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Nodiadau’r 
Cadeirydd

Fel sy’n arferol bydd digon o gyfle i rwydweithio’n ffurfiol ac yn 
anffurfiol.

Mae croeso  i chi ddod â gwestai gyda’ch ail docyn i roi cyfle 
iddyn nhw i ymuno â’r grŵp oherwydd po fwyaf y wynebau 
newydd ym mhob cyfarfod, y mwyaf y byddwn ni i gyd yn elwa.

Fel aelodau o’r pwyllgor mae gennym ni ddigon o brofiad 
personol o’r manteision sy’n dod gydag aelodaeth p’un a yw 
hynny’n wybodaeth am hyfforddiant ac ariannu, cydweithio 
gydag aelodau eraill neu ddefnyddio’u gwasanaethau neu 
greu masnach newydd trwy ddod i adnabod eraill yn y grŵp. 
Os oes gennych chi enghreifftiau yr ydych yn barod i’w rhannu, 
gadewch i Jo wybod gan ein bod ni’n fwy na hapus i roi sylw 
i’ch busnes fel enghraifft o fuddion aelodaeth.

Rwy’n edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd yn y digwyddiad
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Roedd yn wych cael gweld wynebau newydd a chyfarwydd yn 
ein digwyddiad rhwydweithio diwethaf ac wrth i ni gyrraedd 
man canol ein calendr o ddigwyddiadau rydym yn ail-lansio 
aelodaeth bwndel fel y gall aelodau newydd fwynhau 18 mis o 
ddigwyddiadau rhwydweithio am un taliad rhesymol. Mae hyn 
yn cynnwys cyfle i ganolbwyntio ar aelod a 2 docyn i bob un 
o’n 6 digwyddiad trwy gydol 2018 a 2019 ynghyd â chael eich 
cynnwys yn y cyfeiriadur busnes, gwybodaeth am ddigwyddia-
dau eraill, brecwastau a digwyddiadau cymdeithasol yr ydym 
yn eu cefnogi ac wrth gwrs, cyfle i gwrdd â busnesau newydd 
a gwneud cysylltiadau newydd.  

Noddir ein cyfarfod nesaf ar 20fed Medi gan Met Caerdydd a 
dylai roi cyfle i ni i gyd i ddysgu am fentrwyr yfory.

Ein Digwyddiad Nesaf

Greenmeadow Golf and Country Club,
Cwmbran

Dyddiad i’ch dyddiadur
20/09/18 - Llais Busnes Torfaen - 5pm

08/11/18 - Digwyddiad Merched Mewn
                Busnes - 4:30pm

06/12/18 - Llais Busnes Torfaen - 5pm

Bydd ein cyfarfod nesaf ar ddydd Iau 20fed Medi, am 
5pm yng Nghlwb Golff Greenmeadow, ac rydym yn falch 
iawn o gyhoeddi fod Met Caerdydd yn noddi’r cyfarfod.
 
Ymgynghoriaeth dylunio blaengar a chanolfan ymchwil 
cymhwysol gyda chleientiaid ar draws y byd yw PDR. Gyda 
chyfleusterau eang a phob dim o dan un to, a gallu ar draws 
nifer o ddisgyblaethau dylunio gan gynnwys dylunio wedi ei 
ganoli ar y defnyddiwr, dyluniad cynnyrch a diwydiannol, 
dyluniad eco, creu prototeipiau datblygedig a dyluniad 
gweithgynhyrchu a gwasanaethu cyflym, gall PDR gynnig 
dyluniad a datblygiad arobryn profedig o’r cysyniad yr holl 
ffordd i’r trosglwyddiad at y gweithgynhyrchu.

Ar y noson, bydd Rheolwr Datblygu Busnes PDR, Anthony, yn 
dangos i’r gynulleidfa sut mae’r broses yma’n gweithio.

Bydd dau dro o rwydweithio a chanolbwyntio ar aelodau o 
Theatr y Gyngres.
 
Caiff aelodau 2 le am ddim yn y digwyddiad hwn, felly 
gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chydweithiwr, cleient neu 
gyswllt busnes fel y gallwn greu cysylltiadau gwerthfawr i’n 
busnesau. 

TUDALEN 3
Meddwl Dylunio 
Strategol

TUDALEN 5
Dod â’ch Cynnyrch i’r 
Farchnad 

TUDALEN 6 & 7
Cyfarfod y busnesau a 
lwyddodd!
GDPR
New GDPR sign up form to keep 

YN Y RHIFYN HWN:

ARCHEBWCH EICH LLE yn y digwyddiad hwn: 

http://bit.ly/tbv-awst2018

Ddim yn aelod? Beth am ymuno
â ni a dod i’r digwyddiad?
Ffoniwch 01633 648644                                                                 
E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk                                                            
Cliciwch ar y ddolen ganlynol:                                     

http://bit.ly/TBV-business-club-cy

Ashley Harkus
Cadeirydd, Llais Busnes 
Torfaen
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Meddwl Dylunio Strategol 
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Mae gan ddylunio rôl hanfodol i'w chwarae mewn newydd-
bethau gan nad yw arloesi yn canolbwyntio'n unig ar dechno-
leg a chael ei yrru gan Ymchwil a Datblygu, ond yn gynyddol 
mae'n ymwneud â gwasanaethau, profiad y defnyddiwr a'r 
gymdeithas.

Cydnabyddir yn eang fod dod â dylunwyr at y bwrdd mewn 
prosesau arloesi cynnar yn gwneud gwahaniaeth hanfodol. I 
fusnesau sy'n cychwyn, mae dylunio strategol yn helpu i gael 
syniadau gwych i'r farchnad gywir. I fusnesau sefydledig, 
mae'n eu helpu i ailosod neu ehangu eu cynnig yn unol â 
hynny.

Mae gan feddwl dylunio strategol un nod unigol: deall a 
datrys problem i'w ddefnyddiwr. Mae'r genhedlaeth bresen-
nol o ddefnyddwyr wedi datblygu anoddefiad am annilysr-
wydd- sy'n golygu bod angen i frandiau newid eu meddwl o'r 
traddodiadol i'r meddylgar er mwyn cadw ar y blaen.

Mae “Meddwl Dylunio” yn cael ei dderbyn yn eang fel meth-
odoleg datrys problemau creadigol y gellir ei gymhwyso i 
feysydd y tu hwnt i’r dylunio a ystyriwyd yn draddodiadol.

Mae'r "diemwnt dylunio" yn dangos meddwl dylunio fel 
proses linellol sydd â chyfnodau cyfnodau archwilio,  a 
chyfnodau gwneud penderfyniadau cydgyfeiriol sy'n hwylu-
so'r ymagwedd ar gyfer ymarferwyr busnes a rheoli yn beno-
dol. Mewn gwirionedd, anaml y mae ymchwilwyr dylunio yn 
cymryd agwedd sy'n wirioneddol linellol fel y mae'r diemwnt 
dwbl yn eich arwain i feddwl, fodd bynnag nid yw'n newid y 
teimlad craidd o 'ddylunio meddwl' fel strategaeth datrys 
problemau a'r ffaith bod cael empathi gyda'ch rhanddeiliaid 
yn arwain at atebion gwell.

Yn PDR, rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau ymchwil 
marchnad a defnyddwyr, sgiliau dadansoddi a meddwl, a 
syniadaeth i ddod o hyd i atebion arloesol i broblemau 
cymhleth. Mae fwyfwy o'r problemau y cysylltir â ni yn eu 
cylch yn rhai y byddem yn eu cyfri'n 'strategol'. Yn hytrach 
na'r "dylunio cynnyrch / gwasanaeth sy'n....." penodol a 
chyfredol, rydyn ni'n aml yn wynebu problemau amwys ac 
sy'n seiliedig ar y dyfodol, fel "beth ddylem ni ei wneud mewn 
5/10/20 mlynedd?"

Pa rôl sydd gan Ymchwil Defnyddwyr mewn Dylunio Strategaeth?

Bydd dadansoddi tueddiad a marchnad ochr yn ochr â chasglu dealltwriaeth o dechnolegau a chyd-destunau yn y dyfodol trwy 
gyfweliadau gydag arbenigwyr ac adolygu llenyddiaeth bresennol yn rhoi cipolwg ar ddyfodol y mae'n rhaid i fusnes o bosib, 
weithredu ynddo. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ddigon i'r rhan fwyaf ddatblygu strategaeth gydlynol. Mae cwestiynau'n parhau o 
gwmpas pa gyfleoedd y mae'r fath ddyfodol yn eu cyflwyno, lle mae'r sefyllfa orau i'r busnes yn y fath ddyfodol, a sut ydyn ni'n 
cyrraedd y pwynt hwn?



Dyma ble mae Ymchwil Defnyddwyr yn chwarae rhan 
hanfodol wrth ddiffinio, neu'n hytrach, dylunio strategaeth, 
trwy ein galluogi i:

•    Ddeall y cyfleoedd y mae senarios y dyfodol yn eu 
cyflwyno.
•    Help ni i gynllunio’r llwybr.  

Deall anghenion y 
Defnyddiwr
Er y bydd rhyngweithiadau cynnyrch yn newid dros amser, 
pan fyddwch chi'n edrych ar anghenion a gwerthoedd y 
defnyddiwr yn fanwl, prin yw'r cyfyngiadau hyn i dechnoleg 
neu linell amser..

I ddeall y rhain, rhaid inni gymryd agwedd fwy creadigol at yr 
ymchwil ei hun a'r dadansoddiad ohoni. Nid yw treialon 
defnyddwyr a metrigau penodol o unrhyw ddefnydd yma. Yn 
lle hynny, bydd dulliau megis ethnograffeg, profion diwyllian-
nol a gemau dylunio yn rhoi mewnwelediad llawer dyfnach o 
werthoedd y defnyddiwr. 

Unwaith y deallir gwerthoedd y defnyddiwr, gellir mapio'r 
rhain ar ddyfodol posibl a'u his-gydrannau: technoleg, 
amgylcheddau a chyd-destunau defnydd. Bydd hyn yn llywio 
diweddnod a chyfeiriad strategaeth a bydd yn symud y 
marciwr o 'ddyfodol posibl' i 'ddyfodol arfaethedig' wedi'i 
ddylunio

Deall y Presennol  
Fel y bydd unrhyw un sy’n cyflawni’n uchel yn dweud wrthych, 
mae nod yn ddefnyddiol os oes dealltwriaeth glir o'r man 
cychwyn, a hynny'n unig. Dylid ystyried Dyluniad Strategaeth 
fel cynllun diffiniedig i gyflawni'r nod hwnnw ac mae dealltwria-
eth o'r presennol felly'n hanfodol i ganfod y cydrannau coll a'r 
datblygiadau gofynnol i symud o'r presennol i'r dyfodol.

Gall yr anghenion a'r gwerthoedd a ddarganfuwyd yn flaenorol 
greu fframwaith i ymchwilio'r presennol. Defnyddir dulliau 
Ymchwil Defnyddwyr fel ymholiadau, cyfweliadau a dyddiadu-
ron yn y cyd-destun wedyn i ddeall yr hyn mae'r sefyllfa’n 
caniatáu ar hyn o bryd, neu'n rhwystro'r defnyddiwr i wireddu eu 
hanghenion a'u gwerthoedd. Mae hyn yn diffinio man cychwyn 
y daith, y presennol, a gallwn wedyn egluro'r camau sydd eu 
hangen i symud ar hyd y llwybr.

Heb amheuaeth, mi fydd y llwybr hwn yn heriol - os nad oes 
unrhyw heriau, yna nid oes rheswm iddo fod yn 'ddyfodol 
arfaethedig' yn hytrach na 'phresennol arfaethedig'! Dyma ble 
gall sgiliau dylunio traddodiadol a chysyniadau mwy traddodia-
dol helpu i ddarparu newyddbethau ac atebion i'r heriau hyn. 
Wrth gwrs, bydd y cysyniadau hyn yn cael eu llywio gan yr holl 
ymchwil a ddaeth o'i flaen: dealltwriaeth ddofn o'r defnyddiwr a'r 
ymchwil eilaidd o ran technolegau, amgylcheddau a 
chyd-destunau defnydd yn y dyfodol.

Yn PDR, mae'r tîm yn cynnwys ystod eang o bobl ag amrywia-
eth o arbenigedd sy'n golygu y gallwn ymdrin â chwmpas yr holl 
sgiliau ymchwil a dadansoddi sydd eu hangen i ddylunio strate-
gaeth, a bod gennym ni hefyd y sgiliau o ran syniad a chysyn-
iadau i gynnig atebion i'r heriau y byddwch yn eu hwynebu ar 
hyd y ffordd.

www.pdronline.co.uk

Dydd Iau 8 Tachwedd 2018
4:30pm – 8:00pm
Gwesty’r Parkway, Ffordd Cwmbrân, Cwmbrân NP44 3UW

Am fwy o wybodaeth ac er mwyn bwcio, ewch i:
www.southwalesbusiness.co.uk

Gwnewch gysylltiadau newydd trwy’r 
cyfleoedd i rwydweithio
Mwynhewch awyrgylch cyfeillgar dros 
De blasus
Cewch ysbrydoliaeth gan ein siarad-
wyr gwadd 
Cyfle i ymweld â stondinau masnach 
ac arddangos
Gwerth eich arian am ddim ond £12 y 
tocyn*
Jenny Evans, sylfaenydd
Jenny Kate Ltd, sydd
wedi ennill gwobrau

Pam mynychu?

Bwrdd masnach a
thocyn
Am £48.00*

Dangos baner sbonc a
thocyn 
Am £36.00*

*Prisiau’n cynnwys TAW.
Holl elw o’r tocynnau yn mynd i’r
Ymddiriedolaeth Canser Glaslanciau
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Gall dod â chynnyrch newydd i’r farchnad fod yn gyffrous ond 
hefyd yn straen gyda chymaint o bethau i’w hystyried ac nid y 
lleiaf o’r rhai yw a fydd yn llwyddiant.
Ond un maes a ddylai fod yn agos at frig y rhestr yw ystyried 
ED (Eiddo Deallusol).  A gorau po gyntaf y byddwch yn ystyried 
hyn.

Mathau o ED
Dylem ystyried yn gyntaf y mathau allweddol o ED a allai fod yn 
berthnasol i’ch cynnyrch:

Patentau
Mae’r rhain yn diogelu datblygiadau technolegol mewn cynny-
rch a phrosesau diwydiannol sy’n ddyfeisgar ond nid yn amlwg.  
Rhywbeth allweddol yng nghyd-destun diogelu’ch cynnyrch 
trwy batent yw na ddylech fod wedi gwneud eich syniad/cynny-
rch/dyfais yn gyhoeddus cyn cyflwyno cais.  Mae hyn yn 
cynnwys sgwrsio gyda ffrindiau, chwilio am fuddsoddwyr neu 
drafod gyda gweithgynhyrchwyr posibl.  Os oes rhaid i’r sgyrsi-
au yna ddigwydd, mae’n syniad da cael cytundeb dim datgelu 
cryf. Ac os ydych dal yn y cyfnod o ddatblygu’r cynnyrch, gallai 
wirio pa batentau sy’n bodoli eisoes eich helpu i osgoi gwrthda-
ro, a’ch helpu i gyfeirio eich gwaith datblygu fel y gallwch roi 
rhywbeth gwirioneddol newydd i mewn i’r farchnad.

Dyluniadau
Yn aml mae cofrestru dyluniadau yn cael ei anwybyddu ond 
gall gynnig diogelwch gwerthfawr iawn.  Mae dyluniad cofres-
tredig yn diogelu gwedd a golwg y cynnyrch yn unig, nid 
unrhyw bwrpas technegol, a gall gynnwys siâp, cyfluniad, 
patrwm neu addurniadau.  Nid yw ceisio am ddiogelwch patent 
yn eich rhwystro rhag ceisio diogelwch dyluniad, ac mae nifer 
o Swyddfeydd Eiddo Deallusol, fel y DU, yn caniatáu i chi 
gofrestru nifer o amrywiaethau o ddyluniad ar yr un pryd heb 
fawr o gost ychwanegol.  
Gall cofrestriad dyluniad hefyd fod y dewis cywir ar gyfer ED os 
nad yw eich cynnyrch yn gymwys ar gyfer diogelwch patent 
ond rydych wedi rhoi ymdrech i mewn i greu cynnyrch hyfryd.

Nodau Masnach
Mae’r rhain yn diogelu’r elfennau brand yr ydych yn penderfynu 
arnyn nhw ar gyfer eich cynnyrch, ac yn gyffredin mae’n 
cynnwys enwau, logos a sloganau, ac yn fwy anarferol gall 
gynnwys lliwiau, synau a siapau.
Wrth ddewis enw ar y brand mae’n syniad da chwilio i weld a 
yw’r enw eisoes yn bod, ac yn fwy penodol a yw wedi ei 
ddiogelu eisoes, fel y gellir osgoi unrhyw wrthdaro gyda 
pherchnogion nodau masnach cofrestredig.  Mae cofrestriad 
nod masnach yn rhoi’r hawl i gymryd camau yn erbyn defnydd 
o rywbeth yr un peth, neu mor debyg nes y bydd defnyddwyr yn 
drysu.

Dod â’ch Cynnyrch i’r Farchnad  
- Beth sydd angen fi wybod am ED?

Datblygiadau mewn ED
Brexit
Bydd Brexit yn cael effaith sylweddol ar hawliau ED i lawer, yn 
arbennig nodau masnach a dyluniadau, gan y gall y rhain gael 
eu diogelu trwy systemau arbennig ar draws yr UE.  Wrth gwrs 
mae trafodaethau Brexit yn dal i fynd ymlaen,  ond mae’r 
partïon i gyd yn gweithio tuag at sicrhau y bydd hawliau sydd 
wedi eu cofrestru yn yr UE eisoes yn parhau i fod mewn grym 
yn yr UE, gan leihau’r effaith ar berchnogion busnesau sydd 
wedi ofni y byddai’n rhaid iddyn nhw ail-gofrestru eu hawliau.  
Mae’r cytundeb drafft ar dynnu allan yn darparu ar gyfer hyn, 
er gall y sefyllfa fod yn fwy cymhleth ar gyfer hawliau sydd dal 
ar y gweill ar adeg Brexit ac mae trafodaethau’n parhau ar 
hyn.

Diogelwch Dyluniad Rhyngwladol 
Ym Mehefin eleni daeth y DU yn rhan o gytundeb rhyngwladol 
sy’n caniatáu diogelwch cost effeithiol dyluniadau mewn nifer o 
wledydd.  O’r blaen, gallai busnesau yn y DU ddefnyddio’r 
system yna, system yr Hâg, oherwydd aelodaeth y DU o’r UE.  
Mae aelodaeth ar wahân ar ran y DU yn gam pwysig cyn 
Brexit.

Cyfrinachau Masnach 
Mae DU  nawr yn cydnabod “cyfrinachau masnach” fel math 
penodol o hawl ED.  Mae hyn oherwydd Cyfarwyddeb gan yr 
UE, gyda’r gyfraith yn dod i rym yn y DU ar 9 Mehefin eleni.  Y 
gyfrinach fasnach fwyaf enwog, o bosibl, yw rysáit Coca Cola.  
Felly os oes gennych chi broses fewnol sy’n gyfrinachol neu 
rysáit ar gyfer fformwleiddiad neu gynnyrch, yna efallai mai 
cyfrinach fasnach yw’r peth i chi.  Rhaid bod yna werth 
masnachol iddi, rhaid ei bod yn gyfrinach o hyd, a rhaid i chi 
gymryd camau i sicrhau ei fod yn aros yn gyfrinach er mwyn 
cael diogelwch gan y gyfraith.

Gall dealltwriaeth o’r hawliau ED sy’n berthnasol i’ch cynnyrch 
helpu at lwyddiant eich cynnyrch.  Gall Atwrnai Nodau 
Masnach Siartredig neu Atwrnai Patent Siartredig eich helpu i 
sicrhau eich bod yn cael y gorau i’ch busnes allan o’r system 
ED.

CYLCHLYTHYR (CLWB) LLAIS BUSNES TORFAEN  | AWST 2018 
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Busnes Cymru: Arloesedd yn allweddol i lwyddiant busnes
Mae uchelgais, deallusrwydd ac arloesedd wrth galon dull 
gweithredu Cymru mewn perthynas â datblygu econo-
maidd, gan ei gwneud yn le atyniadol a chyffrous i 
fuddsoddi. Mae gwybodaeth yn hybu arloesedd, mae 
arloesedd yn hybu cynhyrchaeth a chynhyrchaeth yn hybu 
twf.
Arloesedd sy’n newid syniadau yn elw; mae’n gymorth i 
fusnesau ddod yn fwy cystadleuol, i gynyddu gwerthiant a 
manteisio ar farchnadoedd newydd. Gall ymchwil a datbly-
giad sydd wedi’u cynllunio a’u gweithredu’n dda ddod â 
gwobrau a buddion sylweddol i fusnesau. Gallai agor 
drysau i farchnadoedd newydd, hybu gwerthiannau mewn 
marchnadoedd sy’n bod eisoes a chynyddu proffidioldeb. 
Gallai hefyd, fodd bynnag, fod yn heriol: gall datblygu 
syniad yn llawn a mynd ag ef i’r farchnad gymryd amser a 
buddsoddiad mewn adnoddau, pobl ac arbenigedd.

Cefnogaeth Arloesedd i BBaCh Cymru
I BBaCh yng Nghymru, mae cymorth wrth law. Mae 
Busnes Cymru yn ysbrydoli a chynorthwyo busnesau i 
arloesi a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd; 
ymgysylltu’n rhagweithiol mewn masnach o fewn y DU a 
thramor; uwchsgilio staff a sicrhau amodau gweithio teg a 
chynaliadwyedd amgylcheddol. 
Mae Busnes Cymru ar gael am ddim ac yn hygyrch i bob 
busnes newydd neu BBaCh yng Nghymru ac yn darparu 
cefnogaeth ym mhob cam o’u taith arloesedd. Gyda thîm 
profiadol o ymgynghorwyr busnes ac arbenigwyr twf, gall 
eich cynorthwyo chi ddatblygu eich syniadau, trafod eu 
dichonoldeb, archwilio opsiynau am gyllid, masnacheiddio 
cynnyrch newydd, symleiddio prif lif a’ch cyfeirio chi at 
gefnogaeth arbenigol bellach i’ch galluogi chi greu perth-
nasau hir dymor.

Busnes Cymru yn cynorthwyo busnes Motion 
Rail o Gymru i lansio eu prosiect Rhith Wiri-
onedd i wella diogelwch ar y cledrau i blant a 
gweithwyr
Wedi’i sefydlu yn 2009, darpara Motion Rail Cyf. wasanaethau 
cyfathrebu rheilffordd arbenigol yn genedlaethol ar isadeiledd 
Network Rail a rheilffyrdd Uwchddaearol Llundain.

Gan weithio mewn partneriaeth â CEMET (Y Ganolfan Ragoria-
eth mewn Technolegau Symudol a Datblygol) a ariennir gan yr 
UE, rhan o Brifysgol De Cymru (USW), ac yn dilyn cefnogaeth a 
chyngor gan Fusnes Cymru, gallodd Motion Rail gynhyrchu 
system rith wirionedd sy’n rhoi ffordd ddiogel i ddefnyddwyr i 
ddysgu ynghylch peryglon rheilffyrdd. 

Gyda 1,150 o groesfannau rheilffordd yng Nghymru a’r siroedd ar 
y ffin, a 20,000 milltir o reilffordd yn y DU, mae nifer o ardaloedd 
sy’n peri peryglon difrifol i ddefnyddwyr y rheilffordd, boed yn 
gerddwyr, modurwyr neu weithwyr. I ddechrau, datblygwyd y 
dechnoleg rith wirionedd arloesol, sydd wedi’i chymeradwyo gan 
Network Rail, i hyfforddi gweithwyr y rheilffordd ynghylch sut i 
reoli amgylcheddau peryglus wrth weithio ar y cledrau neu wrth 
eu hymyl. 

Eglura Steve: “Roedd hi’n amlwg o gychwyn cyntaf fy ngwaith 
gyda Motion Rail bod ganddynt gynnyrch diddorol a hynod 
ddefnyddiol a allai gael effaith enfawr ar sut yr addysgir diogel-
wch o fewn y rhwydwaith rheilffordd. Maent yn dîm sy’n credu’n 
angerddol yn y gwahaniaeth y gallent ei wneud. Mae’r ffaith eu 
bod nawr yn ymgysylltiedig â Network Rail yn hynod gadarnhaol 
ac rwy’n falch bod Busnes Cymru wedi cymryd rhan yn y llwyddi-
ant hwnnw.”

Cyfweliad gyda Kelli Aspland, Solar Buddies 

Sut welsoch chi’r cyfle i arloesi yn eich sec-
tor/maes marchnad?
 Roedd ein plant yn cael trafferthion yn defnyddio eli haul 
yn yr ysgol ac nid oedd athrawon yn medru eu helpu 
oherwydd y polisi dim cyffwrdd, ac roedd hyn yn gwneud 
tasg bwysig iawn i’r plant yn un anodd. Ar ôl ychydig o 
waith ymchwil cyflym, roeddem yn sylweddoli nad oedd 
unrhyw beth a fyddai’n datrys y broblem a chaniatáu i’r 
plant ddefnyddio’r eli haul yn hawdd a heb wneud llanastr. 
Arweiniodd hyn at geisio datblygu rhywbeth ein hunain a 
gymerodd lawer mwy o waith ac ymdrech nag a dybiwyd 
ar y dechrau!

Sut aethoch ati i sefydlu’r busnes a datblygu eich 
syniad / i ble’r aethoch neu pwy gysylltoch chi â 
nhw am gymorth a help?
 
Nid oedd gan Laura na minnau brofiad o ddatblygu cynnyrch o’r 
cychwyn un ac felly mi wnaethon ni gysylltu gydag Adran 
Ddylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld os medrent 
helpu i droi’n syniadau yn rhywbeth mwy proffesiynol. Heb eu 
help nhw, ni fyddai erioed wedi digwydd ac felly rydym bob 
amser yn rhoi’r gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu iddyn nhw 
am fod yn rhan o’n taith Solar Buddies.

Penderfynwyd gofyn am help gan Fusnes Cymru, i’n helpu i 
ddeall beth oedd ei angen i sefydlu’r busnes ond buan y 
sylweddolwyd bod angen ymgynghorwyr busnes a oedd yn fwy 
addas i’n hanghenion ni. Roedd angen cael cyfreithwyr IP ac 
roedd angen deall y rheoliadau a oedd yn ymwneud â gwerthu 
cynnyrch i ddefnyddwyr felly nid oedd un lle a fedrai roi i ni’r 
cyngor roedd ei angen arnom.
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Capital Valley Plastics: Astudiaeth Achos 
Cafodd Capital Valley Plastics ei sylfaenu ym 1987; rydym 
yn gweithgynhyrchu ffilm a philenni polythen ar gyfer y 
diwydiant adeiladu. Gan ddechrau gyda rhedeg un llinell 
gynhyrchu ffilm chwyth yn cynhyrchu pilenni rhag lleithder, 
mae’r cwmni wedi ehangu’n sylweddol dros y blynyddoedd.
Rydym ar hyn o bryd yn rhedeg pedair llinell ffilm chwyth, 
gyda phumed yn cael ei gosod ar hyn o bryd, a llinell gastio. 
Mae ein hamrediad o gynhyrchion hefyd wedi cynyddu’n 
sylweddol; rydym nawr yn cynhyrchu tri thrwch o bilen 
gwrth-leithder, cwrs gwrth-leithder, haenau rheoli tarth, 
haenau amddiffynnol dros dro ac amrediad o bilenni 
rhwystr nwy a chyrsiau lleithder.
Mae dulliau adeiladu a Safonau Prydeinig yn newid ac yn 
cael eu diweddaru drwy’r amser; mae hyn yn golygu bod 
angen i ni wneud newidiadau a datblygu cynhyrchion 
newydd er mwyn aros yn berthnasol i’n marchnad.
Oherwydd y cynnydd mewn tai aml-lawr sy’n cael eu hadei-
ladu, rydym wedi datblygu ein cwrs lleithder Perfformiad 
Uchel Radbar, cwrs lleithder wedi ei beiriannu’n benodol i 
ymdopi gyda phwysau ychwanegol adeilad aml-lawr. Mae’r 
cynnydd mewn datblygu tir lle mae nwyon daear megis 
radon, methan a deuocsid carbon yn bresennol wedi 

Beth oedd yr her fwyaf?  
Rwy’n meddwl mai’r her fwyaf oedd cymryd syniad a’i droi 
yn gynnyrch a oedd yn gweithio. Mae’n un peth cael 
syniad, ond roedd ei gyflawni yn anodd iawn, yn enwedig 
pan nad oedd gennym unrhyw brofiad o ddylunio cynnyrch. 
A hefyd dysgu am eiddo deallusol a’r hyn roedd ei angen i 
amddiffyn ein syniad: weithiau roedd yn ddigon i wneud i ni 
stopio a holi os medrwn ni wneud hyn a chwblhau’r her 
roeddem wedi ei rhoi i ni ein hunain? Gyda phenderfyniad, 
buom yn gweithio’n ddiddiwedd i ddysgu popeth roedd 
angen i ni ei ddysgu, i wireddu hyn.
 
Oes yna unrhyw beth y buasech yn ei wneud 
yn wahanol, wrth edrych yn ôl?  
Gan edrych yn ôl ar bopeth y mae Laura a minnau wedi ei 
gyflawni dros y 7 mlynedd ddiwethaf ers cychwyn Solar 
Buddies, rhaid i mi, yn onest, ddweud na. Nid oes gan yr un 
ohonom gefndir busnes, heb sôn am ddyfeisio cynnyrch a’i 
droi yn fusnes proffidiol. Pan nad oes gennych brofiad, 
mae popeth yn golygu dysgu. Nid wyf yn credu bod ffordd 
anghywir o wneud pethau mewn busnes, ond rhaid i chi 
ddysgu ac addasu i siwtio eich busnes. Byddwch wastad 
yn wynebu heriau ac yn gwneud camgymeriadau ar y 
ffordd, ond cyn belled â’ch bod yn dysgu a gwella, yna 
medrwch adeiladu busnes gwych.
 
Beth ydych chi fwyaf balch ohono? 
Mae hwn yn gwestiwn anodd. Rwy’n falch o Laura a 
minnau oherwydd y rhwystrau rydym wedi eu goresgyn. 
Rydym hefyd wedi ennill ac mae cael ein cydnabod am ein 
llwyddiannau gan fusnesau eraill a chyrff dyfarnu credadwy 
wedi golygu popeth i ni. Mae cael cydnabod ein busnes a’n 
cynnyrch yn deimlad gwych.

Pa gyngor fuasech yn ei roi i fusnes/arloeswr 
newydd ?
Peidiwch â bod ofn! Dydych chi byth yn gwybod os bydd 
eich syniad yn gweithio os nad ydych yn rhoi cynnig arni. 
Mae methu yn golygu dysgu ac yn golygu eich bod yn 
cymryd llwybr newydd. Cyn i chi wastraffu amser, egni, 
arian, gwaed, chwys a dagrau ar wireddu eich cynnyrch, 
gwnewch eich gwaith ymchwil. Gwnewch yn siŵr bod yna 
farchnad a gwnewch yn siŵr y bydd pobl yn prynu eich 
cynnyrch a bod angen gwirioneddol am eich syniad. 
Dydych chi ddim eisiau neidio i mewn a gwastraffu amser 
ac arian ar gynnyrch na fydd neb yn ei brynu. Felly, cael 
hyd i’ch marchnad, gwneud eich ymchwil ac yna mynd 
amdani pan fydd y golau gwyrdd yn dangos.
 
Pam ydych chi’n meddwl bod arloesi yn 
bwysig yn hinsawdd economaidd heddiw? 
I sicrhau twf mewn unrhyw fusnes, mae newid a symud 
gyda’r amser a’ch cystadleuwyr yn hanfodol. Mae bob 
amser broblemau yn y byd sydd angen eu datrys, yn 
enwedig gyda datblygiadau mewn technoleg. Mae arloesi 
yn golygu busnesau newydd, sydd yn eu tro yn creu swyddi 
gan helpu twf economaidd. Mae arloesi yn ysbrydoli 
creadigrwydd pobl a’u gallu i ddatrys problemau, ac rydym 
yn credu ei bod yn bwysig iawn bod ysgolion yn meithrin 
hyn yn ein plant. Ysbrydoli i greu, i ffynnu!

arwain at ddatblygu Rhwystrau Ffoil Radbar Radon, Amber 
1 ac Amber 2. Mae’r pilenni manyldeb uchel hyn yn 
amddiffyn deiliaid y dyfodol rhag peryglon  posibl yn deillio 
o’r nwyon daear. 
Y cynnyrch rydym wedi ei ddatblygu yn fwyaf diweddar yw’r 
bilen Hydrocarbon Hyblyg Radbar. Dyma’r bilen hydrocar-
bon gyntaf, a’r unig un o hyd wedi ei hardystio gan y BBA. 
Arweiniodd y datblygiad hwn ni i ennill y wobr Rhagoriaeth 
mewn Arloesi yng Ngwobrau Busnes Sir Fynwy 2017.
Mae 2018 wedi gweld ehangu pellach, y tro hwn gydag 
ailgylchu polythen. Rydym wedi agor cyfleustra 35,000 
troedfedd sgwâr ar stad ddiwydiannol Kays a Kears ym 
Mlaenafon. Rydym ar y ffordd i ailgylchu 9000 tunnell o 
ddeunydd pecynnu gwastraff polythen eleni, gyda phob 
gram yn cael ei ddefnyddio i weithgynhyrchu ein pilenni a’n 
cyrsiau lleithder sydd 100% wedi eu hailgylchu.
Mae’r newidiadau hyn a’r ehangu wedi galluogi i Capital 
Valley Plastics ennill mwy o’r farchnad flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, i ddiwallu gofynion ein cwsmeriaid a denu 
cwsmeriaid newydd yn rheolaidd. Rydym yn rhoi arloesi a 
datblygu cynhyrchion wrth graidd y busnes.
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Beth ydych chi’n ei wneud os na fedrwch gael y swydd rydych 
ei heisiau? Creu eich swydd eich hun!
Dechreuodd fy nhaith lawer o flynyddoedd yn ôl pan roeddwn 
yn 18 oed ac eisiau gweithio gyda phlant, pan ddywedwyd 
wrthyf fy mod yn rhy glyfar i astudio i fod yn Weinyddes 
Feithrin. Felly, i ffwrdd â mi i’r Brifysgol i ddod yn athrawes. 
Doedd hi ddim yn llawer o syndod pan adawais ar ôl 6 mis a 
chael fy hun yn gweithio fel Cynorthwyydd Meithrin am 
flwyddyn mewn Meithrinfa Ddydd, lle dywedwyd wrthyf nad 
oedd gennyf y cymwysterau i wneud llawer mwy na newid 
cewynnau a thacluso!
Gan deimlo’n rhwystredig, penderfynais mai’r unig ffordd i gael 
y swydd roeddwn ei heisiau oedd agor fy Meithrinfa fy hun. 
Gadewais y maes Gofal Dydd i fod yn Was Sifil, gan weithio i’r 
Adran Gwaith a Phensiynau am 5 mlynedd lle dysgais am 
wasanaeth cwsmeriaid, gweinyddiaeth (a sut i gymryd llawer 
iawn o gamdriniaeth a pharhau i wenu). Ar ôl 5 mlynedd, 
meddyliais ‘Beth sydd gen i i’w golli?’ felly, gyda fy nghynilion 
a grant cychwyn gwych gan Chwarae Teg, agorais fy Meithrin-
fa Gofal Dydd gyntaf ym Mhont-y-pŵl.
Agorwyd Meithrinfa Osbourne Lodge dros ugain mlynedd yn 
ôl, ac rydym wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill gwobrau 
gwych a chasglu’r staff mwyaf hynod ar y ffordd. Mae Clare a 
Lisa, fy Rheolwr a’r Dirprwy, wedi gweithio yn y Feithrinfa ers i 
ni agor, ac mae llawer o’r staff arall wedi bod gyda ni am 8-11 
o flynyddoedd.

Aelodau newydd

Ers agor, rwyf wedi cael fy nghymwysterau mewn Gofal Plant 
i Lefel 5 ac wedi astudio’n galed i ddysgu cyfrifeg, trin cyflogau 
a sut i redeg tîm o staff. Mae dechrau’n fach wedi helpu gyda’r 
broses o ddysgu sut i ddod yn entrepreneur; wrth i ni dyfu, 
mae fy mhrofiad i wedi cynyddu gyda’r busnes. 
Ar un adeg, roeddwn yn rhedeg dwy Feithrinfa ynghyd â helpu 
i redeg ein dwy siop deuluol, yn gwerthu gwisgoedd ffansi ac 
offer parti, a rheoli canolfan chwarae meddal fechan. Arafodd 
pethau pan gefais fy mhlentyn, gydag ond un Feithrinfa ym 
Mhont-y-pŵl.  
Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn y Feithrinfa ac rwy’n edrych 
ymlaen at fynd i’r gwaith bob dydd. Rydym yn gofalu am blant 
o’u genedigaeth hyd at oedran ysgol, felly mae yna hwyl yn 
digwydd bob amser y tu allan i’r swyddfa. Am yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn Gadeirydd ein 
rhwydwaith lleol o feithrinfeydd Gofal Dydd, gan helpu i 
gynorthwyo Meithrinfeydd eraill o Gasnewydd i Flaenafon, a 
chyfarfod perchnogion eraill o bob cwr o Gymru i helpu i lunio 
polisïau gofal plant a chyfarfod gyda Gweinidogion. 
Gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol tref Pont-y-pŵl, mae 
gennym y fantais ychwanegol o fod yn rhan o’r gymuned, gan 
gymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau a hyd yn oed 
trefnu rhai fel Cadeirydd Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl.  
Mae wedi cymryd ychydig o flynyddoedd, efallai, ond rwyf 
wirioneddol wedi creu swydd fy mreuddwydion!

Nikola Masters
Meithrinfa Osbourne Lodge 
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Chwaraeteg
cteg.org.uk
Stage Coach
www.stagecoachbus.com/south.wales

Ddim yn aelod? Pam lai? 
Aelodaeth Bwndel nawr ar gael
18 mis (6 cyfarfod am un taliad!) 

Mae aelodaeth yn fforddiadwy gydag un 
taliad sengl o:  
£72 am y flwyddyn am fusnes llai na blwydd oed  
£90 am fusnes gyda llai na 4 aelod o staff    
£117 ar gyfer 5 staff a mwy

Does dim costau cudd ac mae aelodaeth yn rhoi’r hawl i ddau 
le ym mhob cyfarfod.  

Ffoniwch 01633 648644
E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk                                                                               

Hoffem ddiolch i'n cyfranwyr:


