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CYFLWYNIAD

Croeso i chweched rhifyn cylchlythyr chwarterol CAERDYDD Am Byth. 
Wedi’i amgáu mae diweddariad ar yr amrywiaeth o brosiectau yr ydw i 
a’r tîm wedi bod yn gweithio arnynt dros y misoedd diwethaf i gyflawni 
ein cynllun busnes.

Mae rhai newidiadau wedi digwydd yn y cwmni ac rwy’n falch o 
gyhoeddi bod Natasha Williams, Uwch Reolwr Gweithrediadau Brains, 
wedi’i phenodi’n Is-Gadeirydd newydd ar fwrdd CAERDYDD Am 
Byth yn ddiweddar.  Wrth i’r Is-Gadeirydd sy’n gadael, Marie Fagan, 
ganolbwyntio ar ei rôl newydd gyda Hilton Hotels, hoffwn ddiolch iddi 
am ei holl waith caled ar y bwrdd AGB, a’r tasglu cyn hynny. Hoffwn 
hefyd longyfarch Natasha ar ei rôl newydd. Edrychaf ymlaen at weithio’n 
agosach gyda hi yn y dyfodol.

Hoffwn hefyd groesawu Emma O’Donnell i dîm CAERDYDD Am Byth. 
Ymunodd Emma â ni ddechrau mis Hydref fel Gweinyddwr, i gefnogi’r 
tîm cyfan ar brosiectau mor amrywiol â’n cais Baner Borffor a’n cerdyn 
rhodd annibynnol. Mae Emma, a raddiodd o Goleg Prifysgol Dulyn a 
Phrifysgol Gorllewin Lloegr, wedi dangos eisoes ei bod yn ased i’r tîm.

Mae ein cynlluniau ar gyfer 2019 yn dod at ei gilydd, ac rwy’n falch o 
gyhoeddi, ym mis Mawrth, y bydd CAERDYDD Am Byth yn ymuno â 
chynrychiolwyr y ddinas yn y gynhadledd MIPIM flynyddol yn Cannes. 
Bydd cynhadledd buddsoddiad eiddo fwyaf y byd yn ein helpu i gyflawni 
ein haddewid i chi, sef i ddenu buddsoddiad cenedlaethol a rhyngwladol 
i’n dinas. 

Adrian Field
  

Adrian Field, Cyfarwyddwr Gweithredol  
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LÔN Y FELIN

Pan ysgrifennwyd y cylchlythyr hwn, roedd 
disgwyl i’r gwaith adfywio yn Lôn y Felin gael ei 
gwblhau erbyn 23 Tachwedd, cyn gêm Cymru 
v De Africa yn Stadiwm Principality y diwrnod 
wedyn. Nod y gwaith, sy’n cael ei ariannu gan 
Gyngor Caerdydd, yw cynyddu nifer y byrddau 
a chadeiriau y gall busnesau eu rhoi y tu allan, 
lleihau dodrefn stryd a’i gwneud hi’n haws 
symud ar hyd y stryd. Disgwylir hefyd weld dull 
mwy unffurf o ran ceisiadau am drwydded. 
Mae CAERDYDD Am Byth wedi gweithio i 
sicrhau bod busnesau yn Lôn y Felin yn cael 
dweud eu dweud drwy gydol y broses. Rydym 
hefyd wedi neilltuo cyllid i helpu i frandio Lôn y 
Felin. Cyhoeddir datganiadau o ddiddordeb ar 
gyfer cynhyrchu dyluniadau i’w defnyddio ar y 
briffordd yn fuan. 

CENHADON 
Mae’r tîm o wyth Cennad Stryd yn parhau i gael 
eu gwerthfawrogi’n fawr gan ein haelodau.
Mae’r Cyn-Gennad Louise O’Hanlon wedi symud 
i’r rôl Swyddog Cyswllt Busnes dros dro yn 
ddiweddar, gan ddod yn gyfrifol am gyfathrebu 
â’n busnesau swyddfa. Os hoffech drefnu 
cyfarfod â Louise i drafod sut y gall eich swyddfa 
fanteisio’n well ar eich aelodaeth CAERDYDD Am 
Byth, cysylltwch â hi yn louise@forcardiff.com.

YR HEDDLU
Ym mis Medi, cyhoeddodd CAERDYDD Am 
Byth y caiff dau gwnstabl llawn amser eu 
hariannu i weithredu ochr yn ochr â thîm 
canol y ddinas presennol Heddlu De Cymru. 
Mae gan PC Steve Thomas a PC Jason 
Lyons, brofiad o dros 15 mlynedd gyda’r 
Heddlu ac o weithio yng nghanol y ddinas. 
Maent yn ymrwymedig i’r AGB a byddant yn 
canolbwyntio ar faterion sy’n cael eu codi gan 
aelodau, gan gynnwys troseddau manwerthu 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

TÎM GLANHAU 
Mae tîm glanhau CAERDYDD Am Byth yn 
parhau i weithio 7 diwrnod yr wythnos i sicrhau 
bod Caerdydd yn sgleinio. Yn ddiweddar, 
ychwanegwyd cerbyd gwaredu gwm cnoi at 
eu stoc i wella’r lefel o wasanaeth ymhellach. 
Yn ogystal â’u gwaith o ddydd i ddydd, mae’r 
tîm glanhau wedi cynnal sesiynau glanhau 
dwys gwych dros yr wythnosau diwethaf, 
yn arbennig ar gyfer Next a Llys y Goron 
Caerdydd.

MARSIALIAID NOS  
Mae’r Marsialiaid Nos wedi bod ar waith 
ers saith mis nawr ac, yn ogystal â helpu’r 
cyhoedd ar nosweithiau Gwener a Sadwrn, 
maent yn gweithio yn ystod digwyddiadau 
mawr fel Gemau Rhyngwladol yr Hydref i 
sicrhau bod pawb yn cyrraedd gartref yn 
gyflym ac yn hawdd. 

Y DIWEDDARAF AM Y TIMAU

CROESAWGAR
GIVE DIFFERENTLY  

Enillodd yr ymgyrch CAERedigrwydd wobr 
arian yn y categori Ymgyrch Cysylltiadau 
Cymunedol yn y Gwobrau CIPR. Mae’r ymgyrch 
hon, sy’n cael ei arwain gan CAERDYDD Am 
Byth, yn anelu i annog rhoddion di-arian i 
arwain pobl oddi wrth digartrefedd. Cadwch 
lygad allan am gam 2 y cynllun ym mis Ionawr. 
Roedd yr ymgyrch yn wynebu cystadleuaeth 
gref gan asiantaethau yn cynrychioli 
amrywiaeth eang o gleientiaid, gan gynnwys 
EE, Twitter a Virgin Media.

BANER BORFFOR

Mae rhaglen achredu’r Faner Borffor yn hedfan 
yn ei blaen. Mae’r cyflwyniad wedi’i gwblhau 
a bydd aseswyr yn ymweld â Chaerdydd 
ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr i fynd ar daith o’r 
ddinas i sicrhau bod diogelwch economi’r nos 
o’r safon uchaf. Bydd y canlyniadau’n cael 
eu dosbarth erbyn dydd Llun 14 Ionawr ac 
edrychwn ymlaen at weld Caerdydd yn cael 
ei henwi’n lleoliad Baner Borffor swyddogol a 
gydnabyddir am ei ddarpariaeth ddiwylliannol 
amrywiol, ei ddiogelwch a safon ei nosweithiau 
allan!

DIWEDDARIAD CETB

Mae Caerdydd yn Erbyn Troseddau Busnes 
(CETB) a’r rhwydwaith radio cysylltiedig, 
CityNet yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda 
194 o setiau radio nawr yn cael eu defnyddio 
ar y system. Er bod y bartneriaeth yn llai na 
blwydd oed, mae gwaith eisoes yn cael ei 
wneud i ennill achrediad gan y Gymdeithas 
Genedlaethol ar gyfer Partneriaethau 
Troseddau Busnes. Penodwyd Paul Hurley 
QPM yn Gadeirydd ar CETB yn ddiweddar, a 
bydd yn cynnig arweinyddiaeth strategol i’r 
bartneriaeth drwy gydol y broses achredu.
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Dros 12,638 o 
ddarnau gwm 
cnoi wedi eu 
tynnu

Mwy na 
76,498 o 
fetrau wedi 
eu glanhau

Dros 460 o 
ddelweddau 
graffiti wedi eu 
tynnu

Tua 5500 o 
ymweliadau i 
fusnesau

Dau 
Swyddog 

Heddlu

Tua 4500 
milltir wedi’i 
orchuddio 

14 
galwyn o 
baent

helpwyd 615 o bobl 

 1helpwyd 18,300 o bobl 

helpwyd 43,067 o bobl  

 helpwyd 67,883 o bobl 

TAXI

Heol y Brodyr Llwydion

Stryd Wood 

Lôn y Felin 

Cyfanswm
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BYWIOG 

DINAS YR ARCEDAU
Gwnaeth ail gam yr ymgyrch Dinas yr Arcedau 
sicrhau cynulleidfa i 10 busnes gorau’r arcedau, yn ôl 
pleidlais gan y cyhoedd, ym Mryste a Chaerfaddon, 
yn ogystal â ledled Caerdydd a De Cymru.

Rydym wedi derbyn llond lle o sylwadau 
cadarnhaol ar sut mae’r busnesau wedi manteisio 
ar yr ymgyrch. Cyflawnodd yr holl ymgyrch 17m 
o argraffiadau drwy hysbysebu, gan gynnwys 
hysbysfyrddau, baneri ar bostion lamp a sgriniau 
digidol. Gwliwyd fideos yr ymgyrch 127 mil o 
weithiau ar-lein a chrybwyllwyd yr ymgyrch mewn 
16 darn yn y cyfryngau.

Waterloo Tea yn Arcêd Wyndham ddaeth i’r brig 
yn y 10 Uchaf. Dywedodd Kasim Ali, perchennog 
Waterloo Tea Houses: “Mae’n foment falch cael 
bod yn rhan o’r gwaith o adfywio a hyrwyddo 
natur unigryw ein dinas hardd.”

Mae cyd-berchennog The Pen and Paper, siop 
deunydd ysgrifennu hirsefydlog yn yr Arcêd 
Frenhinol, hefyd wedi gweld manteision i’r 
ymgyrch. Dywedodd Wendy Bottrill: “Mae 
ymwelwyr â’r ddinas yn mwynhau crwydro, a 
bob amser yn chwilio am rywbeth unigryw a 
gwahanol. Mae’r ymgyrch hon wedi dangos 
bod siopau annibynnol gwych ar gael yn ein 
harcedau.”

NADOLIG 2018  
Bydd y Nadolig yn cyrraedd Caerdydd mewn 
steil eleni diolch i gynllun busnes CAERDYDD 
Am Byth. Rydym yn defnyddio siwgr a sbeis a 
phopeth neis i goginio gwledd i chi - cadwch 
lygad allan ym mis Rhagfyr am rywbeth a 
fydd yn tynnu dŵr o’r dannedd, ochr yn ochr 
a’n hymgyrchoedd i hyrwyddo’r ddinas ar y 
teledu a’r radio. 

ADLONIANT STRYD

Mae creu awyrgylch croesawgar a theuluol 
ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr yn un 
o amcanion allweddol CAERDYDD Am Byth. 
Diddanodd 3D Brass y torfeydd a oedd ar 
eu ffordd i gêm bêl-droed Cymru v Sbaen yn 
Stadiwm Pincipality yn ddiweddar, a bydd rhyw 
fath o adloniant stryd ym mhob un o gemau 
rhyngwladol yr hydref eleni.

DIGWYDDIAD 
NATWEST   
Yn ddiweddarach fis yma, gweithiodd 
CAERDYDD Am Byth gyda NatWest Cymru i 
gyflwyno gweithdy Marchnata Dylanwadol 
i dros 80 o bobl busnes gyda Christian 
Amodeo, y gŵr y tu cefn i’r cyfrif cymdeithasol 
enwog ‘I Loves the ‘Diff’. Nod y gweithdy 
oedd rhoi’r cyfle i fusnesau Caerdydd feithrin 
dealltwriaeth well o sut mae defnyddio’r 
math newydd hwn o gyfathrebu gyda 
chynulleidfaoedd eang.

NODDI DIGWYDDIADAU

Gŵyl Llyfrau Caerdydd 

IRIS

SŴN

BAFTA CymruChristian Amodeo

INTROBIZ
Introbiz yw arddangosfa busnes fwyaf Cymru, ac 
arweiniodd y Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, 
Carolyn Brownell, seminar ar waith CAERDYDD 
Am Byth i’n haelodau ac unigolion nad ydynt yn 
aelodau.
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HYFFORDDIANT 2019
Mae mwy na 35 o fusnesau CAERDYDD Am 
Byth wedi anfon staff ar un o gyrsiau hyfforddi 
CAERDYDD Am Byth, a ariennir yn llawn, ers 
i’r rhaglen ddechrau y llynedd. Yn ddiweddar, 
ychwanegwyd hyfforddiant ymwybyddiaeth 
bregusrwydd at y rhaglen i sicrhau bod staff 
lletygarwch yn ymwybodol o’u rôl yn diogelu 
aelodau o’r cyhoedd. 

Mae rhaglen hyfforddi 2019, sydd wedi’i 
hariannu’n llawn, wrthi’n cael ei datblygu. Os 
hoffech weld unrhyw gyrsiau hyfforddi’n cael eu 
hychwanegu at raglen CAERDYDD Am Byth, sydd 
wedi cynnwys cymorth cyntaf, hyfforddiant tân, 
gwerthiannau a’r cyfryngau cymdeithasol yn 
flaenorol, e-bostiwch emily@forcardiff.com.

ARBED COSTAU

Mae’r ymgynghorwyr arbed costau Meercat 
Associates yn parhau i sicrhau arbedion i 
aelodau CAERDYDD Am Byth orbenion, gan 
gynnwys cyfleustodau, telegyfathrebu a ffioedd 
masnachwyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn 
cwrdd â Meercat i ystyried cyfleoedd i wneud 
arbedion, e-bostiwch emily@forcardiff.com Rydym 
wrthi’n edrych ar gyfleoedd i leihau premiymau 
yswiriant i fusnesau.

DYLANWADOL 

NEAR ME NOW 
Mae CAERDYDD Am Byth yn ymrwymedig i 
gefnogi busnesau annibynnol, ac mae wedi 
neilltuo gwerth £100,000 o gyllid i wneud 
hynny. Mae Near Me Now yn un o’r prosiectau a 
gefnogir gan y gronfa hon. Mae’r ap yn galluogi 
siopwyr i grwydro a chysylltu â chanol eu tref 
neu ddinas yn ddigidol. Mae CAERDYDD Am 
Byth wedi ariannu defnydd o’r ap ar gyfer ein 
haelodau annibynnol am hyd at chwe mis – i 
ddysgu mwy e-bostiwch info@forcardiff.com 
neu siaradwch ag un o’r Cenhadon Stryd.

LOBÏO 
Gan fod y mater yn un datganoledig, mae 
CAERDYDD Am Byth ymysg y 10 AGB yng 
Nghymru sy’n lobïo dros sicrhau bod y toriadau 
Ardrethi Busnes i’r rheini sydd â gwerth 
ardrethol o lai na £51,000, a gyhoeddwyd yn y 
gyllideb ar gyfer Lloegr, yn cael eu cyflwyno yng 
Nghymru hefyd, a hynny ar yr un pryd. 

NEXTBIKE 
Mae’r cynllun NextBike yn parhau i dyfu. Gall 
cyflogeion busnesau CAERDYDD Am Byth gael 
gostyngiad ar aelodaeth flynyddol o’r cynllun - 
£40 yn lle’r £60 arferol. 

Hefyd, gall busnesau gael mynediad at 
aelodaeth gorfforaethol i’w holl staff gyda 
gostyngiad o 10% gydag aelodaeth CAERDYDD 
Am Byth. Mae rhai o’r cyfraddau isod – mae hwn 
yn gynnig gwerth chweil ac yn fantais wych o 
ran lles staff. Cysylltwch â emma@forcardiff.com 
i weld holl godau gostyngiad ac aelodaethau 
corfforaethol NextBike.

Cyfradd 
Gyffredinol

Gyda 
gostyngiad 
CAERDYDD 
Am Byth

Cost fesul 
aelod o 
staff

25 aelod 
o staff

£750 £675 £27

100 aelod 
o staff

£1,920 £1,728 £17.28

500 aelod 
o staff

£6,000 £5,400 £10.80

A GIFT CARD

1234   1234   1234   1234

CERDYN RHODD 

Mae Cerdyn Rhodd CAERDYDD Am Byth, 
y cerdyn rhodd annibynnol unigryw, yn 
arwydd arall o ymrwymiad CAERDYDD 
Am Byth i fusnesau annibynnol. Mae 
bellach yn cael ei dderbyn mewn dros 
70 o fusnesau lleol ac mae ar werth yn 
www.cardiffgiftcard.com yn ogystal â 
Shop Rugby ac Oriel SHO. Mae’r cerdyn 
wir yn cynrychioli popeth annibynnol yng 
Nghaerdydd.

Byddai Cerdyn Rhodd CAERDYDD 
Am Byth yn anrheg Nadolig perffaith 
i gleientiaid neu staff – gall aelodau 
CAERDYDD Am Byth fanteisio ar 
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SIOPA CUDD – GWOBRAU GWASANAETH CWSMERIAID 

Cymerodd dros 150 o fusnesau ran ym Mhencampwriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid CAERDYDD Am Byth eleni 
gyda’r busnesau buddugol yn cael eu coroni gan Geraint Hardy yn y Philharmonic ar 12 Tachwedd. 

Llongyfarchiadau i bawb:  

Manwerthwr Cenedlaethol – 
Moethusrwydd ac Enillydd 
Cyffredinol: Links of London Arweinyd y noson: Geraint Hardy 

Manwerthwr Cenedlaethol – Ffasiwn: 
Oxfam Boutique

Gwasanaeth ac Atyniad: TSB 

Llety: Clayton Hotel

Tafarnau a Bariau: The Goat Major

Mike, Olivia ac Emma : 
CAERDYDD Am Byth

Bwyty: Mia Porto Due 

Caffi a Lle Bwyta: Llaeth a Siwgr 

Manwerthwr Annibynnol: Celtic Brides

Siop Goffi – Caffe Nero – Heol Sant Ioan 
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Manwerthwr Cenedlaethol – 
Cyffredinol: Lush
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CAEL Y GORAU ALLAN 
O’CH AELODAETH

       @FOR_Cardiff
       FOR Cardiff
       FOR Cardiff 
       FOR Cardiff
       FOR Cardiff 

       info@forcardiff.com
       forcardiff.com
       02920314770
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