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Adeiladu Mwy o Swyddi a Gwell Swydd
Nid dinas gyffredin ym Mhrydain yw 
Caerdydd:

Ffeithiau allweddol:

Rydym yn tyfu’n gyfl ymach nag 
unrhyw ddinas arall yn y DU ▷ ▷ ▷ Twf cyfl ymach yn y boblogaeth 

ragamcanol nag unrhyw un o 
Ddinasoedd Craidd y DU

Rydym yn creu mwy a mwy o 
swyddi ▷ ▷ ▷ Twf swyddi cyfl ymach nag unrhyw 

un o Ddinasoedd Craidd y DU - 
15,000 o swyddi sector preifat 
newydd dros y 2 fl ynedd ddiwethaf

Rydym yn denu mwy o gynnydd 
yn nifer yr ymwelwyr rhyngwladol 
nag unrhyw ddinas arall.

▷ ▷ ▷ Cynnydd cyfl ymaf mewn 
ymwelwyr rhyngwladol o unrhyw 
Ddinas Graidd yn y DU

Mae gennym un o’r gweithluoedd 
mwyaf medrus yn y DU ▷ ▷ ▷ Mae gan 45% o’r boblogaeth 

oedran gweithio gymhwyster 
NVQ4 neu uwch

Rydym heb ein hail o ran 
ansawdd bywyd ▷ ▷ ▷ Dinas rhif un yn y DU ar gyfer 

ansawdd bywyd

Mae gennym enw da cynyddol 
am ymchwil o safon ryngwladol ▷ ▷ ▷ Prifysgol Caerdydd yn y 6ed safl e 

yn y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil diweddar

Mae gennym gryfderau yn y 
diwydiannau creadigol, cyllid, 
technoleg a gweithgynhyrchu uwch

▷ ▷ ▷ Canolbwynt sector creadigol Cymru, 
a thros 60,000 yn cael eu cyfl ogi 
mewn cyllid, busnes a chyfathrebu

Ni yw calon economi Cymru ▷ ▷ ▷ 90,000 o gymudwyr dyddiol, a 
mwy na hanner yr ymwelwyr â’r 
ddinas-ranbarth

Rydym yn ddinas sydd wedi cyfl enwi. Fodd bynnag, gwyddom fod mwy i’w wneud.

Mae miloedd o bobl yn y ddinas 
yn dal i chwilio am waith ▷ ▷ ▷ Mae bron i 10,000 o bobl yn chwilio 

am waith, gyda chyfradd ddiweithdra 
o 7% ar gyfer pobl ifanc 20-24 oed

Anghyfartaledd incwm yn parhau ▷ ▷ ▷ Mae’r 10% o’r enillwyr cyfl ogau 
uchaf yn dod adref â 3 gwaith 
gymaint â’r 10% isaf

Mae cynhyrchiant yn llusgo tu ôl i 
ddinasoedd eraill ▷ ▷ ▷ Mae cynhyrchiant yn llusgo tu ôl i 

gyfartaledd Dinasoedd Craidd

Gwyddom fod angen i’r ddinas wneud mwy...
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di Mae stori adfywio Caerdydd wedi bod yn un nodedig. 
Trawsnewidiodd ei hun o ddinas a oedd yn cael ei 
llethu gan ddad-diwydiannu yn yr 1970au i un o’r 
rhai mwyaf cystadleuol yn y DU. Mae’n ddinas ifanc 
a thalentog gyda sylfaen fusnes sy’n tyfu, diwylliant 
cychwynnol prysur ac economi ymwelwyr ff yniannus.

Os ydym am barhau i ddarparu ar gyfer pobl 
Caerdydd a Chymru, fodd bynnag, ni allwn sefyll yn 
ein hunfan. Rhaid i ni barhau i yrru buddsoddiad yn 
ein dinas, a rhaid i ni osod y blociau adeiladu yn eu lle i 
gyfl awni potensial ein dinas. Gwyddom fod y potensial 
hwn yn helaeth.

Byddwn yn canolbwyntio’n 
ddiarbed ar ddarparu mwy o 
swyddi a gwell swyddi i bobl 
Caerdydd.
Fodd bynnag, gwyddom hefyd fod y bwlch rhwng 
y cyfoethog a’r tlawd yng Nghaerdydd yn parhau, 
a bod rhai o gymunedau Caerdydd ymhlith y tlotaf 
yng Nghymru. Mae’n hollbwysig ein bod yn gallu trosi 
ein perff ormiad economaidd da i well canlyniadau i 
bawb yn ein dinas. Mewn hinsawdd economaidd a 
ddominyddir gan gyni, sydd wedi taro’r ardaloedd 
mwyaf bregus galetaf, mae gennym gyfrifoldeb i 
barhau stori ein dinas, gan ddarparu mwy o swyddi 
a gwell swyddi i bobl yng Nghaerdydd, a hyrwyddo 
economi Cymru.

Mae rôl Caerdydd wrth wraidd economi Cymru 
a’r dinas-ranbarth yn hollbwysig. Wrth i’r economi 
byd-eang ddod yn fwyfwy cystadleuol, mae ein 
dinas yn rhoi’r gobaith mwyaf i Gymru hyrwyddo 
ei hun fel lleoliad delfrydol ar gyfer busnes. Fodd 
bynnag, gwyddom fod dinasoedd yng Nghymru’n 
tanberff ormio o gymharu â’n cymdogion yn Lloegr. 
Yn hanesyddol, mae polisïau, a ogwyddwyd gan 
fl aenoriaethau’r Undeb Ewropeaidd, wedi tynnu 
adnoddau i ff wrdd o Gaerdydd. Golyga hyn fod pobl 
a busnesau yng Nghaerdydd wedi cael llai o fynediad 
i gyllid cyhoeddus ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau 
a mentrau nag ardaloedd eraill o Gymru. Yn sgil 
hyn, wrth i Gaerdydd dyfu ar gyfradd sydd tipyn yn 
uwch nag unrhyw le arall yng Nghymru, mae cyllid 
cysylltiedig ar gyfer seilwaith wedi mynd i ardaloedd 
eraill. Felly mae’n hanfodol bod dull dinas-ranbarth 
newydd ar gyfer Cymru’n cydnabod rôl ei dinasoedd, 
yn enwedig ei phrifddinas.

Gwyddom hefyd fod Caerdydd yn ddinas bwysig yn 
y Deyrnas Unedig. Mae rhan o broblem gynhyrchiant 
y Deyrnas Unedig yn ymwneud â’r ff aith bod 

dinasoedd y tu allan i Lundain yn tanberff ormio, a 
bod dyfodol yr economi genedlaethol yn dibynnu 
ar wella perff ormiad economaidd mewn ardaloedd 
dinesig y tu allan i brifddinas y Deyrnas Unedig. 
Amcan Strategaeth Ddiwydiannol y Deyrnas Unedig 
yw mynd i’r afael â hyn, ac mae’n clustnodi syniadau, 
pobl, seilwaith, mannau ac amgylchedd busnes a fydd 
yn gyrru enillion cynhyrchiant. Mae’n hanfodol bod 
Caerdydd yn rhan o’r agenda hon.

Rydym mewn sefyllfa dda i ymateb i’r her. Gwyddom 
mai dinasoedd yw calon economïau cenedlaethol ar 
draws y byd. Mae dinasoedd wrth wraidd yr economi 
wybodaeth fodern, lle mai ar bobl, yn hytrach na 
chyfalaf, y mae busnesau yn dibynnu.

I wneud hyn, byddwn yn adeiladu Prifddinas mwy 
Cysylltiedig, gan sicrhau buddsoddiad yn y seilwaith 
ffi  segol a digidol sy’n datgloi potensial pobl ein 
dinas. Mae angen i ni uwchraddio ein seilwaith 
dinas i gefnogi datblygiad mwy o fusnesau cartref 
a denu mwy o fewnfuddsoddiad. Gan symud y tu 
hwnt i Fargen y Ddinas, mae’n rhaid hyrwyddo ein 
swyddogaeth fel gyrrwr economi’r ddinas-ranbarth, 
a’i ecsbloetio. Rhaid i Gaerdydd hefyd barhau i fod yn 
ddinas ryngwladol sy’n edrych allan, gan weithredu fel 
pwynt cyswllt rhwng Cymru a’r byd.

Byddwn yn adeiladu ar ein llwyddiant fel Prifddinas 
Busnes, gyda ff ocws diarbed ar greu swyddi a 
chyfl eoedd newydd i bobl yng Nghaerdydd a ledled 
y ddinas-ranbarth, gan gynyddu cynhyrchiant i’r 
ddinas ac i’r genedl. Er bod Caerdydd wedi llwyddo 
i ddatblygu a denu swyddi, gwyddom fod angen i ni 
barhau i ddringo’r gadwyn gwerth. Gwyddom hefyd, 
os ydym am godi lefelau incwm, bod angen i ni ddod 
yn fwy cynhyrchiol.

Byddwn yn datblygu Prifddinas fwy cynhwysol trwy 
ddarparu amrywiaeth a dewis o swyddi ledled y 
ddinas fel y gall pawb gael mynediad i gyfl e i gyrraedd 
eu llawn botensial. Rhaid i ni sicrhau bod projectau 
mawr dinesig yn trosi’n ff yniant economaidd, a bod 
angen i bob cymuned yn y ddinas deimlo’r manteision.

Byddwn yn adeiladu Prifddinas mwy Smart, gan 
weithio gyda phartneriaid er mwyn manteisio 
ar botensial buddsoddi sectorau gwerth uchel 
allweddol: y diwydiannau creadigol a digidol, a 
gwasanaethau ariannol a phroff esiynol - sectorau 
lle mae gan Gaerdydd eisoes gwmnïau sydd o 
arwyddocâd rhyngwladol. Mae angen i’n prifysgolion 
fod yn ganolog i’n huchelgais yn y ff ordd na 
fuont yn y gorff ennol. Mae angen i’r Cyngor hefyd 
ymgysylltu mwy â busnes a chynnal potensial 
llawn partneriaethau preifat cyhoeddus sydd wedi 
gwasanaethu’r ddinas mor dda yn y gorff ennol.
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Economi Caerdydd
Rhoddir enghreiff tiau isod o’r cryfderau, gwendidau, cyfl eoedd a bygythiadau i 
economi’r ddinas - ond rydym am wybod eich barn ynglŷn â lle mae Caerdydd yn 
perff ormio’n dda, lle nad yw, a lle mae potensial i’r ddinas wella.

Cryfderau Gwendidau

Statws Prifddinas - gyrrwr economi 
Cymru
Gallu profedig twf cyfl ym a deinamig 
i greu swyddi mewn sectorau 
cystadleuol 
Gweithlu â chymwysterau da – 2 o 
bob 5 gyda gradd neu gymhwyster 
cyfatebol
Dinas rhif un yn y DU ar gyfer ansawdd 
bywyd
Ymchwil prifysgol o safon byd - 
Prifysgol Caerdydd yn y 6ed safl e yn y 
DU
Mwy o aliniad prifddinas-ranbarth a 
llywodraethu sefydledig
Asedau chwaraeon a diwylliannol - gan 
gynnwys arena dan do fwyaf Ewrop
Uwch seilwaith digidol

Lefelau cynhyrchiant cymharol isel - 
sydd, yn ei dro, yn eff eithio ar enillion
Niferoedd isel o weithrediadau 
Pencadlys - gan eff eithio ar 
arloesedd a chystadleurwydd
Pwysau ar seilwaith trafnidiaeth y 
ddinas - sydd yn rhwym o gynyddu
Llusgo y tu ôl i rai cystadleuwyr yn 
y DU o ran niferoedd ymwelwyr - 
capasiti i wella
Gwahaniaethau cyfl og mawr - 
mae angen cefnogi gwelliant 
cynhyrchiant i bawb
Cysylltedd rhyngwladol gwael - 
ffi  segol a digidol
Diff yg agenda polisi trefol yng 
Nghymru - yn lleihau eff aith 
‘crynhoad’

Cyfl eoedd Bygythiadau

Cyfl e ar gyfer twf mewn sectorau 
allweddol gan gynnwys gwasanaethau 
ariannol a busnes a’r sector creadigol
Gwella seilwaith busnes fel Stiwdios 
Drama BBC o safon byd ym Mae 
Caerdydd
Mae economi sy’n tyfu yn dod â 
chyfl eoedd ar gyfer marchnadoedd 
ehangach
Bydd buddsoddi yn y Metro yn uno’r 
ddinas-ranbarth a darparu mwy o 
gyfl eoedd
Tyfu’r economi ymwelwyr - yn tyfu’n 
gyflymach nag unrhyw ddinas arall yn y DU
Y potensial i fanteisio ar fuddion o Brexit, 
fel dileu ffi  niau’r Cronfeydd Strwythurol

Cystadleuaeth o du dinasoedd eraill 
y DU o ran buddsoddi symudol
Cystadleuaeth o du dinasoedd eraill 
y DU o ran gweithlu symudol - mae 
busnesau yn ddibynnol ar gynnal 
gweithlu medrus
Bydd pwysau twf poblogaeth yn 
eff eithio ar seilwaith
Angen cynnal a hyrwyddo brand 
‘Caerdydd’ mewn marchnad sy’n 
gynyddol gystadleuol
Eff aith Brexit ar y gallu i ddenu a 
chadw gweithwyr medrus
Angen cadw’n gyfoes â datblygiadau 
technolegol

C1: Beth yw’r materion allweddol 
ar gyfer economi Caerdydd?
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Mae’r nodau allweddol ar gyfer economi dinesig cystadleuol yn 
cynnwys:

Cynhyrchiant 
Swyddi
Buddsoddiad Busnes 
Buddsoddi mewn Cymunedau 
Ymwelwyr 
Buddsoddi mewn Seilwaith 
Enillion 

Pobl ddi-waith 
Pobl yn derbyn llai na’r cyflog byw  
NEETs 
Gollyngiadau economaidd 
Tagfeydd
Anghydraddoldeb 

Ein Nodau

C2: Beth ddylai fod y dangosyddion 
allweddol o lwyddiant i Gaerdydd?
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Ein Rôl yn y Ddinas-Ranbarth
Mae Caerdydd yn gyfrifol am draean o gyfanswm allbwn 
economaidd Dinas-Ranbarth Caerdydd a thua traean o’r 
holl gyfl ogaeth. Mae hefyd yn ff ocws ar gyfer cyfl ogaeth 
mewn sectorau gwasanaeth gwerth ychwanegol uchel. 
Fodd bynnag, un o’r cwynion am Gaerdydd yw ei 
bod yn methu â chyfl awni’r manteision cynhyrchiant 
‘crynhoad’ y gallai eu cael i Gymru oherwydd diff yg 
dwysedd a graddfa. O’r herwydd, dinasoedd Cymru sy’n 
gwneud y cyfraniad cymesur isaf i allbwn rhanbarthol 
mewn cymhariaeth â holl ranbarthau eraill y DU.

Cefnogir yr angen i gael dinasoedd cystadleuol 
gan bwysau sylweddol gwaith rhyngwladol. 
Noda’r OECD “Po fwyaf yw’r crynhoad trefol o 
fewn rhanbarth, cyfl ymach fydd y twf a brofi r gan 
y rhanbarth.” Mae’n bwysig, felly, bod Cymru yn 
manteisio ar y potensial hwn.

“ni welsom unrhyw 
enghreiff tiau o ranbarthau 
llwyddiannus oedd â dinasoedd 
afl wyddiannus wrth eu craidd”1

Mae dinasoedd yn bwysig i’w rhanbarthau cyfagos. 
Darperir màs critigol i yrru twf cynhyrchiant ac 
arloesedd. Hwy yw ff ocws y ddinas-ranbarth, 
gan gysylltu o fewn y rhanbarth, ond hefyd 
rhwng dinasoedd. Maent yn darparu crynodiad o 
ddiwylliant, hamdden a chwaraeon, a hwy yw’r brand 
rhyngwladol sy’n gyrru proffi  l. Yn syml, mae pobl 
yn meddwl am ddinasoedd ac nid rhanbarthau fel 
ff owndri’r economi modern.

Mae’n hanfodol bod y trefniadau cynllunio gofodol 
dinas-ranbarth yn cydnabod rôl y ddinas o ran 
hybu’r economi ranbarthol a chenedlaethol. 
Rhaid i unrhyw ddull dinas-ranbarth adlewyrchu’r 
nodweddion a’r potensial unigryw o fewn yr ardal ac 
nid yn unig geisio gwasgaru cynhyrchiant ar draws 
y rhanbarth. Ers gormod o amser, y cyfan y mae dull 
‘rhanbarthol’ yng Nghymru wedi’i wneud yw disodli 
cynhyrchiant o fewn y dinas-ranbarth ar draul arian 
cyhoeddus. Er bod dull dinas-ranbarth yn hollbwysig 
i ddyfodol Prifddinas-ranbarth Caerdydd, gall ond 
wneud hynny os yw’n cydnabod ac yn cefnogi’r rôl 
benodol y mae Caerdydd yn ei chwarae.

I’r gwrthwyneb, fodd bynnag, mae’n bwysig 
cydnabod rôl y ddinas-ranbarth ehangach, sy’n 
rhoi lle i fwy o amrywiaeth a dewis i ddibenion 
cyfl ogaeth a phreswyl. Mae’n darparu marchnad 
lafur fwy a sylfaen sgiliau ehangach. Ac mae’n 
darparu canolfannau trefol nodedig gyda phrofi adau 
manwerthu/ hamdden/ diwylliannol arbenigol.

Er gwaethaf y ff aith bod Caerdydd wedi elwa o 
fuddsoddiad sylweddol sector preifat yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, mae buddsoddiad cyhoeddus 

1   Ffynhonnell: Competitive European cities: where do the core cities stand? (Urban 
Research Summary No. 13)

C3: Beth ddylai rôl Caerdydd 
fod yn y ddinas-ranbarth?

yn nodweddiadol wedi disgyn yn ôl. Yn wir, er bod 
llawer o fanteision wedi dod o aelodaeth o’r UE, y 
gwir yw bod cyllid wedi cael ei ogwyddo i ff wrdd 
o’r ddinas, gyda thua deg gwaith swm y gefnogaeth 
wedi’i fuddsoddi mewn ‘cydgyfeiriant’ yn hytrach nag 
ardaloedd ‘cystadleuol’ yn Ne Ddwyrain Cymru.

Yn syml, mae angen i 
Gymru ddatblygu mwy 
o werthfawrogiad o rôl ei 
dinasoedd, a rhoi polisïau ar 
waith i’w hecsbloetio.
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PRIF DDINAS 
EWROPEAIDD
Mae Dinasoedd Craidd y DU wedi amlinellu’r rôl 
bwysig y bydd dinasoedd yn ei chwarae yn llwyddiant 
y DU yn y dyfodol mewn byd ôl-Brexit. Ond er mwyn 
cyfl awni hynny, mae’n rhaid i ni ystyried ein hymateb 
i Brexit, gan sicrhau ein bod yn dal y cyfl eoedd a all 
gronni - a lliniaru’r eff eithiau negyddol.

Credwn y bydd angen i ni sicrhau bod ein busnesau 
yn parhau’n wydn, nad ydynt o dan anfantais 
oherwydd diff yg mynediad i farchnadoedd, neu 
eu bod yn cael traff erth recriwtio gweithwyr 
rhyngwladol medrus.

Credwn fod angen i ni wneud yn siŵr nad yw 
Caerdydd yn ynysu ei hun o’r byd, a’i bod yn parhau 
i ddangos, er na fyddwn bellach yn rhan o’r UE, y 
gallwn barhau i fod yn Brifddinas Ewropeaidd falch. 
Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn cael ein 
cyfran deg o’r buddion ariannol a ddaw o ganlyniad 
i ad-daliad cyfraniad y DU i Ewrop. Ac mae’n rhaid 
i ni sicrhau bod Caerdydd yn dal i fod yn ddinas 
agored a goddefgar.

C4: Sut allwn ni barhau i 
ymgysylltu ag Ewrop 
mewn cyfnod ôl-Brexit?
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Cymaryddion Dinas
DINASOEDD BUSNES
Mae’r DU yn llusgo tu ôl i lawer o genhedloedd 
datblygedig o ran cynhyrchiant. Er y gall Llundain 
gystadlu’n rhyngwladol, mae dinasoedd a rhanbarthau 
eraill y DU yn llusgo’r cyfartaledd cenedlaethol i lawr. 
Hefyd, mae dwy ran o dair o weithlu’r DU yn cael eu 
cyfl ogi mewn busnesau â chynhyrchiant sy’n disgyn 
yn is na chyfartaledd y diwydiant, ac mae hyn yn 
eff eithio ar gyfl ogau. Os ydym am wneud cam mawr 
yn genedlaethol, mae angen i ddinasoedd y DU wella 
eu perff ormiad, ac yng nghyd-destun Cymru, mae hyn 
hyd yn oed yn fwy gwir.

Trawsnewidiodd dinasoedd fel Dulyn a Helsinki, 
dinasoedd canolig eu maint sy’n debyg i Gaerdydd, eu 
heconomïau dinas a chenedlaethol o fod ymhlith y rhai 
tlotaf yn Ewrop i’r rhai mwyaf cystadleuol. Cyfl awnwyd 
hyn trwy arweinyddiaeth gref a phendant, yn ogystal 
â sefydlu amgylchedd sy’n ff afriol i fuddsoddiad, yn 
gyfeillgar i fusnes, wedi’i ategu gan weithlu medrus.

Arweiniodd Dulyn y twf cyfl ym a brofwyd yn ystod 
ff yniant y Celtic Tiger yn Iwerddon. Tyfodd economi 
Iwerddon o bron i 10% y fl wyddyn rhwng 1995 a 
2000, ac yna dros 6% y fl wyddyn hyd nes y cafwyd y 
dirywiad economaidd byd-eang. Yn ogystal â chynnig 
cystadleuol i fusnesau, roedd addysg yn rhan bwysig 
o stori Dulyn, lle gwelwyd cenhedlaeth o weithwyr 
dysgedig yn alinio â sectorau twf rhyngwladol, 
gan gyfl enwi newid dramatig ym mherff ormiad 
economaidd y ddinas a’r genedl.

Mae stori Helsinki yr un mor rymus, gan arwain at 
newid y Ffi ndir o fod yn economi amaethyddol 
i arweinydd byd-eang mewn technoleg. Gan 
ganolbwyntio ar ymchwil a datblygu, cafodd enw da 
prifddinas y Ffi ndir sydd ar fl aen y gad yn yr economi 
wybodaeth ei arwain eto gan arweinyddiaeth gref a 
ff ocws ar sgiliau ac addysg.

DINASOEDD 
CYSYLLTIEDIG
Ar draws y byd mae cysylltedd yn bwysicach nag 
erioed. Wrth i wybodaeth ddod yn brif ff ynhonnell 
twf cynhyrchiant, mae symudiad pobl, yn hytrach na 
nwyddau, wedi tanategu dinasoedd cystadleuol. Mae a 
wnelo’r stori hon â mwy na dim ond dinasoedd enfawr 
y byd. Mae dinasoedd llai fel Copenhagen, Bilbao 
a Stuttgart wedi llwyddo i dyfu eu heconomïau’n 
llwyddiannus a chynyddu eu statws ar lwyfan y byd.

Fodd bynnag, dominyddir trafnidiaeth yng 
Nghaerdydd ar hyn o bryd gan deithiau ceir preifat. 
Dangosodd cyfrifi ad 2011 fod mwy o bobl yn teithio 
i waith mewn car neu fan nag mewn unrhyw Ddinas 
Craidd arall. Mae canran gymharol fach o gymudwyr 
yn defnyddio bysiau neu drenau i fynd i’r gwaith. 
Rydym hefyd yn gwybod bod teithio o fewn y 
ddinas yn un o’r materion cyfoes sydd o bwys i’n 
dinasyddion. Mae dros 60% o ddinasyddion Caerdydd 
yn teimlo bod problemau teithio a thrafnidiaeth yng 
Nghaerdydd yn ddifrifol neu’n ddifrifol iawn.

Dangosodd dinasoedd enghreiff tiol megis 
Copenhagen sut y gellir cyfl awni newid i ff wrdd 
o ddinas a ddominyddir gan geir, yn seiliedig ar 
weledigaeth a rennir a pharodrwydd i newid. Mae 
Copenhagen yn ddinas debyg i Gaerdydd. Mae 
gennym faint a graddfa debyg, ac rydym yn chwarae 
rôl debyg yn ein heconomi cenedlaethol. Mae hanes 
trawsnewid Bilbao yr un mor adnabyddus. Fodd 
bynnag, mae a wnelo eu stori â mwy na’r Guggenheim 
yn unig – mae’n ymwneud cymaint â’r system metro 
newydd yn ysgogi adfywiad y ddinas. Bu’r datblygiad 
dan arweiniad Syr Norman Foster a agorodd yn 1995 
yn rhan o drosglwyddiad llwyddiannus y ddinas o 
ddirywiad diwydiannol i brifddinas ranbarthol fodern.

C5: Beth allwn ni ei wneud i 
wella cysylltedd? C6: Sut allwn ni greu mwy o 

swyddi a gwell swyddi?
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DINASOEDD 
CYNHWYSOL
Nid yw anghydraddoldeb yr 1980au wedi gwella a 
rhagwelir y bydd yn codi hyd yn oed yn uwch yn y 
blynyddoedd i ddod. Mae dinasoedd yn benodol wedi 
wynebu canlyniadau anghydraddoldeb ac mae pryder 
cynyddol ar eff aith ehangach allgau cymdeithasol 
ac economaidd. Perff ormiodd Caerdydd yn dda o 
gymharu â’r Dinasoedd Craidd a rhannau eraill o 
Gymru ar draws ystod o ff actorau a all eff eithio ar les 
trigolion. Fodd bynnag, fel gyda dinasoedd eraill yn y 
DU, mae anghydraddoldebau sylweddol a disymud yn 
parhau. Er gwaethaf y ff aith mai Caerdydd yw peiriant 
masnachol y genedl, mae dros 60,000 o bobl yng 
Nghaerdydd yn byw yn y 10% o gymunedau mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru.
Dim ond dau awdurdod lleol arall yng Nghymru - 
Merthyr Tudful a Blaenau Gwent - sydd â chanran 
uwch o’u poblogaeth yn byw yn y cymunedau tlotaf. 
Mae bron i draean o gartrefi  Caerdydd yn byw mewn 
tlodi, gyda chanran uchel o blant yn byw mewn 
cartrefi  di-waith ac incwm isel.

Mabwysiadodd Lille-Roubaix bolisi ardal i ymdrin â 
buddsoddiad seilwaith, gan sicrhau ei fod yn cysylltu 
gweithgareddau cynhwysiant economaidd mewn 
meysydd megis tai, addysg a hyff orddiant. Cefnogir 
eff eithiolrwydd y dull hwn trwy gynnwys trigolion 
mewn cynllunio a gweithredu projectau buddsoddi. 
Maent hefyd wedi cydlynu mentrau lleol i sicrhau bod 
eff aith ehangach ar gymunedau lleol.

Llwyddodd Pittsburgh i wneud trosglwyddiad 
llwyddiannus, fel Caerdydd, o economi diwydiannol 
i un gwasanaeth, ond ni theimlwyd yr adferiad 
economaidd gan bawb. Un ardal a ddioddefodd 
yn benodol oedd yr Hill District, y gellir olrhain ei 
dirywiad yn ôl i’r 1960au pan gafodd trigolion eu 
dadleoli gan brojectau adeiladu mawr. Wedi’i lleoli 
rhwng prif ardaloedd cyfl ogaeth yng nghanol y 
ddinas, cafodd trigolion eu datgysylltu o’r cyfl eoedd 
cyfl ogaeth a roddwyd i’r parthau hyn. Ceisiodd y 
Pittsburgh Central Keystone Innovation Zone (PCKIZ) 
fynd i’r afael â’r broblem trwy gysylltu trigolion lleol 
â’r twf uwch-dechnoleg lleol, gan roi cefnogaeth 
uniongyrchol i gysylltu busnesau yn yr ardal â 
chlystyrau uwch-dechnoleg y ddinas.

DINASOEDD SMART
Mae dinasoedd Smart yn defnyddio technoleg 
a/neu ddata i wella sut rydym yn defnyddio ein 
dinasoedd, a sut rydym yn darparu gwasanaethau 
cyhoeddus. Os yw’n cael ei wneud yn dda, bydd 
dinas sydd â’r seilwaith dinesig cywir yn lle mwy 
cystadleuol i wneud busnes a lle gwell i fyw. Nid 
yw bod yn ddinas smart yn golygu cael ymateb 
digidol i bob problem, ond mae’n golygu ymateb 
gwybodus, deallus i broblemau.

Mae Barcelona yn ddinas smart weithredol, gyda 
dros 100 o brojectau byw, gan gynnwys goleuadau 
traffi  g, gwasanaethau teleofal a cheir trydan. Mae ei 
rôl fl aenllaw yn y defnydd o’r Rhyngrwyd o Bethau 
yn golygu y gellir cyfuno’r cyfl enwad a’r galw am 
wasanaethau’n agosach, fel y gellir defnyddio 
adnoddau cyfyngedig lle maent yn cael yr eff aith 
fwyaf, a bod modd dargyfeirio adnoddau gormodol 
i feysydd mwy cynhyrchiol. Cynhwysa’r dull hwn 
oleuadau stryd sydd ond yn gweithredu pan fo 
rhywun gerllaw, system teleofal sy’n monitro dros 
70,000 o bobl hŷn a phobl anabl yn y ddinas yn 
rhagweithiol, monitorau glaw sy’n pennu pryd i 
ddyfrio parciau’r ddinas, a biniau trefol sydd ond yn 
cael eu gwagio pan fydd synwyryddion yn nodi eu 
bod yn llawn.

Yn y cyfamser, mae Rotterdam yn cynhyrchu 
model i efelychu senarios ar gyfer cynllunio a 
rheoli dinasoedd. Bydd y model yn helpu i wella 
penderfyniadau buddsoddi ar gyfer llywodraeth y 
ddinas, boed hynny o ran yr eff aith ar drafnidiaeth, 
neu eff aith amgylcheddol buddsoddiad cyfalaf.

C7: Sut all pawb elwa o’r twf?

C8: Sut allwn ni ddod yn 
ddinas fwy smart?
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Mae gan ganol y ddinas rôl allweddol i’w chwarae 
mewn unrhyw ddinas, gan ddarparu canolbwynt ar 
gyfer cyfl ogaeth ac adloniant, yn ogystal â phwynt 
cyswllt i’r ddinas-ranbarth a’r byd ehangach. 
Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae canol dinas 
Caerdydd wedi cael ei thrawsnewid. Yn wahanol i 
ddinasoedd cystadleuol, lle mae datblygiadau mawr 
wedi digwydd ar safl eoedd caeau glas y tu allan i’r 
dref, datblygwyd projectau mawr yng Nghaerdydd 
fel Stadiwm y Mileniwm a chanolfan siopa Dewi 
Sant fel rhan o’r ddinas, heb eu gwahanu o ganol y 
ddinas.  Adeiladodd y rhain ar asedau megis Castell 
Caerdydd, datblygiadau prifysgolion presennol a 
newydd a rhaglen o greu parth cerddwyr i greu 
canol dinas fywiog a llwyddiannus.

Eisoes dechreuodd cam nesaf datblygiad canol y 
ddinas, gyda datblygiad y Sgwâr Canolog yn creu 
lle i fusnesau sy’n gallu cystadlu gyda’r gorau yn 
y DU. Nid oes gan unrhyw leoliad arall y gallu i 
greu cymaint o swyddi a chyfl eoedd â’r ardaloedd 
sy’n amgylchynu’r Orsaf Ganolog, ac nid oes gan 
unrhyw leoliad arall gyfl e i gael gwell cysylltedd â’r 
ddinas, cymunedau’r ddinas, y ddinas-ranbarth a 
gweddill Cymru a’r DU.

Rhaid i ni hefyd adeiladu ar gryfderau canol ein 
dinas fel lleoliad i ymweld ag ef. Fodd bynnag, mae 
bygythiad gwirioneddol i fanwerthu gan dechnoleg, 
ac mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau bod canol y 
ddinas yn parhau i fod yn lleoliad y mae pobl am 
ymweld ag ef. Bydd buddsoddiad yng nghanol y 
ddinas hefyd yn helpu i ddarparu ystod a dewis o 
swyddi, swyddi i bobl â sgiliau gwahanol, galluoedd 
gwahanol a diddordebau gwahanol.

Canol y Ddinas: Busnes
Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Canol y Ddinas:

Mae moderneiddio’r Orsaf Ganolog wrth wraidd 
cynlluniau’r Cyngor ar gyfer ehangu canol dinas 
Caerdydd. Gan weithio gyda Llywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru a’r sector preifat, bwriadwn 
gyfl wyno cynigion i gynyddu capasiti’r Orsaf 
Ganolog ar gyfer trenau a theithwyr a thrawsnewid 
Caerdydd Canolog i borth modern sy’n addas i 
brifddinas.
Rydym wedi ymrwymo i barhau i adfywio’r ardal 
sydd union o gwmpas yr orsaf, i ddarparu cyrchfan 
swyddfeydd mwyaf blaenllaw y ddinas.
Mae datblygiad y Sgwâr Canolog yn mynd rhagddo 
a phan fydd wedi ei gwblhau, bydd yn darparu 
dros 1 fi liwn troedfedd sgwâr o lety swyddfa Gradd 
A*. Ceir gorsaf fysus newydd, ac mae cynigion yn 
dechrau cael eu datblygu a fydd yn lledaenu’r budd 
i’r ardaloedd cyfagos, fel Heol y Porth a Heol Eglwys 
Fair.
Mae cynlluniau newydd yn dod i’r amlwg ar gyfer 
adfywio tir glan yr afon i’r de o Ganol Caerdydd. 
Bellach mae cytundebau ar waith rhwng 
perchnogion tir i adleoli Bragdy Brains er mwyn 
gwneud lle i ddatblygiad mawr a arweinir gan 
swyddfeydd, gan gynnwys cyfl eusterau trafnidiaeth 
sylweddol newydd sy’n gysylltiedig â gwella’r Orsaf 
Ganolog.
Mae manteisio i’r eithaf ar fl aen yr afon yn rhan 
allweddol o weledigaeth y Cyngor ac yn ff actor 
pwysig o ran y gwaith sy’n cael ei wneud gan y 
Cyngor i sicrhau tir ar Ffordd Dumballs. Yn 40 erw, 
mae’r safl e’n cynnig cyfl e i ddarparu canolfan drefol 
defnydd cymysg a arweinir gan breswylwyr o fewn 
pellter cerdded i holl gyfl eusterau canol y ddinas.
Mae cwblhau Sgwâr Callaghan, sy’n ymestyn o 
ardal y swyddfeydd tuag at y Capital Quarter, 
yn fl aenoriaeth allweddol. Bydd hyn yn golygu 
dwysáu datblygiad, gyda dyluniad o ansawdd uchel 
a mannau cyhoeddus newydd, a gallai gynnwys 
chwarter swyddfeydd sector cyhoeddus newydd.
Y Capital Quarter yw un o hanesion llwyddiant 
diweddar y brifddinas. Gan gysylltu’n uniongyrchol 
â Sgwâr Callaghan, mae’r datblygiad yn symud yn 
ei fl aen yn gyfl ym a bydd yn ymestyn chwarter 
swyddfeydd newydd y ddinas tra’n darparu 
cyfl eusterau newydd sy’n gwella’r cysylltiad rhwng 
canol y ddinas a’r Bae.
Sgwâr Dewi Sant - yn dilyn adleoli’r Arena Dan Do, 
gellid creu chwarter defnydd cymysg newydd a 
arweinir gan swyddfeydd gerllaw Pencadlys Admiral, 
gan ddarparu cyfl e i fannau cyhoeddus sylweddol 
newydd yng nghanol y ddinas, ac arwain at wella 
strydoedd canol y ddinas gan gynnwys Heol Charles, 
Lôn y Barics, Ffordd Churchill a Rhodfa’r Orsaf.

C10: Beth allwn ni ei wneud i 
gefnogi datblygiad busnes 
yng nghanol y ddinas?
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Trawsnewidiwyd Bae Caerdydd dros y 30 mlynedd 
diwethaf, gan adfywio dros 1,000 hectar o dir diff aith 
a chreu dros 30,000 o swyddi. Mae projectau fel 
Canolfan Mileniwm Cymru, Mermaid Quay a Basn y 
Rhath wedi creu llefydd newydd i ymweld â nhw ac i 
wneud busnes. Golyga cerdded, rhedeg a beicio bod 
y morglawdd wedi dod yn lleoliad ynddo’i hun, ac mae 
Plas Roald Dahl wedi dod yn lle i ddathlu’r ddinas.

Fodd bynnag, wrth i ganol y ddinas ff ynnu yn y 
blynyddoedd diwethaf oherwydd buddsoddiad 
sylweddol, collodd y Bae wedi beth o’i fomentwm. 
Mae bellach yn barod ar gyfer cam nesaf ei 
ddatblygiad.

Eisoes mae Bae Caerdydd yn un o leoliadau mwyaf 
poblogaidd Cymru. Erbyn hyn mae angen iddo ddod 
yn brif gyrchfan gwyliau penwythnos yn y DU. Bydd 
hyn angen buddsoddiad sylweddol mewn seilwaith 
hamdden. Bydd hefyd angen gwelliannau mawr i’r 
cysylltedd rhwng canol y ddinas a’r Bae o ran pob 
math o drafnidiaeth.

Bae Caerdydd: Hamdden
Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Bae Caerdydd:

Bydd Arena Amlbwrpas newydd yn denu 
digwyddiadau busnes ac academaidd ac yn 
ysgogi twristiaeth fusnes gwariant uchel, gan godi 
proffi  l y ddinas fel lleoliad busnes. Gan adeiladu 
ar lwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru, bydd 
yn galluogi ystod ehangach o ddigwyddiadau, 
nifer sylweddol uwch o ymwelwyr a lledaeniad 
digwyddiadau a fydd yn cefnogi busnesau i ff ynnu 
ym Mae Caerdydd.
Bydd ailddatblygu’r Gyfnewidfa Lo yn adfywio 
Sgwâr Mount Stuart. Gan adeiladu ar y 
buddsoddiad hwn, byddwn yn cyfl wyno cynllun 
i gefnogi ei datblygiad fel ardal fywiog ar gyfer 
busnesau bach.
Byddwn yn archwilio cyfl wyno atyniad teuluol 
newydd i dynnu ymwelwyr i’r Bae trwy gydol y 
fl wyddyn.
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i archwilio 
opsiynau ar gyfer atyniad newydd yn Nociau 
Graving, gan gynnwys y potensial ar gyfer oriel 
gelf gyfoes, lleoliad profi adau gwyddonol, a 
lleoliad newydd ar gyfer Stori Caerdydd.
Er ei fod yn llai na milltir o bellter, ychydig o bobl 
sy’n ystyried cerdded fel ff ordd o deithio o ganol 
y ddinas i’r Bae. Bydd datblygiad ‘Llinell Uchel’ yn 
creu llwybr mwy deniadol i’r Bae, yn ogystal â bod 
yn gyrchfan ynddo’i hun.
Rhaid i system tramwy hamdden newydd sy’n 
cysylltu canol y ddinas â’r Bae barhau i fod yn 
fl aenoriaeth bwysig ac yn uchelgais i Gaerdydd, 
gyda chefnogaeth llwybrau cerdded a beicio gwell 
fel rhan o ddatblygu ‘Dolen y Bae’.

C11: Beth allwn ni ei wneud i 
gefnogi gweithgareddau 
hamdden yn y Bae?
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Datblygodd Caerdydd enw da haeddiannol 
fel prifddinas chwaraeon a diwylliannol.  O’r 
Champions League i redeg mewn parciau lleol, 
mae chwaraeon yn eff eithio ar bob agwedd o 
fywyd y ddinas.  Canolbwyntiodd buddsoddiad 
mewn seilwaith chwaraeon ar orllewin y ddinas, 
ac mae cyfl eoedd yn parhau i adeiladu ar hyn i 
gadarnhau sefyllfa’r ddinas, nid yn unig fel lle mae 
digwyddiadau chwaraeon mawr a sylweddol yn 
digwydd, ond hefyd fel lle sydd â chyfl eusterau o’r 
radd fl aenaf i’w defnyddio gan athletwyr elitaidd yn 
ogystal ag athletwyr o’r gymuned leol.

Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn seilwaith 
chwaraeon y ddinas, gan ganolbwyntio ar orllewin 
y ddinas, o amgylch y Stadiwm Dinas Caerdydd 
newydd, y datblygiadau Tŷ Chwaraeon a’r Pentref 
Chwaraeon Rhyngwladol.

Gorllewin Caerdydd: Chwaraeon

C12: Beth allwn ni ei wneud 
i ddatblygu Gorllewin 
Caerdydd fel cyrchfan 
chwaraeon?

Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Gorllewin Caerdydd:

Byddwn yn gweithio gyda Chlwb Criced 
Morgannwg i wella eu cyfl eusterau, gan wahanu’r 
seilwaith chwaraeon a chynadledda fel y gellir 
cynnal gweithgareddau criced a masnachol trwy 
gydol y fl wyddyn.
Byddwn yn archwilio’r potensial ar gyfer stadiwm 
newydd ar gyfer Gleision Caerdydd.
Byddwn yn bwrw ymlaen â’r cam datblygu nesaf 
ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, gan 
sicrhau buddsoddiad newydd. Wrth wneud hynny, 
byddwn yn creu lleoliad mwyaf blaenllaw Cymru 
ar gyfer chwaraeon a hamdden yng nghanol dinas.
Bydd cwblhau datblygiad y Tŷ Chwaraeon yn 
sicrhau bod gan Gaerdydd rai o’r cyfl eusterau 
chwaraeon cymunedol gorau yn y DU.
Bydd hyn yn cysylltu â datblygiad pellach clwstwr 
chwaraeon y Stadiwm Athletau, gan ddarparu 
mwy o le ar gyfer datblygu chwaraeon cymunedol.
Byddwn yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer 
cartref wedi’i ailddatblygu i Chwaraeon Cymru, 
er mwyn cadarnhau ei safl e fel cartref chwaraeon 
yng Nghymru, gwella cyfl eusterau, a mynediad i’r 
safl e.



16

Bydd cefnogi datblygiad parth diwydiannol newydd 
yn nwyrain y ddinas yn agor cyfl eoedd newydd i’r rhai 
sy’n byw yno, a gwella mynediad i gyfl eoedd eraill ar 
draws y ddinas a thu hwnt. Am gyfnod rhy faith, nid 
yw dwyrain y ddinas a’i chymunedau wedi elwa o 
drawsnewid y ddinas.

Bydd Parth Diwydiannol  y Dwyrain hefyd yn darparu 
amrywiaeth a dewis ehangach o dir cyfl ogaeth 
i Gaerdydd. Rydym yn gwybod hefyd na allwn 
ddibynnu dim ond ar gyfl eoedd canol y ddinas 
i drigolion Caerdydd. Mae’r gwahanol opsiynau 
a dewisiadau y gellir eu sefydlu trwy ddarparu 
cyfl eoedd cyfl ogaeth dwysedd is yn helpu’r rheiny 
nad yw eu sgiliau neu eu profi ad yn cyd-fynd â’r rhai a 
geir mewn canol dinas sy’n ff ocysu ar wasanaeth.

Dwyrain Caerdydd: Diwydiant

C13: Pa gyfl eoedd sydd ar gael 
i gefnogi diwydiant yng 
Nwyrain Caerdydd?

Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Dwyrain Caerdydd:

Strategaeth Ddiwydiannol i Ddwyrain Caerdydd: 
Byddwn yn datblygu strategaeth ddiwydiannol 
newydd i ddarparu swyddi newydd a darparu ystod 
o gyfl eoedd i bobl yn nwyrain y ddinas a thu hwnt.
Parkway Caerdydd: Bydd gorsaf reilff ordd newydd 
yn ne ddwyrain y ddinas yn agor cyfl eoedd 
newydd i drigolion a busnesau.
Cyswllt Dwyrain y Bae: Bydd Cyngor Caerdydd 
yn gweithio gyda phartneriaid i gwblhau Cyswllt 
Dwyrain y Bae yn llawn.
Parc Busnes newydd i’r Dwyrain: Mae Cardiff  
Parkway yn gyfl e unigryw i ddarpar-gwmnïau sy’n 
edrych i fuddsoddi yn y DU. Bydd parc busnes 
newydd 100,000m2 yn ychwanegu dimensiwn 
ychwanegol i gynnig Caerdydd o ran cyfl enwad 
swyddfeydd.
Y Ganolfan Ddosbarthu Ddwyreiniol: Bydd 
buddsoddiad yn y seilwaith ff yrdd, gan gysylltu 
â’r M4, yn agor cyfl eoedd newydd i ddosbarthu. 
Mae galw’r farchnad am gyfl eusterau ar gynnydd 
ledled y DU, ac mae’n bwysig y gall Caerdydd ddal 
unrhyw fuddsoddiad sy’n digwydd er mwyn sicrhau 
bod pobl ein dinas yn elwa.
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Talent, agwedd a diwydiant ei phobl sy’n cynnig 
y cyfl eoedd gorau i Gaerdydd. Mae prifysgolion 
y ddinas yn arbennig wedi bod yn hollbwysig 
i wneud Caerdydd yn un o’r dinasoedd mwyaf 
medrus yn y DU, gan ddarparu belt cludo o dalent 
i economi’r ddinas. Maent hefyd yn ff ynhonnell o 
ddyfeisgarwch a chreadigrwydd yn y gwyddorau, 
y celfyddydau ac mewn busnes, ac felly mae angen 
iddynt fod yn ganolog i uchelgais y ddinas mewn 
ff ordd na fuont yn y gorff ennol.

Wrth ddatblygu Chwarter Gwybodaeth y Gogledd, 
byddwn yn darparu canolbwynt ar gyfer arloesedd 
yn y ddinas, gan adeiladu ar lwyddiant ein 
prifysgolion. 

Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Gogledd Caerdydd:

Campws Arloesi Newydd: Rydym yn rhannu 
uchelgais Prifysgol Caerdydd i sefydlu ei hun 
fel un o’r 100 prifysgol byd-eang uchaf, a 
byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r 
Brifysgol i gyfl wyno’r Campws Gwyddoniaeth 
ac Arloesedd newydd. Byddwn yn gweithio 
gyda phartneriaid i ddatblygu Parc Arloesedd 
newydd sy’n cwmpasu Parc Maindy ac Ysbyty’r 
Heath gyda Phrifysgol Caerdydd a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
Parc Gwyddoniaeth yr M4: Byddwn yn gweithio 
i ddatblygu parc gwyddoniaeth newydd yn 
Coryton i gefnogi busnesau uwch-dechnoleg 
newydd, wedi’i leoli ger cyff ordd yr M4 a’r 
A470 - gan greu safl e mwyaf hygyrch posibl 
Cymru.
Llinell Gylchol Caerdydd: Er mwyn ategu 
datblygiad y Parc Gwyddoniaeth, byddwn 
hefyd yn archwilio ff yrdd o gwblhau dolen 
y ‘City Line’ - creu Llinell Gylchol newydd 
i Gaerdydd er mwyn darparu cysylltiadau 
rheolaidd a chyfl ym rhwng cymunedau’r 
ddinas. 
Cyswllt y Gogledd Orllewin: Byddwn yn gwella 
mynediad trwy Ogledd Orllewin y ddinas er 
mwyn lleihau’r pwysau ar y system drafnidiaeth 
ac i wella cysylltiadau â gweddill Caerdydd.

Gogledd Caerdydd: Arloesedd

C14: Pa gyfleoedd sydd ar gael 
i gefnogi arloesedd yng 
Ngogledd Caerdydd?
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Un o’r prif ff actorau y tu ôl i allu Caerdydd i ddenu 
a chadw talent yw cynnig hamdden a diwylliannol 
y ddinas. Fel prifddinas, mae Caerdydd yn gartref 
i ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol 
rhyngwladol mawr, sy’n bosibl oherwydd seilwaith 
diwylliannol a chwaraeon gorau Ewrop. Bydd hyn 
yn cael ei wella ymhellach trwy ddatblygu Arena 
Amlbwrpas newydd yng nghanol y ddinas.

Rydym wedi ymrwymo i barhau i gyfl wyno rhaglen 
o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol 
rhyngwladol mawr. Mae a wnelo digwyddiadau 
â mwy na dim ond denu pobl newydd i’r ddinas 
- maent hefyd yn ymwneud â dod â syniadau a 
phrofi adau newydd i’r bobl sydd eisoes yn byw 
yma. Mae gwyliau lleol fel Sŵn, Diff usion a Cardiff  
Contemporary a digwyddiadau megis ‘City of 
the Unexpected’ Roald Dahl wedi rhoi rhywbeth 
newydd i’r ddinas, ac mae angen i ni adeiladu ar eu 
llwyddiant.

Prif Ddigwyddiadau
Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar 
gyfer Prif Ddigwyddiadau:

Prif Ddigwyddiadau: Byddwn yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Gwella Busnes 
a chymdeithasau eraill i ddatblygu rhaglen 
newydd o ddigwyddiadau mawr, gan adeiladu 
ar lwyddiant y Champions League.
Calon ddiwylliannol Cymru: Byddwn yn 
gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglen 
o ddigwyddiadau a gwyliau cartref i greu cyfres 
o ddigwyddiadau dros fl wyddyn, a fydd nid yn 
unig yn gyrru twristiaeth, ond yn darparu hefyd 
ar gyfer pobl Caerdydd.
Stryd Womanby: Byddwn yn sicrhau dyfodol 
cerddoriaeth fyw yn Stryd Womanby 
trwy weithio gyda chymunedau busnes a 
chelfyddydau’r ddinas, gan fuddsoddi yn y 
stryd ei hun a chyfl wyno strategaeth gerddorol 
i Gaerdydd.

C15: Sut ddylem ni ddefnyddio 
digwyddiadau i gefnogi 
economi’r ddinas?
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Prifddinas Gynhwysol
Er bod twf swyddi ynddo’i hun yn ff actor cadarnhaol, rydym 
am symud un cam y tu hwnt i hyn a sicrhau bod llawer o bobl 
yn elwa o’r twf, nid dim ond llond dwrn. Wrth ymateb i hyn, 
byddwn yn mabwysiadu dulliau newydd o asesu projectau er 
mwyn deall sut y byddant yn darparu cyfl eoedd i bawb.

Rhowch eich barn i ni ar ein 
blaenoriaethau awgrymedig ar gyfer 
sut i sicrhau y bydd Caerdydd yn dod 
yn Brifddinas fwy Cynhwysol:

Ymrwymiad Caerdydd: Byddwn yn darparu Ymrwymiad 
Caerdydd mewn partneriaeth ag ysgolion, busnesau a 
darparwyr addysg.

Cyfl og Byw y Ddinas: Byddwn yn gweithredu fel eiriolwr 
ar gyfer y fenter Cyfl og Byw Gwirioneddol, gyda’r nod 
o sicrhau ei bod yn cael ei mabwysiadu gan gyfl ogwyr y 
ddinas.

Sector Menter Gymdeithasol ehangedig: Byddwn yn 
archwilio gyda sefydliadau partner y broses o sefydlu 
mentrau cymdeithasol yn y gymuned i gefnogi rheolaeth 
ar ystad y Cyngor a gwasanaethau cymorth eraill.

Sefydlu gwerthusiad Twf Cynhwysol o brojectau 
mawr: Gan weithio gyda Sefydliad Joseph Rowntree, 
byddwn yn mabwysiadu ff ordd o sicrhau bod 
buddsoddiad yng Nghaerdydd yn darparu ar 
gyfer pobl Caerdydd.

C16: Sut allwn ni sicrhau 
bod pawb yn 
elwa o’r twf yng 
Nghaerdydd?
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