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Croeso i seithfed 
rhifyn o gylchlythyr 
chwarterol Caerdydd 
AM BYTH a’r cyntaf yn 
2019. Yn amgaeedig 
mae diweddariad ar yr 
amrywiaeth o brosiectau 
mae’r tîm wedi bod yn 
gweithio arnynt dros y 
misoedd diwethaf i gyflawni’r 
ymrwymiadau a nodwyd 
yn ein cynllun busnes. 
Rwyf yn falch iawn gyda’r 
canlyniadau o rai prosiectau 
proffil uchel iawn.

Mae ychydig o newidiadau 
wedi digwydd yn y cwmni 
ac rwyf yn falch o ddweud 

fod Steve Afia, o Shop Rugby 
wedi’i benodi i’r bwrdd yn 
ddiweddar fel cynrychiolydd 
newydd busnesau 
annibynnol. O’r blaen, Steven 
Salamon oedd yn cyflawni’r 
rôl hon, ond mae bellach yn 
canolbwyntio ar ei fentrau 
busnes mwyaf newydd. 
Hefyd mae Margaret Waters 
o Westy Park Plaza yn 
Gyfarwyddwr newydd gan 
gymryd drosodd gan Marie 
Fagan sydd wedi’i dyrchafu 
yn ddiweddar yng Ngwesty’r 
Hilton. Hoffwn groesawu 
Steve a Margaret i’r Bwrdd, 
ac rydym yn edrych ymlaen 
at weithio gyda nhw.

RHAGAIR
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Bydd paratoadau yn 
dechrau cyn bo hir ar gyfer 
ein digwyddiad Arddangos 
Blynyddol, rhagwelir y bydd 
hyn yn digwydd yn gynnar 
ym mis Mehefin ac rydym 
yn awyddus i wneud y 
digwyddiad eleni yn fwy ac yn 
well na’r flwyddyn ddiwethaf. 
Os oes gennych ddiddordeb 
mewn dod i’r digwyddiad 
hwn, dylech danysgrifio i’n 
e-gylchlythyr ar y wefan i 
wneud yn siŵr y byddwch yn 
cael eich gwahoddiad.  

Adrian Field
  
Adrian Field,  
Cyfarwyddwr Gweithredol 

3

Mae’r fersiwn Saesneg o’r 
cylchlythyr ar gael i’w lawr lwytho 
o wefan Caerdydd AM BYTH. 
Ewch i: 
www.forcardiff.com
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BANER BORFFOR   
Dyfarnwyd anrhydedd y 
Faner Borffor i Gaerdydd gan 
y Gymdeithas Rheoli Trefi a 
Dinasoedd (ATCM) am gynnig 
nosweithiau allan difyr, amrywiol, 
diogel a phleserus.

Mae’r Faner Borffor yn gynllun 
sy’n cydnabod rheoli canol dinas 
rhagorol gyda’r nos, fel y Faner 
Las ar gyfer traethau diogel a’r 
Faner Werdd ar gyfer parciau.

Arweiniwyd y cais ar gyfer 
achrediad gan Caerdydd AM 
BYTH ac roedd yn cynnwys 
partneriaid megis Heddlu De 
Cymru, Cyngor Caerdydd, 
Heddlu Trafnidiaeth Prydain, 
Fforwm Trwyddedigion 
Caerdydd, Bugeiliaid y Stryd 
a llu o atyniadau diwylliannol. 
Sgoriwyd Caerdydd yn erbyn 
y pum safon craidd a nodwyd 
gan y Faner Borffor sy’n 
cynnwys bod yn ddiogel ac 
yn groesawgar, hygyrchedd 
yr ardal a dewis amrywiol o 
weithgareddau hamdden ac 
adloniant ar gael i bawb.

Fe wnaeth nifer o brosiectau 
amrywiol Caerdydd AM BYTH 
gyfrannu at lwyddiant y cais 
hwn, mae’r prosiectau hyn 
yn cynnwys hyfforddiant ar 
ymwybyddiaeth o bobl sy’n 
agored i niwed ar gyfer staff 
tafarndai a chlybiau, y tîm 
o Farsialiaid Nos sy’n helpu 
pobl i fynd adref yn ddiogel 
wedi noson allan, y 102 o 
fusnesau economi gyda’r nos 
sy’n defnyddio ein cynllun radio 
CityNet a’r gefnogaeth rydyn 
ni’n ei chynnig i fentrau fel y 
Bugeiliaid Nos a’r Criw Clwb. 

CABC – 200FED 
AELOD 
Ym mis Rhagfyr croesawodd y 
system CityNet Radio ei 200fed 
danysgrifiwr ers ei lansio yn 
Chwefror 2018. Mae’r system 
yn cysylltu tafarndai, clybiau, 
a siopau yng nghanol y ddinas 
ac ym Mae Caerdydd gyda 
Swyddog Heddlu sy’n monitro 
Teledu Cylch Cyfyng yn Neuadd 
y Ddinas 24 awr y diwrnod, 365 
diwrnod y flwyddyn.

Mae CityNet yn cael ei reoli 
gan drefniant partneriaeth 
rhwng Cardiff Against Business 
Crime, y bartneriaeth lleihau 
troseddau busnes swyddogol a 
reolir gan Caerdydd AM BYTH, 
yn ogystal â Heddlu De Cymru 
a  M.R.S Communications.

Mae’r system wedi gwneud 
mwy na phrofi ei werth ac wedi 
arwain at nifer o arestiadau am 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a lladrad, olrhain pobl agored 
i niwed sydd ar goll a phlant ar 
goll ac mae wedi’i integreiddio 
fel rhan o weithdrefnau brys 
EVAC y ddinas sydd yn eu 
lle rhag ofn y bydd unrhyw 
ddigwyddiadau mawr yn  
mynd ymlaen neu unrhyw 
amhariad ar wasanaethau.

CROESAWGAR 

Cydnabyddiaeth

Blwyddyn 1af

CABC yn dathlu 
blwyddyn ers lansio  

ar 31 Ionawr 2018

Baner Borffor

Caerdydd wedi'i hachredu 
gyda Baner Borffor yn 2019

Swyddogion Heddlu

Caerdydd AM BYTH  
yn croesawu dau 

Swyddog Heddlu yn 
benodol i ganol y ddinas

CABC yn dod yn aelodau 
o Cymru yn erbyn 

Troseddau Busnes a'r 
Gymdeithas Genedlaethol 
partneriaethau troseddu 

yn erbyn busnesau

DISC

CABC yn lansio DISC 
rhannu gwybodaeth sy'n 
cydymffurfio â rheolau 

GDPR er budd ei aelodau

146 Radio

LANSIAD CABC 2018

CABC yn rhoi 146 radio 
CityNet o'r radd flaenaf 

allan yn eu wythnos gyntaf

Lansiad CABC 
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Caerdydd AM BYTH a phartneriaid yn dathlu’r wobr

Marsialiaid nos Caerdydd AM BYTH
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DIWEDDARIAD TÎMAU 

Cafwyd 
wared 
ar 9,516 
gwm cnoi 

Mae’r Marsialiaid Nos wedi 
bod ar waith am bron i 
flwyddyn bellach ac yn 
ogystal â chynorthwyo’r 
cyhoedd ar ddyddiau 
Gwener a Sadwrn, maen 
nhw’n gweithio dros wyliau  
a digwyddiadau mawr fel  
y Nadolig a’r Chwe Gwlad  
er mwyn sicrhau bod  
pawb yn cyrraedd adref  
yn gyflym a diogel.

Mae treial yn mynd rhagddo 
ar hyn o bryd ar gyfer safle 
Marsialiaid Nos ychwanegol 
y tu allan i Howells ar Heol 
y Santes Fair. Dechreuodd 
y treial ym mis Tachwedd a 
bydd yn mynd ymlaen bob 
dydd Gwener a dydd Sadwrn 
tan ddiwedd mis Mawrth.   
Mae Caerdydd AM BYTH wedi 
gwneud y penderfyniad hwn 
o ganlyniad i adborth gan ein 

tîm Marsialiaid Nos a gyrwyr 
Hackney Caerdydd. Asesir 
llwyddiant y safle a’r adnoddau 
ychwanegol yn y Gwanwyn.

MARSIALIAID NOS

Marsialiaid 
Nos wedi 
cynorthwyo 
cyfanswm  
o 48,981  
o bobl. 

Ers dechrau ar eu rôl yn y 
tîm AGB, mae dau Gwnstabl 
Heddlu llawn amser 
Caerdydd AM BYTH yn 

parhau i ategu gwaith tîm 
Heddlu De Cymru a gweithio 
ar faterion allweddol yng 
nghanol y ddinas. 

HEDDLU 

Cafwyd wared 
ar 918 o dagiau 

Graffiti 

Mae tîm glanhau Caerdydd 
AM BYTH yn parhau i weithio 
saith diwrnod yr wythnos i 
wneud i Gaerdydd ddisgleirio. 
Dros y gaeaf cafodd trelar 
cael gwared ar gwm cnoi ei 
ychwanegu at eu rhestr o 
adnoddau er mwyn gwella 
lefel y gwasanaeth ac mae 
eisoes wedi cael gwared ar 

bron i 10,000 o ddarnau gwm 
oddi ar strydoedd Caerdydd.

Yn ogystal â’u gwaith 
cyffredinol, mae’r tîm glanhau 
wedi cwblhau prosiectau 
glanhau dwfn trawiadol yn 
ystod yr wythnosau diwethaf 
yn enwedig ar gyfer Park Lane 
a Church Place. 

Y TÎM GLANHAU

Glanhawyd 
27,662  

medr sgwâr
Defnyddiwyd 20 
galwyn o baent
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Mae tîm y Llysgenhadon yn 
parhau i roi croeso cynnes 
i’r ddinas. Yn ogystal â 
chynorthwyo’r cyhoedd a 
bod yn wyneb i Caerdydd 
AM BYTH mae’r tîm yn 
treulio amser yn ymweld â’u 
busnesau penodol. Maen 
nhw’n diweddaru’r aelod-
fusnesau ar brosiectau mae’r 
tîm yn gweithio arnynt a 
sut y gallant gymryd rhan. 
Mae hyfforddiant yn rôl y 
Llysgennad yn hanfodol gan 
fod y galw ar eu hamser mod 

amrywiol, sydd wedi arwain 
at hyfforddi’r holl dîm sut i 
ddefnyddio diffibriliwr, sgil a 
allai o bosibl achub bywyd. 

Mae rôl Louise fel Swyddog 
Cyswllt Busnes, yn 
ymgysylltu gyda’n haelodau 
corfforaethol wedi bod 
mor llwyddiannus fel bod 
Caerdydd AM BYTH yn 
recriwtio ar gyfer swydd 
Swyddog arall. Gallwn roi’r 
newyddion diweddaraf am 
y swyddogion newydd yn y 
rhifyn nesaf.

LLYSGENHADON

12,180

Helpwyd... 

...o bobl 

4,500

13,305

23,496 

TAXI

House of Fraser

Safle Heol y 
brodyr Llwydion 

Safle Stryd Wood 

Safle Lôn y Felin 

“Rwy’n gweld Tîm Glanhau Caerdydd AM BYTH allan bob bore pan fyddaf yn 
dod i mewn i’r gwaith a rhaid i mi ddweud eu bod yn gwneud gwaith gwych! 
Mae’r tu allan yn edrych yn hyfryd... ac mae’r bobl sy’n gwneud y gwaith yn 
gyfeillgar iawn ac yn cadw’r cyhoedd yn hapus mor gynnar yn y bore.”  

Carrie James, Barclays   

Tua 5,500 o 
ymweliadau 

busnes

Cerddwyd tua 
4,500 o filltiroedd

Cyfanswm y bobl helpwyd

0 3 85 4
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Queen Street, Cardiff

Mae Caerdydd AM BYTH 
wedi bod yn lobïo ar ran 
busnesau i geisio lleihau 
effaith y nifer cynyddol o 
bebyll sy’n ymddangos yng 
nghanol y ddinas.  Diolch i’r 
busnesau hynny sydd wedi 
rhoi datganiadau o effaith 
i ni ar y mater – mae’n 
amlwg ei fod yn rhywbeth 
sy’n effeithio ar fasnach ac 
yn codi pryderon ynglŷn â 
lles gweithwyr, trigolion ac 
ymwelwyr. Er ein bod yn 
cydnabod bod y mater o 
ddelio gyda’r digartref yn un 
sensitif, ein rôl yw cynrychioli 
barn y busnesau i Heddlu De 

Cymru a Chyngor Caerdydd i 
sicrhau bod penderfyniadau 
gwybodus yn cael eu 
gwneud. O ganlyniad, rydym 
yn cefnogi’r penderfyniad 
i gael gwared ar bebyll 
nad ydynt yn cael eu 
meddiannu bellach a rhoi 
cymorth i’r rhai mewn 
gwir angen. Mewn rhai 
amgylchiadau, bydd Cyngor 
Caerdydd yn arwain ar roi 
cyngor i drigolion pebyll 
gyda’r amcan clir o’u 
hannog i ymgysylltu â’u 
gwasanaethau yn hytrach 
na defnyddio pebyll.

PEBYLL

LÔN Y FELIN Mae’r gwaith adfywio 
yn Lôn y Felin wedi ei 
gwblhau ac mae gan rai 
busnesau bellach yr opsiwn 
o gynyddu faint o fyrddau 
sydd ganddynt yn nhu 
blaen eu safle yn ogystal 
â dogfennau trwyddedu 
symlach. Mae’r ardal wedi’i 
wneud yn daclusach ac mae 
ardaloedd cerdded wedi’u 
diffinio’n well fel rhan o’r 
cynllun. Mae Caerdydd AM 
BYTH wedi helpu i hysbysu 
busnesau am y cynnydd yn 

ogystal â chynrychioli eu 
barn i Gyngor Caerdydd pan 
oedd y cynlluniau’n cael eu 
llunio. Mae Caerdydd AM 
BYTH hefyd wedi ymrwymo 
arian i’r cam nesaf, sydd 
ar gyfer gosod rhywfaint o 
frandio corfforol er mwyn 
helpu i ddiffinio’r ardal. Mae 
disgwyl y bydd briff yn cael 
ei gyhoeddi i ddylunwyr y mis 
hwn a bydd busnesau yn Lôn 
y Felin yn rhan o’r broses o 
wneud penderfyniad terfynol.

Mwy o fyrddau 
tuallan i fusnesau Mae’r ardal wedi’i dwtio
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Gerddi Sant Ioan 

GERDDI SANT IOAN Yn dilyn cyfnod o fod ar 
gau, mae gerddi Sant Ioan 
yng nghanol y ddinas wedi 
cael bywyd newydd wrth 
i Caerdydd AM BYTH ail-
agor y gatiau yn dilyn eu 
cau yn 2018. 

Mae Llysgenhadon 
Caerdydd AM BYTH yn 
agor y gerddi bob dydd i’r 
cyhoedd fwynhau’r gofod. 
Yn ystod y cyfnod ailwampio, 
gweithiodd Caerdydd 
AM BYTH gyda Chyngor 
Caerdydd a’r Gwasanaeth 
Prawf i glirio planhigion 
oedd wedi tyfu’n wyllt, 
gwella gwelededd golau, 
adnewyddu meinciau a 
phaentio’r rheiliau i adfer y 
gerddi i’w hen ogoniant. 

Yn ddiddorol, yn ystod y 
gwaith glanhau datgelwyd 
nifer o feddi rhyfel ymysg 
y llwyni oedd wedi tyfu’n 
wyllt ac mae Caerdydd AM 
BYTH bellach yn gweithio 
gyda’r Comisiwn Beddi 
Rhyfel i ddarganfod mwy 
am eu cefndir, yn y gobaith y 
gellir dangos y wybodaeth i 
hysbysu ymwelwyr o’u hanes.

Bydd Cyngor Caerdydd yn 
cynnal a chadw’r gerddi tra 
bydd Caerdydd AM BYTH yn 
cydlynu rhaglen dymhorol o 
adloniant yn y gofod ac yn 
gyfrifol am agor a chau y 
gatiau yn ddyddiol.

Llysgenhadon yn agoriad Gerddi Sant Ioan 

Gerddi Sant Ioan 
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Roedd Caerdydd AM BYTH yn ymwybodol mai ychydig iawn 
o weithgarwch oedd dathlu nawddsant Cymru, Dewi Sant ym 
Mhrifddinas Cymru. 

DILYN Y DAFFS 

Gwnaed y penderfyniad 
i synnu’r cyhoedd a chael 
rhywfaint o hwyl drwy gael 
cennin Pedr yn hofran ar 
draws y ddinas. 

Roedd y symbolau eiconig 
o Gymreictod yn chwe metr 
mewn diamedr ac yn hofran 
hyd at 60 medr yn yr awyr. 
Fe wnaethant ymddangos 
mewn 15 o leoliadau eiconig 
gan gynnwys Parc yr Arfau 
Caerdydd, Neuadd y Ddinas 
a Sgwâr Callaghan, cyn 
i’r arddangosfa o flodau 
anarferol ddod i ben blodeuog 
ar Dydd Gwyl Dewi yng 
Nghastell Caerdydd. 

Bob bore roedd #LlwybrDaff 
yn ymddangos mewn 
dau leoliad cyn mynd i’w 

lleoliadau nesaf ar gyfer y 
prynhawn. Roedd angen i 
bobl fod yn gyflym i sylwi 
arnynt, ond fe wnaethant 
gyda chyrhaeddiad ymgyrch 
o 557,334 a 18,276 o 
ryngweithiadau cyfryngau 
cymdeithasol dros gyfnod o 
bum diwrnod. 

Mae’n bleser gan Caerdydd 
AM BYTH adrodd bod nifer 
yr ymwelwyr i’r ddinas hefyd 
wedi cynyddu, gan ddangos 
cynnydd o 24.1% o’i gymharu 
â 2017 (roedd 2018 ar yr 
wythnos hon yn rhybudd 
tywydd difrifol o ganlyniad i 
eira felly nid yw’r data hwnnw 
wedi’i gynnwys). 

Mwy o ymwelwyr:

Rhyngweithiadau 
cymdeithasol::

Ymwelwyr 
unigryw i’r wefan:

Ymwelwyr yn 
dychwelyd i’r wefan:

24.1%

557,334

18,276

1,420

25%

540,164

Cyrhaeddiad ymgyrch:

#TheDaffTrail

Sgwar Canolog

Cyrhaeddiad cyfryngau 
cymdeithasol:
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Neuadd Dinas Caerdydd 

Yr Amgueddfa Genedlaethol Prifysgol De Cymru, Yr Atriwm 

Canolfan Siopa Dewi Sant

Castell Caerdydd 

Castell Caerdydd 
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Cyrhaeddiad cyfryngau o 

“Bu mis Rhagfyr yn gyfnod 
masnachu gwych ar gyfer 
y tafarndai ac mae’n 
gadarnhaol iawn gweld 
hynny’n cael ei adlewyrchu 
yn  ystadegau nifer yr 
ymwelwyr. Mae canol dinas 
Caerdydd yn honni fod profi 
twf o’r fath dros y Nadolig, 
o’i gymharu â thuedd y DU, 
yn destament i’r amrywiaeth 
o weithgareddau ac 
atyniadau sy’n cael eu trefnu 
yma i bawb eu mwynhau.” 
Natasha Williams,  
Uwch Reolwr Gweithrediadau 
yn SA Brains a Dirprwy 
Gadeirydd Caerdydd AM BYTH

Fe wnaeth mwy na 4.7m 
o bobl ddod i Gaerdydd i 
fynd i ysbryd yr ŵyl yn 2018, 
cynnydd o 9.3% ar 2017, tra 
roedd y ffigurau ymwelwyr 
cyffredinol ar gyfer y DU 
wedi gostwng 2.6% yn ystod 
Tachwedd a Rhagfyr.

Dechreuodd Caerdydd AM 
BYTH Nadolig 2018 mewn 
steil gyda’n hymgyrch 
marchnata mwyaf hyd 
heddiw yn cyrraedd 12 
miliwn. Roedd hyn yn 
cynnwys hysbyseb deledu 
Nadolig a ddarlledwyd i 
gynulleidfaoedd ar draws 
Cymru a De-orllewin Lloegr. 
Roedd yr hysbyseb yn 
arddangos y Farchnad 
Nadolig, hud a lledrith 

Gŵyl y Gaeaf a’r cyfoeth 
o leoliadau siopa sydd ar 
gael, gan gynnwys siopau 
annibynnol, llai a brandiau 
mawr ar y stryd fawr.

Roedd gweithgareddau 
drwy brofiad hefyd yn 
boblogaidd gyda phobl o 
bob oed, megis Tŷ’r Gŵr 
Sinsir melys ei arogl a 
ymddangosodd dros nos 
ar Yr Ais, yn cynnig llwyfan 
i ddiddanwyr gan gynnwys 
cerddwyr ystudfachau a 
Band Pres Melin Gruffudd. 
Rhoddodd y Tŷ hefyd gyfle 
i’r cyhoedd roi i gronfa 
digartref CAERedigrwydd 
Caerdydd AM BYTH drwy 
bwyntiau talu digyffwrdd.

Y NADOLIG

Yn fwy o ymwelwyr 

9.3%

O bobl yn ymweld â Chaerdydd
4.7 miliwn

Tŷ Bach Sinsir, Yr Aes

12 miliwn
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YMCHWIL SY’N CAEL 
EI GYFLAWNI 
Yn ein cynllun busnes, mae Caerdydd AM 
BYTH yn ymrwymo i ymgymryd â gwaith 
ymchwil. Mae busnesau dro ar ôl tro yn 
codi eu pryderon am dawelwch y cyfnos 
rhwng 5-8 pm, gyda ni. Er mwyn deall 
yn well sut y gall Caerdydd AM BYTH 
fuddsoddi mewn gweithgarwch prosiect 
i helpu i hybu’r amseroedd masnachu 
hyn mae angen i ni ddeall ymddygiad 
a phatrymau gwneud penderfyniadau 
wedi iddynt orffen gweithio yn well. O 
ganlyniad, mae Caerdydd AM BYTH wedi 
penodi cwmni ymchwil lleol sydd wedi 
gweithio gyda chleientiaid fel Llywodraeth 
Cymru a Chanolfan Siopa Dewi Sant i 
weld pa gyfleoedd sydd i wella’r economi 
min nos ar gyfer ein haelodau. 

TOY MIC TREV   
Gan gymryd ysbrydoliaeth o’i hamser yn 
Nottingham, awgrymodd Emily Cotterill 
Rheolwr Prosiectau fod Caerdydd yn 
ariannu artist lleol i greu murlun ar gyfer un 
o’r cerddorion pen stryd mwyaf adnabyddus 
ac annwyl i Gaerdydd, ‘Toy Mic Trev’. Fe 
wnaeth Caerdydd AM BYTH redeg galwad 
i artistiaid a fyddai â diddordeb mewn creu 
cofeb barhaol i Trev ac i ychwanegu ychydig 
o ddiwylliant ychwanegol i Heol y Frenhines 
ar ochr siop Greggs, ger safle enwog Trev. Ar 
adeg ysgrifennu mae Caerdydd AM BYTH 
wedi rhoi 3 artist  ar y rhestr fer a byddwn 
yn gadael i’r cyhoedd benderfynu pwy fydd 
yn ennill y wobr fawreddog hon. 

Tyrau Rygbi, Yr Aes

TYRAU RYGBI  
Mae Undeb Rygbi Cymru wedi ymuno â 
Caerdydd AM BYTH i greu cyfres o osodiadau  
o gwmpas canol dinas Caerdydd, wedi’u  
dylunio i roi blas i ymwelwyr a phobl leol  
o ystyr rygbi Cymru i’r genedl. 

Mae amrywiaeth o bwyntiau gwybodaeth  
hefyd wedi ymddangos o gwmpas y dref, yn 
atgoffa ymwelwyr o eiliadau enwog, cerrig  
milltir a chyflawniadau yn hanes rygbi Cymru –  
fel cyfrif pwyntiau  Neil Jenkins oedd yn record  
byd, ‘y cais hwnnw’ gan Gareth Edwards a 
dathliad o gêm y merched.

Rhoddwyd y gosodiadau yn eu lle mewn 
pryd ar gyfer gêm gartref cyntaf Cymru ym 
Mhencampwriaeth Chwe Gwlad Guinness 2019, 
yn erbyn Lloegr, i roi blas i ymwelwyr ar y parch 
uchel a roddir i’n chwaraeon cenedlaethol. 

Mae’r mannau hunlun a’r pwyntiau 
gwybodaeth i’w gweld mewn nifer o leoliadau 
o amgylch y ddinas, o Heol y Frenhinol i Lôn y 
Felin, o amgylch Neuadd Dewi Sant a’r arcêd  
ac yng ngorsaf ganolog Caerdydd.

“Rydym yn gobeithio y bydd cefnogwyr o Loegr, 
Iwerddon a Chymru fel ei gilydd mwynhau’r 
gosodiadau, credwn fod rhywbeth i bawb 
o fannau hunlun i ddathliadau o’n hanes a 
ffeithiau ac ystadegau am y gêm rydyn ni i  
gyd yn ei charu,” meddai llefarydd ar ran  
Undeb Rygbi Cymru.

Trevor Rees ‘Toy Mic Trev’ [Credyd i: Andrew Parry]
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Yn gynharach eleni bu 
Caerdydd AM BYTH yn 
gweithio gyda NatWest Cymru 
i ddod ag un o arbenigwyr 
gwerthiant mwyaf blaenllaw 
y DU, Stuart Allen i seminar ar 
gyfer busnesau lleol. Roedd 
yr adborth o’r digwyddiad 
hwn yn ardderchog ac mae’r 
bartneriaeth hon yn rhywbeth 
rydym yn edrych ar ei 
datblygu yn  ystod 2019. 

Ar ddiwedd y llynedd, 
cynhaliodd Caerdydd AM 
BYTH ein digwyddiad 
Diodydd y Gaeaf blynyddol 
yn Revolution ar gyfer 100 o’n 
haelodau. Cafodd mynychwyr 
eu hyfforddi yn y grefft o 
wneud coctels, gyda rhai 
yn creu eu cymysgeddau 
unigryw eu hunain! Byddwn 

yn cyhoeddi dyddiad ein 
digwyddiad Arddangos 
Blynyddol cyn hir, os 
hoffech sicrhau eich bod yn 
ymwybodol o’r digwyddiad 
hwn yna dylech danysgrifio i’n 
e-gylchlythyr drwy ein gwefan. 

Mae The Wallich yn un o 
sefydliadau digartrefedd 
mwyaf Caerdydd ac yn 
gweithio gyda’r gymuned yn 
ddiflino, derbyniodd Caerdydd 
AM BYTH adborth gan rai 
busnesau yr hoffent gael 
cyngor proffesiynol ar sut i 
estyn llaw i bobl sy’n cysgu 
allan. Cynhaliwyd digwyddiad 
ar y cyd â The Wallich ym mis 
Chwefror a yn Steinbeck and 
Shaw ac roedd dros 40 yn 
bresennol o fusnesau ar draws 
canol y ddinas. 

DIGWYDDIADAU BUSNES 

Mae 50,000 o weithwyr yn gweithio i 
aelod-fusnesau Caerdydd AM BYTH ac 
rydym am sicrhau bod y staff hynny yn 
manteisio i’r eithaf ar bopeth sydd gan 
y ddinas i’w gynnig. Dyna pam ein bod 
yn lansio cerdyn gweithwyr i ganiatáu 
i’n haelodau i hyrwyddo eu hunain a’u 
nwyddau a’u gwasanaethau i’r gynulleidfa 
gyffrous hon a rhoi hwb i fusnes ailadroddus 
a masnach yn gyffredinol. Gallai cynnig 
gynnwys bargen sefydlog megis disgownt  
o 10% neu gallai fod yn hyblyg yn dibynnu 
ar anghenion eich busnes.

Bydd y cerdyn yn cael ei lansio yn yr haf, os 
oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig 
i’w gynnwys ar y cerdyn a rhoi eich busnes o 
flaen y 50,000 o weithwyr hynny, anfonwch 
e-bost i Emma ar emma@forcardiff.com. 

Mae Caerdydd AM BYTH wedi bod yn 
noddwr balch o Wobrau Bywyd Caerdydd 
am y ddwy flynedd ddiwethaf ac eleni 
roeddem yn falch o gael y cyfle i ymgeisio 
am y categori newydd sbon, y Wobr 
Ddinesig. Roeddem hyd yn oed yn fwy 
balch pan gawsom wybod ein bod yn y 
rownd derfynol ar gyfer y wobr hon.

CERDYN GWEITHWYR 
– GALWAD AM 
GYNIGION 

AR Y RHESTR FER AR 
GYFER Y CATEGORI 
‘DDINESIG’ YNG 
NGWOBRAU BYWYD 
CAERDYDD



A GIFT CARD

CERDYN RHODD   
Mae cerdyn rhodd Caerdydd AM BYTH 
bellach yn flwydd oed ac mae wedi 
arwain at gannoedd o bunnoedd yn 
cael eu gwario ym musnesau annibynnol 
Caerdydd o Fabulous Welshcakes a 
Greazy Vegan i Wally’s Del a Barr 44. 
Gellir defnyddio’r cerdyn gyda dros 70  
o fusnesau annibynnol yng nghanol 
y ddinas. Dros y Nadolig fe wnaeth 
Caerdydd AM BYTH ymrwymo i roi 5% 
o holl werthiannau’r cerdyn rhodd i 
CAERedigrwydd ac roeddem yn falch 
iawn o haelioni’r cyhoedd.

Diolch yn fawr i fusnesau sy’n gwerthu’r 
cerdyn rhodd ar hyn o bryd, Shop Rugby, 
Hatts Emporiwm ac SHO Gallery. Os oes 
gennych ddiddordeb mewn gwerthu 
cardiau ac ennill comisiwn bach ar bob 
gwerthiant, cysylltwch ag Emily ar  
emily@forcardiff.com.

157FED RHIFYN

Derbyniad Diodydd y Gaeaf Caerdydd AM BYTH
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DYLANWADOL 

Rhaglen hyfforddiant a ariennir yn llawn 
Caerdydd AM BYTH yw un o’n prosiectau mwyaf 
llwyddiannus gyda’r cwrs Cymorth Cyntaf yn llawn 
tan fis Gorffennaf a Diogelwch Tân yn llawn tan 
fis Awst. Mae lleoedd ar gael ar rai cyrsiau, ac os 
oes galw digonol, gallem edrych i gynnal mwy. Ein 
gwefan yw’r lle gorau i wirio argaeledd ac mae 
cyswllt ar y dudalen hafan. Os hoffech roi adborth 
ar wahanol gyrsiau y credwch y byddai yn fuddiol 
i’n haelodau yna e-bostiwch eich awgrymiadau i 
Emma O’Donnell ar emma@forcardiff.com.

HYFFORDDIANT    

Hyfforddiant Defibriliwr

“Llawn gwybodaeth a byddwn yn 
ei argymell i bawb. Mae cymorth 
cyntaf yn cael ei ddiweddaru mor 
aml ac mae mor bwysig. Hyd yn oed 
wedi gwneud cymorth cyntaf yn y 
gorffennol, dysgais lawer heddiw.” 
Aelod o staff yn Breakout Cardiff

Mae cyflawni arbedion costau 
yn elw diriaethol ar fuddsoddiad 
talwyr ardoll ac rydym bob amser 
yn hapus i glywed cynigion ar gyfer 
sicrhau arbedion i’n haelodau. 
Mae’r talwyr ardollau Jelf wedi 
datblygu cynnig ar gyfer cyd-
aelodau a allai gynnwys premiwm 
is o 5% o leiaf na phris adnewyddu 
eich yswiriwr presennol, yswiriant 
diogelu rhag llifogydd ychwanegol, 
a mynediad i reolwr adfer trychineb 
yn First Recovery. Os oes gennych 
ddiddordeb mewn gwneud 
arbedion ar eich cynnig adnewyddu 
yswiriant, yna anfonwch e-bost i 
forcardiff@jelf.com neu ffoniwch 
Rhys Perkins ar 0330 134 67164.

5% YN IS NAG
ADNEWYDDU EICH

YSWIRIWR
PRESENNOL

PREMIWM



FFEITHIAU 
ALLWEDDOL AM  

Y DIWYDIANT:

Mae diwydiant 
digwyddiadau 
busnes yn DU  

werth £24 biliwn  
y flwyddyn

Mae cynrychiolydd 
busnes yn werth o leiaf 

deirgwaith gwerth 
ymwelwyr hamdden

Mae 74% o’r 
cynrychiolwyr 

busnes yn dychwelyd 
i’r gyrchfan 

cynhadledd fel 
ymwelwyr hamddenAdrian Field

DIGWYDDIADAU PARTNERIAETH 
BUSNES CAERDYDD
Mae Caerdydd AM BYTH 
wedi ymuno â Chymdeithas 
Gwestywyr, Caerdydd a’r Fro, 
lleoliadau yng Nghaerdydd 
sydd wedi ymrwymo arian 
i’r bartneriaeth a Chyngor 
Caerdydd i hyrwyddo’r 
ddinas fel prif gyrchfan ar 
gyfer digwyddiadau busnes 
a chynadleddau.

At ei gilydd mae’r 
bartneriaeth wedi dwyn 
ynghyd £100,000 i ddarparu 
cynllun marchnata newydd, 
sy’n cynnwys defnyddio 
lleoliadau yng Nghaerdydd, 
yn ogystal â gweithio 
ochr yn ochr â Chanolfan 
Gonfensiwn Rhyngwladol 
Cymru i fanteisio i’r eithaf 
ar y potensial busnes yn y 
farchnad hon.

Mae prifddinas Cymru 
eisoes wedi sefydlu ei hun fel 
cyrchfan o’r radd flaenaf ar 
gyfer chwaraeon a diwylliant. 
Bydd y bartneriaeth newydd 
yn edrych yn awr i fanteisio 
ar y cyfleoedd ymhellach 
i gryfhau Caerdydd fel 
cyrchfan blaenllaw yn y 
sector digwyddiadau busnes, 
gan weithio ochr yn ochr â 
thîm Digwyddiadau Busnes 
newydd Llywodraeth Cymru.

Mae gan Gaerdydd 
amrywiaeth o leoliadau ar 
gyfer digwyddiadau busnes 
gan gynnwys Stadiwm 
Principality; Gerddi Sofia; 
Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru; Coleg Cerdd a 
Drama Cymru; Stadiwm 
Dinas Caerdydd; Motorpoint 
Arena; Techniquest yn 
ogystal â Chanolfan 
Mileniwm Cymru

Bydd y bartneriaeth newydd 
yn cael ei chadeirio gan 
Adrian Field Cyfarwyddwr 
Gweithredol Caerdydd 
AM BYTH, a ddywedodd 
“Rydym yn hyderus bod gan 
Gaerdydd yr holl asedau yn 
eu lle i fod yn chwaraewr 
gwirioneddol yn y farchnad 
digwyddiadau busnes. Mae 
gennym leoliadau gwych, 
canol bywiog i’r ddinas, ac 
mae gennym frwdfrydedd 
gwirioneddol gan y sector i 
gefnogi hyn.”

177FED RHIFYN



ADRIAN FIELD  
Cyfarwyddwr Gweithredol

CAROLYN BROWNELL  
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

NIGEL GRIFFITHS  
Rheolwr Gweithrediadau

EMILY COTTERILL 
Rheolwr Prosiectau 

IAN TUMELTY 
Rheolwr Lleihau Troseddau Busnes 

EMMA O’DONNELL 
Swyddog Marchnata a Phrosiectau 

Yn ogystal â’n timau Llysgenhadon, Glanhau 
Stryd, Plismona a Marsialiaid Nos mae tîm 
swyddfa sy’n gweithio’n galed hefyd. Dyma’r tîm...

Y TÎM 
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GWNEUD Y MWYAF 
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