New Inn, a safleoedd Metro a Mwy Dociau’r Barri.

Yn gyfunol, cyfrannodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig a Connected Kerb tuag at gyflenwi Cam 1, sy’n nesáu at gael ei gwblhau.

Mae Cam 1 yn cynnwys gosod 181 o wefryddion deuol (362 o socedi gwefru) mewn 143 o safleoedd. 
Hyd yn hyn, mae yna ar hyn o bryd 55 o safleoedd wedi’u comisiynu sy’n cynnwys 67 o fannau gwefru 
deuol (134 o socedi gwefru byw). Mae’r defnydd o’r mannau gwefru wedi bod yn gadarnhaol, a 
disgwylir iddo gynyddu unwaith y bydd ymwybyddiaeth y cyhoedd yn gwella ar ôl lansio’r ymgyrch 
Cysylltiadau Cyhoeddus.

Ffurfiwyd ail gam y cynllun mannau 
gwefru cyhoeddus gyda chyflwyno 
cynnig am gyllid i OZEV (Y Swyddfa 
Cerbydau Di-allyriadau). 

Mae oddeutu 81 o safleoedd ychwanegol 
ac oddeutu 86 o wefryddion deuol 
ychwanegol (172 o socedi gwefru) yn 
dechrau cael eu cyflenwi y mis hwn.

Ariannwyd y cam hwn gan OZEV 
(Llywodraeth y DU), Llywodraeth Cymru 
a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd lleoliadau seilwaith gwefru’n cael 
eu hychwanegu at ZapMap fel bod y 
cyhoedd yn ymwybodol o’r lleoliadau.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn gweithio ar hyn o bryd ag WSP i 
lunio cynnig am gyllid OZEV i gyflenwi 
oddeutu 100 o safleoedd yn rhagor 
mewn lleoliadau newydd ledled y 
rhanbarth. Y dyddiad cau ar gyfer 
cyflwyno yw’r 31ain o Fawrth, 2023, a 
disgwylir y bydd y safleoedd wedi’u 
cwblhau erbyn yr 31ain o Fawrth, 2024. 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
cyflwyno cynnig am arian cyfatebol 
gerbron Llywodraeth Cymru i gyfrannu 
tuag at ariannu’r cynllun, gyda 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn 
cyfrannu’n ariannol tuag at y cynllun.
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Gwefryddion Tacsis 
a Chynllun Profi Cyn 
Prynu Tacsis 
Mae yna ar hyn o bryd 27 o wefryddion cyflym 
i dacsis ledled 26 o safleoedd a gomisiynwyd 
gan Swarco. Ers i’r gwefrydd cyntaf fynd yn ‘fyw’ 
ddiwedd 2021, bu yna gyfanswm defnydd hyd yn 
hyn o 62,535.71 kWh ledled 3,227 o sesiynau gwefru 
– gan arwain at 35.4 tunnell o arbedion co2 (sy’n 
gyfwerth â 212 o goed). 

Mae’r gwefryddion tacsis yn cynorthwyo pobl i roi 
cynnig ar y cynllun Profi Cyn Prynu Tacsis – gyda’r 
nifer cynyddol o wefryddion cyflym i dacsis sydd ar 
gael yn gwneud y cynllun yn fwy deniadol i’r gyrwyr.
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Metro a Mwy 
Y cynllun Metro a Mwy diweddaraf i ddechrau 
cyflenwi yw Cyfnewidfa Trafnidiaeth Dociau’r Barri, 
gyda’r cynllun yn cynnwys cyfnewidfa fysiau ar safle 
Dociau’r Barri sy’n gyfagos at yr orsaf reilffordd (man 
ar hyn o bryd a adwaenir ac a ddefnyddir fel Maes 
Parcio Swyddfa’r Dociau a safle Parcio a Theithio) - a 
bydd yn cynnwys 4-5 o gilfannau bysiau a seilwaith 
gwefru ar gyfer y cyhoedd.

Mae Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai yn dechrau 
ar brosiect allweddol cyntaf 
Dechreuodd y prosiect cyntaf ar gyfer Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gyda rhoi 
datblygiad Vinegar Hill yn Sir Fynwy ar waith i ddarparu 139 o gartrefi newydd.

Disgwylir y bydd Vinegar Hill wedi’i gwblhau cyn diwedd 2025 – ac mae cynnydd ar y Gronfa Bwlch Hyfywedd Tai 
ehangach yn profi’n galonogol, gyda’r holl gynlluniau eraill yn paratoi i fynd ar y safle, a disgwylir y bydd y rhan fwyaf 
o’r gronfa wedi’i defnyddio cyn diwedd mis Mawrth, 2024.

Llun: Pulse Plastics

S A F L E O E D D  A C  A D E I L A D A U  S T R A T E G O L 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
gwneud buddsoddiad nodedig gwerth £1.7 
miliwn yn Pulse Plastic yng Nglynebwy
Gwelodd y chwarter diwethaf Gronfa Adeiladau 
Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ennill ei 
buddsoddiad nodedig cyntaf, gan helpu i sbarduno 
cam nesaf y twf i Pulse Plastics Limited drwy ariannu’u 
hadleoliad i uned ddiwydiannol 38,000 troedfedd sgwâr 
ar Ystâd Ddiwydiannol Rasa yng Nglynebwy.

Gwnaeth y buddsoddiad angori’r busnes Pulse Plastics 
sy’n tyfu’n gyflym ac yn hynod lwyddiannus yn ei 
ranbarth cartref, yn wyneb cystadleuaeth frwd gan 
leoliadau yn Ne-ddwyrain Lloegr – gyda’r benthyciad 

sydd ar fin creu 30-40 o swyddi newydd dros amser, 
mewn cwmni hir sefydledig sy’n cydategu dwy o 
flaenoriaethau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y 
sector ehangach: Ynni a’r Amgylchedd (mae gwaith 
arloesol Pulse Plastics o ailbrosesu deunydd gradd 
uchel yn atal y defnydd o blastig newydd mewn 
ystod eang o ddiwydiannau) a Thechnoleg Feddygol 
(defnyddir plastigau wedi’u hailbrosesu’n gynyddol wrth 
weithgynhyrchu cyflenwadau meddygol, sy’n galluogi 
Pulse i ddod yn rhan o’r ecosystem ar gyfer un o sectorau 
blaenoriaethol pwysicaf Prifddinas-Ranbarth Caerdydd).
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Mae Clymblaid Hinsawdd yn dechrau ffurfio i 
wynebu her sero net
Yn ystod cyfnodau diwethaf COP27 (yr uwchgynhadledd fyd-eang ar Newid yn yr Hinsawdd, a gynhaliwyd yn Sharm 
El-Sheikh, yr Aifft), cyhoeddodd Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ganlyniadau arolwg arloesol 
a amlygodd yr angen am wybodaeth berthnasol, rhannu gwybodaeth dryloyw a gweithredoedd ymarferol gan 
fusnesau o bob maint a sector – gyda nifer llethol o’r cyfranogwyr yn lleisio pryderon difrifol a sylfaenol ynglŷn â lles 
eu sefydliadau, eu cymunedau a’r blaned yn y dyfodol.

Mae’r canfyddiadau’n eitha’ syfrdanol, gyda 61% o atebwyr “yn bryderus iawn y caiff newid yn yr hinsawdd effaith 
ddifrifol ar ein bywydau”, ac 28% “yn wirioneddol bryderus y gallai arwain at ddiwedd gwareiddiad fel y 
gwyddom amdano.”

O ran effaith yr argyfwng hinsawdd ar fusnesau a sefydliadau, dywed 39% ei fod eisoes wedi cael “rhywfaint o 
effaith”, rhydd 32% gwybod am “effaith gynyddol sylweddol”, mae 14% yn datgan “effaith fawr a allai yn y pen draw 
newid ein model busnes”, a dywed 14% arall ei fod wedi newid eu model busnes yn gyfan gwbl. 

Archwiliodd yr arolwg hefyd ymhle y saif sefydliadau ar eu taith ddatgarboneiddio, gyda 36% eisoes yn cymryd 
camau bychain ac eisiau gwneud mwy, 43% yn cymryd camau sylweddol, a’r ffigwr trawiadol o 14% yn gweithredu 
model busnes amgylcheddol gynaliadwy llawn.[OR2] 

Ar ôl gweithdy llwyddiannus gyda thros 75 o sefydliadau ddiwedd mis Medi, gwnaeth Tîm Ynni Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd gydgysylltu Grŵp Llywio fydd yn y pen draw yn gyfrifol am sefydlu’r Glymblaid Hinsawdd De-ddwyrain 
Cymru newydd. Cyfarfu’r Grŵp Llywio ar y 9fed o Ragfyr i ystyried dogfen Cylch Gorchwyl fydd yn gweithredu fel 
conglfaen y fenter, gan ei datblygu fel y mae’n tyfu.

Ers hynny, cynhaliodd Tîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyfarfodydd â chynrychiolwyr o rai o’r rhwydweithiau 
gweithredu ar hinsawdd sefydledig ledled y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Partneriaeth Cyfalaf Gwyrdd Bryste 
ynghyd â Chlymblaid Hinsawdd Gogledd-ddwyrain Lloegr (NEECCo), fel ffordd o gasglu gwybodaeth cyn lansio. 

Mae ECO4 yn gwneud cynnydd i helpu gyda 
biliau ynni a datgarboneiddio 
Gwelodd mis diwethaf 2022 yr awdurdodau sy’n aelodau o’r Ddinas-Ranbarth yn y broses o gadarnhau dogfennau 
allweddol fydd yn galluogi cyflwyno cyllid Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) Cymhwysedd Hyblyg Awdurdodau 
Lleol fesul cam ledled rhai o’r aelwydydd tlotaf o ran tanwydd ledled y rhanbarth.

Mae’r Fargen Ddinesig yn rhagweld y bydd yr ymagwedd unigryw hon o ranbartholi’r gwaith o gyflenwi cyllid hyblyg 
ECO4 drwy gyhoeddi Cyd-ddatganiad o Fwriad yn darparu model ar gyfer ardaloedd sy’n cynnwys awdurdodau lleol 
sydd efallai wedi canfod anhawster i gynyddu cyllid ECO yn ystod prosesau’r gorffennol.

Mae ECO yn gynllun dan arweiniad y Llywodraeth sy’n awdurdodi cwmnïau ynni mwy i osod mesurau arbed ynni ac 
i insiwleiddio eiddo sy’n aneffeithlon (yn ôl eu sgoriau EPC – sef Tystysgrif Perfformiad Ynni) - gan ganolbwyntio ar 
flaenoriaethu trigolion sy’n byw mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o waethygu cyflwr iechyd o ganlyniad 
i fyw mewn cartref oer - sy’n cynrychioli cam sylweddol ymlaen o ystyried y sefyllfa anodd gyfredol ynglŷn â biliau 
ynni a phwysigrwydd datgarboneiddio’r stoc dai ledled De-ddwyrain Cymru, i gysoni â’n huchelgais sero net.

Mae Media Cymru yn meddiannu lle amlwg 
gydag uchelgais fyd-eang 
Cafodd lansio Media Cymru yn yr hydref effaith yn syth, gyda’r digwyddiad cyflwyno Media Cymru ym mis Hydref, 
oedd yn cynnwys perfformiad gan y cerddor Ani Glass a rhannu cyfleoedd ariannu, digwyddiadau ac ymchwil yn 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn yr ysbryd o sbarduno dyfeisgarwch ymysg economi creadigol sydd, gan mwyaf, dan arweiniad busnesau bach a 
chanolig, ymunodd y Cyfarwyddwr Justin Lewis â’r tîm Lleoedd Arloesi yn BBC Cymru Wales yn ystod panel ar Arloesi 
yn y cyfryngau, chwaraeon ac entrepreneuriaeth ar gyfer wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang – a diweddodd y 
chwarter gydag aelod o gonsortiwm Cymru Ryngweithiol yn cynnal gweithdy ysgrifenwyr hynod o lwyddiannus gyda 
mynychwyr o bob cwr o’r byd fel rhan o’u prosiect Her Ffilmiau Rhyngweithiol. 

https://thetownsquare.co.uk/news/global-entrepreneur-week-media-cymru/
https://www.linkedin.com/posts/richardpring_fmv-movies-wales-activity-7025743692611112960-AeAa/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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C Y N G O R  B U S N E S

Cynhadledd fusnes gyntaf 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Gwelodd chwarter olaf 2022 waith cynllunio’n dechrau ar gyfer cynhadledd 
fusnes gyntaf Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n dechrau ar y 26ain o Ebrill, 
2023 yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru. A hithau â’r teitl 
‘Ysgogi 2023’, mae wedi’i hanelu’n llwyr at y farchnad busnesau bach a 
chanolig ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n ffurfio’r mwyafrif o 
gymuned fusnes ffyniannus ac arloesol De-ddwyrain Cymru. 

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar sut i helpu’r farchnad busnesau 
bach a chanolig i ysgogi hyd yn oed mwy o uchelgais ac arloesi gyda 
phwyslais ar ‘dwf da’ – hynny yw, y twf cynaliadwy hirdymor sy’n cyflenwi 
gwerth a mwy o sicrwydd swydd. 

Mae cynllunio wedi hen ddechrau, gyda thîm o reolwyr marchnata a 
chyfathrebu ledled tîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
arwain, gan weithio ag asiantaethau creadigol arbenigol a thîm cynhadledd 
Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru. 

Pam Ysgogi?

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref i 50% o boblogaeth Cymru 
ac i dros 50% o allbwn economaidd y genedl. Mae llawer o gwmnïau 
technoleg a chreadigol Cymru wedi’u lleoli yn y Rhanbarth ac yn gwneud 
cyfraniad sylweddol tuag at yr arloesi rydym wedi dod i’w ddisgwyl. Anelir 
Ysgogi 2023 at fusnesau bach a chanolig sy’n bwriadu helaethu neu sydd 
eisoes yn gweithredu ar lefelau uchel o effeithlonrwydd ond y byddent 
yn croesawu cymorth ychwanegol sy’n ysgogi’r meddwl ym meysydd 
technoleg, seiberddiogelwch, datblygu doniau, uchelgais a thwf ac arloesi. 

Mae’r gynhadledd hon ond yn ddechreuad y rhaglen Ysgogi sydd â’r nod 
o greu ymgysylltiad â chymuned fusnes y Rhanbarth drwy gynnwys a 
digwyddiadau nerthol a pherthnasol.

Pwy sy’n siarad yn Ysgogi ac yn 
cefnogi’r digwyddiad?

Mae siaradwyr yn cynnwys Vaughan Gething, Aelod o’r Senedd, a David 
TC Davies, AS, o Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig yn ôl eu trefn, 
ynghyd â Damon Rands o PureCyber, Noel Mooney o Gymdeithas Pêl-droed 
Cymru, Lee Jones o Microsoft a Rhian Elston o Fanc Datblygu Cymru. Bydd 
Cyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne, yn dadlennu 
arolwg busnes ‘Cyflwr y Rhanbarth’. 

Mae noddwyr yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r sectorau preifat a chyhoeddus 
fel ei gilydd, yn cynnwys Geldards a Hugh James Cyfreithwyr, Cynghorau 
Casnewydd a Thorfaen, Porth y Gorllewin, GlobalWelsh a Barclays Eagle Labs.

Gellir canfod mwy o wybodaeth yn www.unleash.wales/cy

https://www.unleash.wales/cy/
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P A R T N E R I A E T H  S G I L I A U  R H A N B A R T H O L

Llewyrch Drwy Bartneriaethau: cynllun 3 
blynedd newydd ar gyfer cyflogaeth a sgiliau
Ar yr 21ain o Dachwedd, gwahoddodd Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd aelodau o’r 
Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau, ynghyd ag aelodau grŵp 
clwstwr y sector blaenoriaethol a rhanddeiliaid ehangach, 
i Westy’r Mercure yng Nghasnewydd, lle y gwnaethom 
lansio’u Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau tair blynedd 2022-
2025 newydd.

Arweiniwyd datblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 
gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, ac mae wedi golygu cydweithredu â 
busnesau, darparwyr addysg a hyfforddiant, rhanddeiliaid 
allweddol, a Llywodraeth Cymru. Fe’i hysbysir gan 
y Rhaglen 5 mlynedd ar gyfer Llywodraeth 2021-26, 
sef Cymru Gryfach, Decach a Gwyrddach: Cynllun 
Cyflogadwyedd a Sgiliau, y Fframwaith Buddsoddi 
Rhanbarthol, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Drwy’r Cynllun, ein nod yw creu system 
sgiliau dan arweiniad galw a chynaliadwy fydd yn arwain 
at fwy o gynhyrchiant a llewyrch ledled y Rhanbarth.

Ehangu’r Cyfrif Dysgu 
Personol (PLA) i gynorthwyo’r 
economi gwyrdd

Gwelodd y chwarter diwethaf hefyd Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn parhau 
i weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a rhwydwaith y 
darparwr Addysg Bellach rhanbarthol i nodi cymwysterau 
cymwys i roi sylw i flaenoriaethau sgiliau rhanbarthol - 
gyda Llywodraeth Cymru yn dyfarnu cyllid ychwanegol 
i ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddi yn yr economi 
gwyrdd. Bydd y swyddi hyn yn parhau i gynyddu yn 
y dyfodol wrth i Gymru ddwysáu gweithredoedd i 
ymladd newid yn yr hinsawdd, megis y symudiad tuag at 
drafnidiaeth sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd. 

Mae Partneriaeth 
Twf Economaidd 
Rhanbarthol yn esblygu 
Cynllun Economaidd 
a Diwydiannol 
Rhanbarthol
Gwelodd misoedd diwethaf 2022 aelodau’r 
Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn gweithio 
ar Gynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol 
wedi’i ddiweddaru, yn amlinellu sut y byddwn yn:  

 — Trechu’r heriau penodol sy’n gysylltiedig â’r ardaloedd 
hynny sy’n profi poblogaethau sy’n gostwng.

 — Ysgogi’r economi ac annog mwy o bobl oed gweithio 
i aros yn, ac i ddychwelyd i’r Rhanbarth.

 — Denu ystod o gwmnïau a chynyddu cynhwysedd 
cynhyrchiol drwy dyfu’r sylfaen swyddi mewn 
clystyrau cystadleuol allweddol.

 — Atgyfnerthu’r partneriaethau pwysig a luniwyd ledled 
arweinyddiaeth wleidyddol a busnes yn lleol.

 — Canolbwyntio ar ddichonoldeb byw a chynhwysiant, 
yn ogystal â chynhyrchiant.

 
Cyhoeddir y ddogfen ym mis Mawrth. 

Adolygiad o sgiliau 
a phrentisiaethau 
digidol ar gyfer Cymru
Gorffennodd y flwyddyn gyda Phartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn parhau 
i weithio â Llywodraeth Cymru i nodi galwedigaethau 
sy’n flaenoriaeth, sy’n dechrau ymddangos neu sydd 
mewn dirywiad – gan ddefnyddio’r wybodaeth hon i 
gynorthwyo gyda blaenoriaethu yn y dyfodol Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) neu weithgareddau 
Fframwaith Prentisiaeth megis y prosiectau adolygu 
sgiliau a phrentisiaethau digidol i Gymru. Arweinir 
adolygiadau gan ODAG Consultants Ltd, a byddant yn 
tanategu’r system sgiliau digidol i Gymru ac yn helpu i 
sefydlu llwybrau mwy eglur i ddysgwyr a chyflogwyr. 
Mae yna chwe chyfres o Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol yn cael eu hadolygu sy’n cynnwys 
dadansoddi a newid busnesau Technoleg Gwybodaeth, 
cyflenwi gweithrediadau Technoleg Gwybodaeth, 
peirianneg Data, datblygiad wedi’i ganoli ar ddefnyddwyr, 
ymchwil defnyddwyr a chynllunio gwasanaethau, 
datblygu dysg Ddigidol a Seiberddiogelwch. Rhagwelir y 
bydd yr holl waith wedi’i gwblhau erbyn y gwanwyn eleni.
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Rory Pugh
Swyddog Arloesi

Graddiodd Rory o Brifysgol Caerdydd gyda Gradd 
Meistr (MSc) mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, 
a Gradd israddedig (BSc) mewn Rheoli Busnes 
(Marchnata). Fel myfyriwr Gradd Meistr, gwnaeth 
brosiect ar Ymchwil a Datblygu a ariannwyd gan 
yr UE oedd yn golygu cydweithredu â busnesau 
bach a chanolig Cymru i ymchwilio i sut y gellid eu 
cefnogi orau yn y pontio tuag at Economi Cylchol - 
gan sbarduno diddordeb angerddol Rory yn y rôl o 
arloesi, strategaeth, a pholisi i gymell twf a datblygiad 
economaidd cynaliadwy.

Cyn cymryd y rôl o Swyddog Arloesi, ymunodd Rory â 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd fel Swyddog Cyswllt 
Graddedig. Yn ystod yr adeg honno, enillodd Rory 
brofiad ledled clystyrau blaenoriaethol Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd a gwnaeth gyfraniadau sylweddol 
tuag at ddatblygu, hwyluso defnyddio, a chyflenwi 
amryw o achosion busnes gwerth miliynau lawer o 
bunnau. Yn ei rôl newydd, mae Rory yn edrych ymlaen 
at gydweithredu ag amrywiol randdeiliaid yn Ne-
ddwyrain Cymru a thu hwnt, ac mae’n mwynhau’r cyfle 
i gefnogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddatblygu 
ecosystem dan arweiniad arloesi sy’n gystadleuol iawn.

Natalie Hughes 
Swyddog Arloesi 

Graddiodd Natalie o Brifysgol Bangor gyda Gradd BSc 
Dosbarth Cyntaf mewn Busnes a Rheoli, gan ymuno â 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd fel Swyddog Cyswllt 
Graddedig yn 2021. 

Symudodd Natalie o Hen Golwyn yng Ngogledd 
Cymru i ymuno â thîm Treth Fyd-eang yn Deloitte yng 
Nghaerdydd, ac wedyn colynnodd ei gyrfa, wedi’i 
gymell gan yr angen i wneud gwir wahaniaeth – gan 
ymuno â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a datblygu i 
ddod yn Swyddog Arloesi yn y tîm Arloesi a Chlystyrau. 

Yn y tîm hwn, mae Natalie yn gweithio ledled y clystyrau 
blaenoriaethol, gan gysylltu â rhanddeiliaid niferus yn 
y sector a helpu i ddatblygu a chyflenwi llawer iawn o 
achosion busnes, yn ogystal â chyfrannu tuag at Gynllun 
Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a datblygu Fframwaith Gwireddu 
Buddion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae Natalie yn 
frwd dros barhau i ffurfio perthnasoedd cryfion ledled 
diwydiant, gan weithio mewn cydweithrediad â chwmnïau 
sector cyhoeddus a phreifat i wella bywydau pobl drwy’r 
rhanbarth i gyd ar gyfer cenedlaethau i ddod, gan barhau 
â’i datblygiad proffesiynol ei hun wrth i Brifddinas-
Ranbarth Caerdydd wneud cynnydd ar ei thaith.
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