ADRODDIAD

BLYNYDDOL 2018/19

CYNNWYS
EDRYCH YN ÔL AC EDRYCH YMLAEN 

4

BWRDD Y CYFARWYDDWYR A’R TÎM

6

YR AIL FLWYDDYN MEWN RHIFAU

8

PROSIECTAU
CROESAWU10
BYWIOG16
DYLANWADOL26

2

TROSOLWG ARIANNOL

30

GWANWYN 2019 A THU HWNT

31

CAERDYDDAM
AM BYTH
BYTH
CAERDYDD

ADRODDIAD BLYNYDDOL

3

Adrian Field

EDRYCH YN ÔL AC EDRYCH YMLAEN

Croeso i ail adroddiad blynyddol ardal
gwella busnes Caerdydd, Caerdydd AM
BYTH. Mae Caerdydd wedi mynd o nerth
i nerth eleni; cafodd ei bleidleisio fel y
lle hapusaf yn y DU; mae’n mwynhau
buddsoddiadau gwerth miliynau o
bunnau yn y Capital Quarter; y Cei
Canolog a’r Sgwâr Canolog ymhlith eraill
ac mae’n cael ei gosod fel y brif ddinas ar
gyfer apêl gan fuddsoddwyr a’r ddinas
sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad.
Yn ein dwy flynedd gyntaf, mae
Caerdydd AM BYTH wedi bod yn
canolbwyntio ar gyflwyno ein cynllun
busnes mewn modd effeithiol a
chynhwysfawr, gan sicrhau bod
prosiectau’n cael eu cwblhau i’r safon
uchaf posibl. Nawr bod y prosiectau
hynny, megis ein tîm glanhau, y
Llysgenhadon a sianeli cyfathrebu
wedi cael eu sefydlu, gall Caerdydd
AM BYTH symud ymlaen i’r cam nesaf
yn ei ddatblygiad. Bydd y cwmni’n
gweithio gyda phartneriaid i sicrhau,
drwy ein harweinyddiaeth, ein hegni a’n
dylanwad, bod Caerdydd yn fywiog ac
yn groesawgar; gan helpu i ddenu mwy o
ymwelwyr ac annog buddsoddiad.
Mae partneriaethau’n hanfodol er
mwyn rhedeg unrhyw leoliad yn
llwyddiannus, ac mae ardaloedd gwella
busnes (BIDs) megis Caerdydd AM BYTH
yn rhan hanfodol o’r jig-so hwnnw.
Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi
gweithio’n galed i sefydlu ein hunain fel
corff pwysig ym mheiriant Caerdydd er
mwyn sicrhau bod lleisiau’r gymuned
fusnes yn cael eu clywed. Enghraifft o
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CAERDYDD AM BYTH

hyn oedd buddsoddiad Caerdydd AM
BYTH yng nghynhadledd eiddo fwyaf y
byd, MIPIM, lle’r oeddem yn rhan o dîm
o 40 o gynrychiolwyr a aeth i Cannes o’r
sectorau cyhoeddus a phreifat i sicrhau
bod gan Gaerdydd gynrychiolaeth gref
ar lwyfan y byd. Er mwyn dangos pa
mor llwyddiannus yw MIPIM, ymwelodd
Caerdydd â’r digwyddiad hwn rai
blynyddoedd yn ôl ac arweiniodd hyn
at fuddsoddiad gan y datblygwr a
ddaeth ag adeilad newydd y BBC i’r
Sgwâr Canolog.
Mae lefelau cysgu tu allan a’r heriau i
fusnesau sy’n gysylltiedig â chardota
ymosodol yn parhau i fod ymhlith y
materion amlycaf sy’n cael eu codi gan
ein haelodau. Roedd hyn yn arbennig o
gyffredin ym mis Ionawr pan oedd 35 o
bebyll yng nghanol Dinas Caerdydd. Nid
ymdrin â gorfodi ac arwain ar fynd i’r
afael â’r materion yw ein cylch gwaith,
ond lobïo a gweithio’n strategol gyda
phartneriaid fel Cyngor Caerdydd, Heddlu
De Cymru a rhanddeiliaid eraill i sicrhau
bod safbwyntiau busnesau a’u heffaith yn
cael eu clywed gan yr asiantaethau hynny
i sicrhau bod unrhyw benderfyniadau ar
y mater hwn yn cael eu llywio gan eich
profiadau chi, ein haelodau.
Rydym yn parhau â’n hymrwymiad i
CAERedigrwydd sy’n taflu goleuni ar y
cyfoeth o wasanaethau a ddarperir i helpu
i frwydro yn erbyn cysgu ar y stryd yn y
ddinas, yn ogystal â chodi arian i ddarparu
grantiau ar gyfer unigolion mewn perygl ac
rydym yn gweithio ar y cam nesaf fydd yn
mynd yn fyw yn ystod haf 2019.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’n
Bwrdd, sy’n gwirfoddoli eu hamser i helpu i
lywio’r cwmni a sicrhau bod eu sectorau’n
cael eu cynrychioli’n deg mewn prosiectau.
Mae ychydig o newidiadau wedi digwydd
yn y cwmni ac rwyf yn falch o ddweud fod
Steve Afia, o Shop Rugby a Shop Wales
wedi’i benodi i’r Bwrdd yn ddiweddar
fel cynrychiolydd busnesau annibynnol.
Hefyd mae Margaret Waters o Westy
Park Plaza yn Gyfarwyddwr newydd gan
gymryd drosodd gan Marie Fagan sydd
wedi’i dyrchafu yng Ngrŵp Hilton. Hoffwn
groesawu Steve a Margaret i’r Bwrdd ac
rydym eisoes wedi teimlo’r effaith maen
nhw’n ei gael ar y Bwrdd o weithio gyda
nhw.
Mae Caerdydd AM BYTH yn cael ei redeg
gan fusnesau, i fusnesau, ac rydym am
annog ein holl aelodau sy’n talu ardollau
i gymryd rhan drwy roi adborth i ni.
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ar
ein trydedd flwyddyn a bwrw ymlaen â’r
gwaith o gyflawni ein cynllun busnes pum
mlynedd. Os hoffech drafod Caerdydd AM
BYTH ymhellach, mae croeso i chi gysylltu
ag aelod o’r tîm.

Adrian Field
Adrian Field,
Cyfarwyddwr Gweithredol
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BWRDD Y CYFARWYDDWYR A’R TÎM

BWRDD Y CYFARWYDDWYR

Y TÎM RHEOLI

TÎM Y LLYSGENHADON

Simon Phillips

Adrian Field

Melanie – Arweinydd y Tîm

Marks and Spencer, Cadeirydd

Natasha Williams

Mark Brace

Comisiynydd Troseddu
Cynorthwyol, Heddlu De Cymru

Cyfarwyddwr Gweithredol

Neil Wicks

Carolyn Brownell

SA Brain – Is-gadeirydd
(o fis Hydref 2018)

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Rheolwr Mawrthnata
a Chyfathrebu

Bruno Nunes

Nick Newman

Emily Cotterill

Peppermint

The Philharmonic

Rheolwr Prosiectau

Dan Langford

Phil Sheeran

Ian Tumelty

Acorn Recruitment

Motorpoint Arena

Huw Llewelyn

Ruth Ryder

Admiral

Prifysgol De Cymru

Rheolwr Gweithrediadau

Margaret Waters

Steve Afia

TÎM Y SWYDDOGION

Marie Fagan

Hilton, Cyn Is-gadeirydd
(ymddiswyddodd ym
mis Tachwedd 2018)

Mike – Llysgennad
Olivia – Llysgennad
Tasia – Llysgennad

Nigel Griffiths

Steven Madeley

Park Plaza (penodwyd
ym mis Tachwedd 2018)

Jordan – Llysgennad

Rheolwr Lleihau
Troseddau Busnes

Ken Poole

Cyngor Sir Caerdydd

Jodie – Llysgennad

St David’s Dewi Sant

Shop Rugby & Shop Wales
(penodwyd ym mis
Tachwedd 2018)

Cliff Vanstone

John Lewis

Emma O’Donnell

Swyddog Mawrthnata
a Phrosiectau

Louise O’Hanlon

Swyddog Cyswllt Busnes

Mathew Hill

Swyddog Cyswllt Busnes

Rhian Reynolds

Swyddog Cyswllt Busnes
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YR AIL FLWYDDYN MEWN RHIFAU
YSTADEGAU CYFFREDINOL CANOL Y DDINAS
Cynnydd yn nifer y bobl (miliynau)

NIFER YR YMWELWYR
45

GWERTHIANNAU
CANOL Y DDINAS

££

44.6m*

44
43
42

42.5m*

£

2017-18 +2% = Yn erbyn y

41

flwyddyn flaenorol

YSTADEGAU CROESAWU

CYFRADDAU
SWYDDI GWAG

LLYSGENHADON

MARSIALIAID NOS

Wedi helpu

Wedi rhoi 10,920 o
gyfarwyddiadau – cynnydd
o 446% ers 2017/18

2 2 098

Cerdded
14,560 milltir

Ebrill 2017 – Mawrth
2018 (9%)

o bobl gyrraedd adref yn saff

40

2018-19 = Yn gyfartal yn
Ebrill 2017 –
Mawrth 2018

Ebrill 2018 –
Mawrth 2019

erbyn y flwyddyn flaenorol

Ebrill 2018 – Mawrth
2019 (8.6%)

*Darperir ffigurau gan Gyngor Caerdydd ac fe’u cesglir gan Springboard

YSTADEGAU DYLANWADOL

Ymgysylltu â 7,280
o aelodau’r cyhoedd

dros 119 noswaith

Y TÎM GLANHAU

HYFFORDDIANT
1

Fe wnaethom
hyfforddi 225 o
weithwyr o 40 busnes

2

Darparu cyfanswm arbedion o
£11,155.50 i fusnesau yn arbed
tua o £279 fesul busnes

SIOPA DIRGEL

3

140 o fusnesau wedi cymryd rhan mewn
siopa dirgel, cynnydd o 180% o’i gymharu â
2017/18. O’r busnesau hynny a gymerodd ran
fe wnaeth 59 o aelodau sgorio 90% neu’n
uwch (41% o’r busnesau a gymerodd ran)

Defnyddio

Rhoddodd 100% o’r mynychwyr ar
ein cwrs rheoli gwrthdaro diweddar
5 allan o 5 ym mhob elfen

CODI ARIAN

Golchi
176,635
medr o lawr

40
galwyn
o baent

Cael gwared ar
918 o dagiau
graffitis

Tynnu
36,954 darn
o gwm cnoi

defnyddio
25 galwyn
o gel tynnu
graffiti

+

£

Rydym wedi codi £70,000 o incwm
ychwanegol yn ogystal ag arwain cais
llwyddiannus am £150,000 o’r Gronfa
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol
(subject to final approval).

BASGEDI CROG

CAEREDIGRWYDD

SBWRIEL

YSTADEGAU BYWIOG
CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
1,213,400 o
argraffiadau
trydar, cynnydd o
23.5% o 2017-18

8

55.3m
cyfanswm
cyrhaeddiad
yr ymgyrch

CAERDYDD AM
AM BYTH
BYTH
CAERDYDD

Sylw yn y cyfryngau
gwerth £135,250 ar
gyfartaledd o 2017-19

Wedi dosbarthu
basgedi crog yn
cynnwys 7,600 o
blanhigion

Codi £10,000 ar gyfer
CAERedigrwydd

32 o fagiau sbwriel
wedi’u casglu yn
nigwyddiad casglu
sbwriel 1 awr
Caerdydd AM BYTH

ADRODDIAD
ADRODDIAD BLYNYDDOL
BLYNYDDOL

9

CANOLFAN WAITH, HEOL BARRACK

PROSIECTAU

Y TÎM GLANHAU

CROESAWU

Glendid canol y ddinas oedd un o’r
pryderon mwyaf yn arolwg blynyddol
2017/18, a wnaeth atgyfnerthu
pwysigrwydd ein tîm glanhau
penodedig ymhellach ym meddyliau
Bwrdd Caerdydd AM BYTH. Gyda
thros 176,635m2 wedi’i lanhau,
36,954 o ddarnau o gwm cnoi wedi’u
gwaredu, 918 o dagiau graffiti wedi’u
dileu, a 40 galwyn o baent wedi’u
defnyddio mae’n ddiogel dweud bod
y tîm wedi bod yn brysur.

CYN

AR ÔL

LLYS Y GORON CAERDYDD

LLYSGENHADON

MARSIALIAID NOS

Ar ôl 2 flynedd yn y swydd, mae tîm
Llysgenhadon Caerdydd AM BYTH bellach
wedi’u hymgorffori yn y gwaith o redeg
canol y ddinas. Nid oes yr un diwrnod yr un
fath i’r tîm diwyd hwn sy’n wynebu heriau
unigryw. P’un a yw’n golygu darparu cymorth
cyntaf, rhoi cyfarwyddiadau, adeiladu
pabell i amddiffyn perfformwyr stryd a
ariennir gan Caerdydd AM BYTH rhag y glaw,
neu’n gweithio gyda’r heddlu i roi gwybod
am faterion yn ymwneud ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol, mae eu rôl yn amrywiol!

Ym mis Mawrth 2018 penderfynodd Cyngor
Caerdydd dynnu cyllid yn ôl ar gyfer cadw trefn
ar dacsis yng nghanol y ddinas, gan olygu na
fyddai unrhyw safleoedd â chriw ym mhrifddinas
Cymru. Fe wnaeth Bwrdd a thîm Caerdydd AM
BYTH ymgynghori gyda phartneriaid allweddol
fel Heddlu De Cymru a’r Fforwm Trwyddedeion
ar y bygythiad canfyddedig y gallai hyn ei
gael ar ddiogelwch canol y ddinas a gwnaed y
penderfyniad i Caerdydd AM BYTH recriwtio ei
dîm ei hun o farsialiaid nos.

Mae’r tîm yn rhan hanfodol o’r jig-so o ran
ymgysylltu â busnes, gydag un aelod o’r
tîm wedi’i ddyrannu i bob aelod busnes.
Cysylltwch â ni os hoffech drefnu ymweliad
gan eich Llysgennad penodedig neu aelod
arall o dîm Caerdydd AM BYTH.

“Heddiw, fe wnaethon ni ddod ar
draws dyn ifanc oedd yn dioddef o
broblem iechyd meddwl ddifrifol. Yn
gynnar iawn yn ystod y sgwrs, roedd
un o’ch tîm Caerdydd AM BYTH, Tasia
yn cerdded drwy’r farchnad a daeth i
weld a allai helpu. Arhosodd gyda mi
drwy gydol y broses o gael cymorth
i’r dyn ifanc ac roedd hi’n gwbl wych.”
Louise Thomas
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CAERDYDD AM BYTH

Mae’r Marsialiaid Nos bellach wedi bod yn
weithredol am flwyddyn, gan helpu 220,983
o bobl i fynd adref ar ddydd Gwener a dydd
Sadwrn yn ogystal ag yn ystod gwyliau a
digwyddiadau mawr megis y Nadolig a
Phencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH dreialu safle
ychwanegol y tu allan i Howells ar Heol y
Santes Fair o ganlyniad i adborth gan ein tîm
marsialiaid nos a gyrwyr Hackney Caerdydd.
Mae’r treial wedi bod yn llwyddiannus iawn,
ac rydym wedi cytuno i redeg y safle marsialiaid
nos newydd yn barhaol o Ebrill 2019.

Marsialaid Nos Caerdydd AM BYTH

“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

CYN

AR ÔL

SWYDDOGION HEDDLU YMRODDEDIG
Mae Caerdydd AM BYTH yn ymrwymo
yn ei gynllun busnes i sicrhau bod canol
y ddinas yn amgylchedd diogel a saff
ar gyfer yr economi dydd a nos. Ym mis
Medi 2018, fe wnaethom ddechrau
ariannu dau Gwnstabl Heddlu
llawn amser i ategu swyddogion
presennol Heddlu De Cymru yn ardal
Caerdydd AM BYTH a gweithio ar
faterion hollbwysig megis ymddygiad
gwrthgymdeithasol a throseddau sy’n
ymwneud â manwerthu. Crëwyd y
swyddi mewn ymateb i ymgynghoriad
gydag Aelodau Caerdydd AM BYTH
ac adolygiad o i brosiectau croesawu
Caerdydd AM BYTH er mwyn canfod
sut y gall gefnogi busnesau a chanol y
ddinas yn well.

“Rydym yn falch o allu cefnogi’r fenter ‘Y
Cyntaf o’i Math yng Nghymru’ gan ein bod
wedi ymrwymo i ddeall ac ymateb i anghenion
pawb sy’n gweithio, yn byw ac yn ymweld â
chanol dinas Caerdydd. Bydd y swyddogion
ychwanegol yn gallu darparu gwell gwasanaeth
i’n Tîm Plismona Cymdogaeth presennol a gwella
edrychiad a theimlad canol y ddinas.” Dywedodd
y cyn-Brif Arolygydd Ian Randell, Heddlu De Cymru
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PEBYLL

Heol Santes Fair, Caerdydd [Credyd: Jonathan Billinger]

YMGYRCH ‘OK TO ASK’
Mae esblygu o’r ymgyrch ‘Wouldn’t Shouldn’t’,
a oedd yn mynd i’r afael ag aflonyddu
rhywiol meddw yn economi’r nos, mae ‘OK
to Ask’, yn annog oedolion ifanc ar noson
allan i fod yn wylwyr gweithredol os ydynt
yn gweld rhywun sy’n destun aflonyddu
rhywiol. Gweithiodd Caerdydd AM BYTH
mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, Drink
Awyr, a Chomisiynydd Troseddu’r Heddlu i
gyflwyno’r ymgyrch hon dros fis Gorffennaf
ar draws sianelau hysbysebu awyr agored ac
ar-lein i atgyfnerthu’r negeseuon hanfodol
hyn ar gyfer economi nos Caerdydd a bu iddo
gyflawni cyrhaeddiad o 1.6 miliwn o bobl.

CAEREDIGRWYDD
Mae Caerdydd AM BYTH yn cynnal arolwg
o’i aelodau bob blwyddyn i sicrhau bod ein
prosiectau a’n buddsoddiad yn adlewyrchu
gofynion busnesau. Yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf o arolygon, y prif fater a godwyd
oedd y lefelau cynyddol o gysgu ar y stryd ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol cyhoeddus
gan gynnwys defnyddio cyffuriau. Mewn
ymateb i hyn, lansiodd Caerdydd AM
BYTH yr ymgyrch CAERedigrwydd ym mis
Mawrth 2018. Eleni, cefnogwyd yr ymgyrch
honno drwy’r tŷ bach sinsir oedd wedi’i
leoli ar yr Aes dros y Nadolig (i gael rhagor
o wybodaeth ar y Nadolig, gweler adran
‘Bywiog’ yr adroddiad), lle gofynnwyd i
drigolion, ymwelwyr a gweithwyr gyfrannu
at gronfa CAERedigrwydd. Yn y flwyddyn
gyntaf, cododd y gronfa hon dros £10,000
gan roi 30 o grantiau i rhai mewn angen.
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Mae materion ynghylch y doreth o bebyll yng
nghanol y ddinas wedi’u codi gan ein haelodau
yn rheolaidd gydag adroddiadau’n cynyddu
sylweddol dros 2018/19. Fe wnaeth Caerdydd
AM BYTH weithio gyda Chyngor Caerdydd,
Heddlu De Cymru a rhanddeiliaid eraill i
sicrhau bod safbwyntiau busnesau yn cael eu
clywed gan yr asiantaethau hynny sydd yn y
sefyllfa orau i ddylanwadu’n uniongyrchol ar yr
effaith negyddol ar fasnach sydd wedi deillio o
ganlyniad. Mae’r gwaith lobïo, dan arweiniad
Caerdydd AM BYTH, wedi cynnwys cyfarfodydd,
adrodd am ddigwyddiadau ar ran busnesau
a cheisio datganiadau effaith i amlinellu’r
effaith niweidiol mae’r pebyll ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol cysylltiedig yn ei chael.
Mae tîm Caerdydd AM BYTH yn parhau i fynychu
cyfarfodydd gweithredol rheolaidd i drafod y mater
yn ymwneud â phebyll yn ogystal â chyfarfodydd
strategaeth. Nid yw Caerdydd AM BYTH yn rhan
o unrhyw brosesau gorfodi ac nid ein lle ni yw
gwneud hynny. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i
gynrychioli ein haelodau drwy gyfleu eich materion
mewn perthynas ag effaith ar fasnach, diogelwch
staff, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ati er
mwyn sicrhau bod unrhyw benderfyniadau a wneir
gan bartneriaid ar y mater hwn yn cael eu llywio
gan brofiadau ein haelodau.

Gorsafoedd rhoi CAERedigrwydd

Chwith i dde: Adrian Field, Ian Tumelty, Nigel Griffiths ac Emma O’Donnell gyda’r Baner Borffor

BANER BORFFOR
Dyfarnwyd gwobr y Faner Borffor i Gaerdydd
gan Y Gymdeithas Rheoli Trefi a Dinasoedd
(ATCM) ym mis Ionawr 2019. Mae hyn yn
cydnabod Caerdydd fel noson allan ddifyr,
gyda diwylliant amrywiol, sy’n ddiogel ac yn
llawn mwynhad.
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.

Fe wnaeth Aseswyr Baner Borffor
Caerdydd amlygu canol y ddinas yn
arbennig am arddangos “amrywiaeth
eang iawn o opsiynau diwylliannol,
bwyta ac adloniant sydd ar gael yn
ardal y Faner Borffor. Yn gyffredinol,
mae’r safonau’n uchel iawn ac mae’r
awyrgylch yn ddiogel ac yn llawn egni.”

New Theatre, Caerdydd [Credyd: Seth Whales]

Sgoriwyd Caerdydd yn erbyn y pum safon graidd
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.
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GERDDI SANT IOAN
Yn dilyn cyfnod o fod ar gau, mae gerddi
Sant Ioan sydd wedi’u lleoli yng nghanol
y ddinas wedi cael bywyd newydd wrth i
Caerdydd AM BYTH ail-agor y gatiau yn
dilyn eu cau yn 2017.
Mae Llysgenhadon Caerdydd AM BYTH
yn agor y gerddi bob dydd fel y gall y
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
er mwyn adfer y gerddi i’w hen ogoniant.

Gerddi Sant Ioan

Bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal a
chadw’r gerddi tra bod Caerdydd AM
BYTH wedi dechrau cydlynu rhaglen
dymhorol o adloniant yn y gofod, megis
carolwyr dros y Nadolig.

CODI SBWRIEL

LÔN Y FELIN

Mae tîm glanhau Caerdydd AM BYTH
yn gwneud gwaith ardderchog, ond
mae’n bwysig helpu i gefnogi’r gymuned
leol trwy gael eich dwylo’n fudr hefyd!
Cynhaliwyd digwyddiad casglu sbwriel
cyntaf Caerdydd AM BYTH ar Sgwâr
Callaghan ym mis Gorffennaf 2018.

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.

Cynhaliwyd y digwyddiad mewn
partneriaeth â’r tîm o Keep Riverside Tidy
a helpodd i gasglu 32 o fagiau sbwriel
yn ystod y digwyddiad casglu. Diolch yn
fawr iawn i bawb a ddaeth i gefnogi’r
digwyddiad hwn ac i helpu i wneud
Caerdydd ychydig yn fwy taclus.

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 o adfywio fydd yn cynnwys
gosod brandio corfforol er mwyn helpu i
ddiffinio’r ardal. Mae briff wedi cael ei gyhoeddi
i ddylunwyr a bydd busnesau yn Lôn y Felin yn
rhan o’r broses o wneud penderfyniad terfynol.

Rory Flemming, The Morgan Quarter

Heol Y Felin, Caerdydd
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CAERDYDD YN ERBYN
TROSEDDAU BUSNES

BLODAU

Ym mis Rhagfyr 2018 croesawodd system
CityNet Radio Caerdydd Yn Erbyn Troseddau
Busnes (CABC) 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.

Un o brosiectau mwyaf poblogaidd Caerdydd
AM BYTH gyda’r cyhoedd yw ein basgedi crog
a’n arddangosfeydd blodau sy’n dod â lliw
o liw i strydoedd Caerdydd drwy’r flwyddyn
bron. Oeddech chi’n gwybod bod ein basgedi
crog yn dod â 7,600 o blanhigion ychwanegol
i ganol y ddinas a blodau dirifedi pan maen
nhw’n blodeuo?

Mae adborth gan ein defnyddwyr sy’n aelodau
a’n partneriaid statudol yn ne Cymru a Heddlu
Trafnidiaeth Prydeinig wedi tynnu sylw at
effeithiolrwydd systemau lle mae wedi bod yn
bosibl iddyn nhw drosglwyddo gwybodaeth a
deallusrwydd mewn amser real am droseddwyr
a throseddwyr dan amheuaeth sydd wedi
arwain at arestiadau niferus am ladrad ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hefyd
wedi bod yn gyfrwng i 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.

Eleni, ehangwyd y cynllun i gynnwys y
llain ganol ar Ffordd Churchill a rhoddwyd
gwledd i dorfeydd wrth i gennin Pedr lenwi’r
strydoedd er mwyn anrhydeddu Dydd Gŵyl
Dewi
a Llwybr Daff.
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Fe wnaeth proses dendro CABC a Caerdydd
AM BYTH, a arweiniodd at ddewis M.R.S.
Communications Ltd fel partner cyflenwi i
gyflwyno’r system, gyflawni arbediad i fusnesau
sy’n aelodau o tua £300 ar ddarparwr amgen.
Mae CABC hefyd yn rhedeg rhwydwaith Rhannu
Digwyddiadau a Deallusrwydd DISC ™ gyda’i
aelodau sydd yn cydymffurfio’n llawn â’r Ddeddf
Diogelu Data a GDPR.
Cwblhaodd CABC ei achrediad gyda’r
Gymdeithas Genedlaethol Partneriaethau
Troseddu yn erbyn Busnesau ym mis Mai eleni
ac mae’n aros am gymeradwyaeth ffurfiol gan y
corff dyfarnu Secured By Design a bydd ymhlith
y swp cyntaf o Bartneriaethau Troseddu yng
Nghymru a Lloegr i ennill y statws hwn.

NAWDD
Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH ymrwymo
i wario swm sylweddol hyd at £250,000 y
flwyddyn tuag at economi nos Caerdydd
ac mae rhywfaint o’r gyllideb wedi’i neilltuo
i fuddsoddi mewn cynlluniau cyfredol er
mwyn gallu eu hehangu. Yn 2018/19 gwelwyd
cefnogaeth barhaus gan y tîm Bugeilio’r
Stryd gwych yn ogystal â’r Bws Nos Myfyrwyr
gwerthfawr mewn partneriaeth â Heddlu De
Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru
a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.
“Hoffem ddiolch i Caerdydd AM BYTH
am eich cefnogaeth barhaus. Mae’n
deg dweud, heb hyn, na fyddem yn
bodoli heddiw, ac yr wyf wirioneddol
yn credu y byddai’r ddinas yn dlotach
o hynny. Felly, diolch i chi, rydym yn
gwerthfawrogi pob un ohonoch yn fawr
iawn.” Gary Smith – Bugeiliaid y Stryd
ADRODDIAD BLYNYDDOL
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Tŷ Bach Sinsir, Yr Aes

CAERDYDD YN
GWYRDROI’R DUEDD
DROS Y NADOLIG

BYWIOG

Fe wnaeth mwy na 2.7 miliwn 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.

DATHLU CAERDYDD
FEL DINAS ARCEDAU
Lansiwyd ymgyrch Dinas
Arcedau ym mis Mehefin 2018
ac roedd yn ddathliad o saith
arcêd hanesyddol Caerdydd
gyda’r nod o sefydlu Caerdydd
yn fyd-eang fel Dinas Arcedau.
Gofynnodd Caerdydd AM
BYTH i drigolion ac ymwelwyr
o Gaerdydd gefnogi’r
ymgyrch a phleidleisio dros
eu hoff fusnes yn yr 800
metr o arcedau. Fe wnaeth
gwefan Dinas Arcedau
benodol ddenu 15,000 o
ddefnyddwyr unigryw o fewn
pedair wythnos a chafodd
9,500 o bleidleisiau eu bwrw.
Cyhoeddwyd y 10 uchaf gyda
band pres yn perfformio ar
strydoedd Caerdydd wrth i ni
gyflwyno’r gwobrau i’r enillwyr.

.COM

127,000

golygfeydd fideo ar-lein
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Yn ystod ail gam yr ymgyrch
ym mis Hydref 2018,
dathlwyd y 10 busnes gorau
drwy hysbysebu ym Mryste a
Chaerfaddon yn ogystal ag ar
draws Caerdydd a De Cymru.
Llwyddodd yr ymgyrch
gyfan i gael 17,000,000
o argraffiadau drwy
hysbysebion, gan gynnwys
hysbysfyrddau, baneri ar
bolion lamp a sgriniau digidol.
Cynhyrchwyd 127,000 o
fideos ar-lein, a soniwyd am
yr ymgyrch mewn 16 darn yn
y cyfryngau.
Rydym wedi cael llu o
sylwadau cadarnhaol am y
modd y mae busnesau wedi
elwa o’r ymgyrch. Waterloo
Tea yn Arcêd Wyndham
ddaeth yn gyntaf yn y 10

17 miliwn

argraffiadau hysbysebu

CAERDYDD AM BYTH

uchaf. Dywedodd Kasim
Ali, perchennog Waterloo
Tea Houses: “Mae’n foment
mor falch i ni fod yn rhan
o adfywio a hyrwyddo
unigrywiaeth ein dinas
brydferth.”
Perchennog busnes arcêd
arall sydd wedi gweld
manteision yr ymgyrch yw
cydberchennog The Pen and
Paper, y siop sydd wedi’i hen
sefydlu yn yr Arcêd Brenhinol.
Dywedodd Wendy Bottrill:
“Mae ymwelwyr â’r ddinas
wrth eu boddau yn crwydro
ac yn chwilio am rywbeth
unigryw a gwahanol bob
amser. Mae’r ymgyrch hon
wedi dangos faint o siopa
annibynnol gwych sydd ar
gael yn ein harcedau.”

16 darn

yn y cyfryngau

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.

4.7 million

9.3%

o ymwelwyr i Gaerdydd

cynnydd yn nifer y bobl

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 digartrefedd
CAERedigrwydd Caerdydd AM BYTH drwy
bwyntiau talu digyffwrdd.

“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 ac
Is-gadeirydd Caerdydd AM BYTH

Corachod Caerdydd AM BYTH
Llysgenhadon

ADRODDIAD BLYNYDDOL
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#DilynYDaffs

Mwy o ymwelwyr:
24.1%

Cyrhaeddiad yr ymgyrch:
557,334
Castell Caerdydd

Neuadd Y Ddinas, Caerdydd
Stadiwm Y Principality

DILYN Y DAFFS
Yn y blynyddoedd diwethaf,
mae dathliad Caerdydd
o ddydd Gŵyl Dewi wedi
bod yn siomedig o dawel.
Penderfynodd Caerdydd AM
BYTH synnu’r cyhoedd a dod â
rhywfaint o gyffro i’r diwrnod
drwy gael cennin Pedr
symudol 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,
Prifysgol Caerdydd, Gorsaf
Ganolog Caerdydd a’r
Amgueddfa Genedlaethol,
cyn dod i benllanw gyda’r 5
cennin Pedr chwyddadwy
a 8 cennin Pedr 3.5 metr o
uchder yn dod i ben eu taith
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St. David’s Dewi Sant

Rhyngweithiadau
cymdeithasol:
ar ddydd Gŵyl Dewi yng
Nghastell Caerdydd.

18,276
Cyfanswm cyrhaeddiadau
ar gyfryngau cymdeithasol:
540,164

Bob bore roedd #LlwybrDaff
yn ymddangos mewn
dau leoliad cyn mynd i’w
lleoliadau nesaf ar gyfer
y prynhawn. Llwyddodd
yr ymgyrch farchnata i
hyrwyddo’r llwybr i gyflawni
cyrhaeddiad o 557,334 a
18,276 o ryngweithiadau ar
y cyfryngau cymdeithasol
dros gyfnod o 5 diwrnod.
Arweiniodd hyn hefyd at
gynnydd o 24.1% yn nifer
y bobl o’i gymharu â 2017
2018 (ni ddefnyddiwyd data
2018 ar gyfer cymharu o
ganlyniad i’r tywydd garw ar
y pryd) ac o ganlyniad roedd
tîm Caerdydd AM BYTH wrth
eu boddau.

CAERDYDD AM BYTH

Ymwelwyr unigryw
i’r wefan:
1,420
Ymwelwyr yn
dychwelyd i’r wefan:
25%

60 medr yn yr awyr

Castell Caerdydd

ADRODDIAD BLYNYDDOL
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Tafwyl

TYRAU RYGBI
Nid oes unrhyw le fel Caerdydd ar
ddiwrnod gêm, gyda’r angerdd am
y gêm wedi’i hysgythro yn niwylliant
Cymru. Gweithiodd Caerdydd AM
BYTH gydag Undeb Rygbi Cymru i roi
rhywfaint o hwyl ysgafn i’r 6 Gwlad
gyda 12 tŵr rygbi wedi’u lleoli drwy’r
ddinas yn arddangos delweddau
eiconig o rygbi Cymru, dyfyniadau a
mannau hunlun rhyngweithiol hwyliog
i ymwelwyr â’r ddinas eu mwynhau.
Alun Wyn Jones, Capten Cymru

AROLWG BUSNES BLYNYDDOL
HYRWYDDO
DIGWYDDIADAU
BUSNES BYD-EANG AR
GYFER CAERDYDD
Lansiwyd Partneriaeth Digwyddiadau
Busnes Caerdydd (CBEP) ym mis Mawrth,
gyda chefnogaeth gan dîm Digwyddiadau
Busnes Llywodraeth Cymru ar y cyd â
Caerdydd AM BYTH, Cyngor Caerdydd,
Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd a
lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd.
Bydd y bartneriaeth yn gweld busnesau’n
cydweithio i hyrwyddo Caerdydd fel
dinas digwyddiadau busnes gwych ac
yn darparu profiadau cyd-gysylltiedig
o’r ddinas i gynrychiolwyr sy’n mynychu
digwyddiadau yn y dinas-ranbarth gan
gynnwys yng Nghanolfan Gynadledda
Ryngwladol Cymru (ICC Cymru) newydd a
fydd yn agor eleni.
Arweiniodd Caerdydd AM BYTH y cais
llwyddiannus am £150,000 o arian o’r
Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol
gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r
bartneriaeth hon yn ychwanegol i’r pot o
£100,000 sydd wedi’u neilltuo eisoes gan
yr holl bartneriaid.
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NAWDD DIGWYDDIADAU
Mae Caerdydd yn ddigon ffodus i gynnal
casgliad ardderchog o ddigwyddiadau mewn
lleoliadau ledled y ddinas. Ma Caerdydd
AM BYTH yn angerddol am y gwerth mae’r
celfyddydau a diwylliant yn ei roi i brifddinas
Cymru ac mae wedi buddsoddi yn Tafwyl,
Wythnos Lleoliadau Annibynnol, IRIS,
Sŵn, Gŵyl Ffilmiau Mini, Merched Mewn
Cerddoriaeth, a Gŵyl Lyfrau Caerdydd.
Bafta Cymru

Tafwyl

Mae atebolrwydd a thryloywder yn hanfodol ar gyfer AGB
effeithiol fel y gall busnesau fod yn sicr eu bod yn cael elw
ar eu buddsoddiad. Un o’r ffyrdd mae Caerdydd AM BYTH
yn ymrwymo i hyn yw cyfathrebu’n rheolaidd â’n haelodau
a thrwy benodi corff annibynnol i gynnal arolwg blynyddol.
Dyma’r canfyddiadau allweddol o arolwg eleni:

1

2

Y prif feysydd yr hoffai
busnesau i Caerdydd AM
BYTH ganolbwyntio arnynt
yn 2019/20 yw; gostwng
troseddu, digartrefedd,
cardota a glanhau strydoedd.

Nododd busnesau eu meysydd
blaenoriaeth canolig fel;
mynediad/trafnidiaeth,
plismona ychwanegol,
hyrwyddo, cymorth busnes,
y Nadolig a digwyddiadau.

3

4

Prosiectau mwyaf
poblogaidd Caerdydd
AM BYTH yw’r
arddangosfeydd blodau,
y Llysgenhadon ac
ymgyrchoedd marchnata.

Mae’r rhan fwyaf o
fusnesau yn cytuno bod
Caerdydd: ‘yn hawdd i’w
defnyddio’, ‘mae ganddi
amgylchedd da’ ac mae’n
‘darparu cyfleusterau da’.
ADRODDIAD BLYNYDDOL
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Digwyddiad NatWest Cymru gyda Christian Amodeo

DIGWYDDIADAU BUSNES
Yn gynharach eleni, gweithiodd Caerdydd
AM BYTH gyda NatWest Cymru i gynnal dau
ddigwyddiad yn eu gofod Accelerator yn
y Sgwâr Canolog. Yn y digwyddiad cyntaf
gwelwyd Christian Amodeo o I Loves the
Diff yn trafod pwysigrwydd y cyfryngau
cymdeithasol gyda thros 100 o fynychwyr.
Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, fe wnaeth
Stuart Allen, un o brif arbenigwyr gwerthiant
y DU, arwain seminar ar gyfer busnesau lleol
gyda dros 80 o bobl yn cymryd rhan. Roedd yr
adborth o’r digwyddiad hwn yn ardderchog ac
mae’r bartneriaeth hon yn rhywbeth rydym yn
edrych ar ei datblygu yn ystod 2019/20.
Ar ddiwedd 2018, 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!
Cafodd Caerdydd AM BYTH adborth gan
fusnesau y byddent yn hoffi cael cyngor
proffesiynol ar sut i estyn llaw i rai sy’n cysgu
ar y stryd. Cynhaliwyd digwyddiad ar y cyd
â The Wallich ym mis Chwefror i ddarparu’r
hyfforddiant hwn. Cynhaliwyd y digwyddiad
yn Steinbeck a Shaw a chafwyd mwy na 40 o
fynychwyr o fusnesau ar draws canol y ddinas.
Fe wnaethom gyflwyno yn arddangosfa
busnes mwyaf Cymru, IntroBiz, i dorf o dros
100 o fynychwyr busnes. Gwnaed cysylltiadau
â rhai partneriaid allweddol a busnesau sy’n
aelodau yn ystod y digwyddiad.

Diodydd Gaeaf Caerdydd AM BYTH yn Revolution

CYFATHREBU
Y WASG A CHYSYLLTIADAU
CYHOEDDUS
• Cyrhaeddiad posibl: 55,293,362
• CYF: £118,000
• Sylw mewn deunyddiau
argraffedig ac ar-lein: 47

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Twitter
• 1,213,400 o argraffiadau trydar,
cynnydd o 23.5% o 2017-18
• 24,306 o ymweliadau

• Sylw darlledu: 12

• 5,097 achos o sôn amdanom

• Cyfanswm sylw: 59

• 2,987 o ddilynwyr o’i gymharu â Go!
Southampton (a bleidleisiwyd i mewn
ar yr un pryd ac sydd â chyllidebau
tebyg) 1,524 o ddilynwyr

YMWYBYDDIAETH
O FRAND
• Mae ymwybyddiaeth o Caerdydd
AM BYTH wedi cynyddu i 80% o’i
gymharu â 48% yn 2017-18

Gwefan

Facebook
• 405 o ddilynwyr
• 727 o ymgysylltiadau ac wedi
cyrraedd 30,325 o bobl

• 5,592 o ymweliadau i’r gwefan

YouTube

• 19,823 o olygon tudalen

•

Cylchlythyr
• 5,000 o gylchlythyrau wedi’u
danfon yn uniongyrchol i
fusnesau yn chwarterol
NEWS

@

E-GYLCHLYTHYR

Fideos Caerdydd AM BYTH
wedi’u gwylio 47,784 o weithiau.
Cynnydd o 9,251% o 2017-18

LinkedIn
• 318 o ddilynwyr, mae gan Go!
Southampton 256 ac mae gan
AGB Dulyn 330 ond mae wedi’i
sefydlu ers 11 mlynedd

• 27 o e-gylchlythyrau
22
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PROSIECTAU SYDD WEDI
ENNILL GWOBRAU

CADW GRADDEDIGION
Caerdydd sydd â’r gyfran fwyaf o fyfyrwyr
yn ei phoblogaeth unrhyw le yn y DU,
gyda thros 70,000 o bobl yn astudio yng
nghanol y ddinas, gan gynrychioli dros 50
o wledydd o bob cwr o’r byd. Mae’r sgiliau
a’r arbenigedd gan yr unigolion hyn yn
helaeth ac mae cadw’r unigolion hynny yn
y ddinas ar ôl iddynt raddio yn rhywbeth y
mae Caerdydd AM BYTH wedi ymrwymo
iddo yn ei gynllun busnes. Ym mis Mawrth,
buddsoddodd Caerdydd AM BYTH yn Ffair
Fawr Graddedigion Prifysgol Caerdydd lle
gwnaethom gynnal ymchwil i’r ffactorau
sy’n dylanwadu ar benderfyniad myfyrwyr
i aros yn y ddinas. Hefyd, fe wnaeth
Caerdydd AM BYTH greu llyfryn pwrpasol
i gadw graddedigion sy’n arddangos
astudiaethau achos o amrywiaeth eang
o raddedigion Caerdydd sydd wedi aros
yn y ddinas a manylion am sut mae eu
gyrfaoedd wedi datblygu.

CANU A DAWNSIO WEDI
DOD I STRYDOEDD
CAERDYDD
Mae’r grefft o adloniant ar y stryd yn
rhywbeth a all ddod â llawenydd i’r rhai
sy’n dod ar ei draws wrth ymweld â dinas.
Mae Caerdydd AM BYTH yn trefnu rhaglen
o adloniant drwy gydol y flwyddyn nid
yn unig i gefnogi digwyddiadau mawr
ond hefyd i ddod ag awyrgylch i ganol y
ddinas ar benwythnosau ac rydym yn cael
adborth di-rif gan ymwelwyr ynghylch faint
maen nhw yn ei fwynhau.
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Yn ein cynllun busnes, ymrwymodd
Caerdydd AM BYTH i fynd ati i ‘geisio
cydnabyddiaeth genedlaethol yn
weithredol drwy wobrau’ ac roeddem wrth
ein boddau ym mis Gorffennaf i ennill y
wobr ‘Y Mawrthnata Gorau a’r Brandio
Gorau’ ar gyfer yr ymgyrch CAERedigrwydd
yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol
Rheoli Trefi a Dinasoedd (ATCM) gan guro
Caeredin a Man ar y noson. Derbyniodd
Caerdydd AM BYTH wobr arian hefyd yng
Ngwobrau Rhagoriaeth CIPR am ddefnydd
arloesol o gyfryngau digidol am yr ymgyrch
CAERedigrwydd.
Fodd bynnag, nid yw’n ymwneud unig
ag ennill ond â byd yn gyfartal ag
ymgyrchoedd o safon fyd-eang. Roedd
Caerdydd AM BYTH ar y rhestr fer am
wobr fawreddog British Interactive Media
Association (BIMA, y corff diwydiant sy’n
cynrychioli’r diwydiant digidol yn y DU) am
Gyfathrebu a Chynnwys: Categori arloesi,
colli allan i Adidas ar y noson. Roedd y tîm
hefyd ar y rhestr fer hefyd ar gyfer Gwobr
Ddinesig Gwobrau Cardiff Life ym Mawrth.

A GIFT CARD

CERDYN RHODD CAERDYDD AM BYTH,
RHODD SIOPAU ANNIBYNNOL CAERDYDD
Mae Caerdydd AM
BYTH yn un o nifer fach
iawn o AGBau sydd â
chronfa benodol yn cael ei
buddsoddi mewn busnesau
annibynnol yn unig. Rydyn
ni’n deall nad y siopau
mawr yn unig sy’n creu
canol dinas ond y cyfuniad
o siopau annibynnol llai
sy’n rhoi unigrywiaeth a
phersonoliaeth i ganol dinas.
Un o’r ffyrdd y mae
Caerdydd AM BYTH yn
cefnogi’r sector hwn yw
drwy ein cerdyn rhodd, lle
gall prynwyr ychwanegu

hyd at £500 i’w wario
mewn dros 70 o fusnesau
ar draws y ddinas. Eleni,
mae’r cerdyn rhodd wedi
bod ar gael i’w brynu mewn
siopau, a hoffem ddiolch
i Rugby Shop, The SHO
Gallery yn Emporiwm y
Castell, a Hatts Emporium
ym marchnad Caerdydd
am hwyluso’r cardiau hyn er
mwyn i gwsmeriaid allu eu
prynu yn bersonol.
Mae pryniannau
rhyngwladol wedi bod
yn niferus iawn eleni gan
gyrraedd o Iwerddon i’r Unol

Daleithiau ac Awstralia!
Mae diddordeb mewn
defnydd corfforaethol o’r
cardiau hefyd yn tyfu ac yn
ddiweddar, defnyddiodd
Prifysgol Caerdydd y
cardiau fel gwobrau i
enillwyr y Gwobrau Lles a
Chymorth Myfyrwyr.
Rydym hefyd yn
falch o gyhoeddi bod
gwerthiannau’r cerdyn
rhodd ar-lein wedi cynyddu
50% sy’n dangos bod y
cerdyn yn mynd o nerth i
nerth yn ei ail flwyddyn.

ADRODDIAD BLYNYDDOL
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Coleg Caerdydd a’r Fro

DYLANWADOL
DATHLU SÊR GWASANAETH
CWSMERIAID CAERDYDD
Roedd modd i aelodau Caerdydd AM BYTH ar
draws yr holl sectorau ofyn am ymweliadau siopa
dirgel ac roeddem yn falch iawn o weld 140 o
fusnesau yn cymryd rhan, sy’n gynnydd enfawr o
180% o’i gymharu â 2017/18. O blith y busnesau
hynny, sgoriodd 59 o aelodau 90% neu’n uwch (41%
o’r busnesau a gymerodd ran) gan arddangos y
lefelau ardderchog o wasanaeth cwsmeriaid y gall
cwsmeriaid Caerdydd eu mwynhau.

Manwerthwr cenedlaethol-y moethusrwydd
a’r enillydd cyffredinol: Links of London

Yn dilyn llwyddiant y fenter siopa ddirgel,
gwahoddwyd busnesau i’r gwobrau Gwasanaeth
Cwsmeriaid cyntaf a gynhaliwyd yn The Philharmonic.
Roedd dros 150 o fusnesau yn bresennol gyda
Links of London yn ennill y goron fel pencampwr
y pencampwyr. Llongyfarchiadau i’r holl fusnesau
gafodd eu gwobrwyo orau yn eu sector ac edrychwn
ymlaen at gynnal y gwobrau eleni!
Llety: Clayton Hotel
Manwerthwr cenedlaethol-ffasiwn: Oxfam Boutique

HYFFORDDIANT
Nid yw syndod bod menter hyfforddi aelodau
Caerdydd AM BYTH a ariennir yn llawn
yn un o’n prosiectau mwyaf poblogaidd
gyda rhai cyrsiau bellach wedi’u llenwi tan
ddiwedd y flwyddyn. Dros 2018-19, roedd
hyn yn parhau i fod yn wir gyda dros 225 o
weithwyr yn cael eu hyfforddi, cynnydd o
87% o’r flwyddyn flaenorol. Arweiniodd hyn
at arbediad o £11,155 i fusnesau ac arbediad
cyfartalog fesul busnes o £279. Cynhaliwyd
llawer o’r cyrsiau hyfforddi aelodau am ddim
yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro y buom yn
gweithio â hwy mewn partneriaeth yn ystod
y flwyddyn ddiwethaf.

“Daeth ein staff yn ôl o’r cwrs
rheoli gwrthdaro a dweud mai
dyma’r un gorau iddynt ei fynychu
a gofyn i weddill y tîm fynd.” Laura
Peeroo, Gwesty Sleeperz ar yr
Hyfforddiant Rheoli Gwrthdaro

“Llawn gwybodaeth a byddwn
yn ei argymell i bawb. Mae
Cymorth Cyntaf yn cael ei
ddiweddaru mor aml ac mae
mor bwysig. Er fy mod wedi
gwneud Cymorth Cyntaf yn y
gorffennol fe wnes i ddysgu
llawer heddiw.” Aelod o staff
yn Breakout Caerdydd

225 o weithwyr yn cael eu hyfforddi,
cynnydd o 87% o’r flwyddyn flaenorol
Arbediad o £11,155 i fusnesau
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Manwerthwr cenedlaethol-cyffredinol: Lush

ADRODDIAD BLYNYDDOL

27

YMRWYMIAD
CAERDYDD
Mae Ymrwymiad Caerdydd yn
dod â’r sectorau cyhoeddus a
phreifat at ei gilydd i weithio
mewn partneriaeth, gan
gysylltu pobl ifanc â’r ystod
eang o gyfleoedd sydd ar gael
yn y byd gwaith. Mae Caerdydd
AM BYTH yn o gyflogwyr y
cynllun hwn ac mae wedi
cymryd rhan yn eu hwythnosau
gyrfaoedd ‘Agor Eich Llygaid’ lle
mae cyflogwyr yn ymweld ag
ysgolion cynradd lleol i drafod
eu sefydliadau a’r cyfleoedd
cyflogaeth ynddynt.
Hefyd fe wnaeth Caerdydd
AM BYTH ariannu myfyriwr
ar y Rhwydwaith Seren (sy’n
helpu disgyblion i gyflawni eu
potensial academaidd llawn a
chael mynediad i Brifysgolion
blaenllaw) ar gyfer lleoliad yn
rhaglen haf Yale Young Global
Scholars (YYGS) Prifysgol Yale.

CYMORTH UPRISING
Mae’r rhaglen Arweinyddiaeth Uprising yn cefnogi pobl ifanc sydd eisiau
dweud wrth bobl sy’n gofalu am y ddinas, wyneb yn wyneb, sut yr hoffent
weld pethau’n gwella a sut y bydden nhw’n trawsnewid eu cymuned.
Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH gefnogi eu digwyddiad yn ariannol ac
fe wnaethom eistedd ar y panel ar gyfer eu cyflwyniad panel yn arddull
Dragon’s Den yn Stadiwm y Principality.

Gorsaf Nextbike, Neuadd y Ddinas

NEXTBIKE
Mae’r cynllun Next Bike yn parhau i
dyfu ar draws y ddinas. Gall gweithwyr
ym musnesau Caerdydd AM BYTH
gael mynediad i aelodaeth flynyddol â
disgownt ar gyfer y cynllun am ddim ond
£40 yn lle’r £60 arferol.

Chwith i dde: Huw Swayne o Brifysgol De Cymru, Rebecca Gould o’r Cyngor
Prydeinig, Carolyn Brownell o Caerdydd AM BYTH a Jason Foster o Ty Hafan

GWERTH £100,000 O ARBEDION
WEDI’U NODI AR GYFER AELODAU

Fel arall, gall busnesau fanteisio ar
aelodaeth gorfforaethol ar gyfer eu
holl staff am ddisgownt o 10% gydag
aelodaeth Caerdydd AM BYTH.
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Nifer y
staff

Cyfradd
gyffredinol

25

£750

£675

£27

100
500

£1,920
£6,000

£1,728
£5,400

£17.28
£10.80

Gyda disgownt
Cost fesul
Caerdydd AM BYTH aelod o staff

Mae ein partneriaeth gyda’r arbenigwyr arbed costau Meercat
Associates yn parhau i fod yn llwyddiant sy’n nodi arbedion i
aelod-fusnesau o £105,526. Nid oes cost am y gwasanaeth hwn
ac nid oes unrhyw rwymedigaeth na ffwdan. Mae tîm Meercat
yn rheoli pob perthynas â chyflenwyr, gan arbed amser ac
osgoi camgymeriadau costus. Maen nhw’n sicrhau y cyflawnir
yr arbedion gorau, ac nad yw adnewyddiadau’n cael eu methu
byth. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i aelodau
Caerdydd AM BYTH ac nid oes unrhyw gomisiwn yn cael ei ennill
ar y gwasanaeth, felly mae’r holl arbedion yn arbedion i chi.
ADRODDIAD BLYNYDDOL
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TROSOLWG ARIANNOL
Mae Caerdydd AM BYTH mewn sefyllfa
ariannol gref ar ôl yr ail flwyddyn o fusnes.
Caiff ardoll yr AGB, sef ein prif ffurf o incwm,
ei chasglu yn ôl y gyfraith gan yr awdurdod
lleol a’i throsglwyddo’n llawn i Caerdydd AM
BYTH ar ôl ei derbyn.

Bydd manylion ein cyfrifon blynyddol ar
gael ar Dŷ’r Cwmnïau ac ar ein gwefan:
www.forcardiff.com/for-cardiffbusinessdownloads os hoffai busnesau
weld cofnod mwy manwl ac amserol o
gyfrifon Caerdydd AM BYTH.

Y gyfradd gasglu ar gyfer y flwyddyn gyntaf
oedd 94%, sy’n cyfateb i £1.3m o incwm. Mae
profiad o’r diwydiant AGB ehangach yn dangos
bod hwn yn gyfradd gasglu eithriadol sy’n dyst
i effeithlonrwydd y systemau sydd ar waith a
chefnogaeth eang i Caerdydd AM BYTH.

*Cyfrifon yn gywir Mai 2019. Mae Caerdydd
AM BYTH yn cael ei ariannu drwy ardoll
AGB a gyfrifir fel 1% o werth ardrethol
pob hereditament yn ardal yr AGB, gyda
disgowntiau’n cael eu cymhwyso mewn
ardaloedd lle mae tâl gwasanaeth yn cael
ei godi mewn ardal dan reolaeth. Mae hyn
yn cynnwys 1,075 o adeiladau masnachol
o fewn ffiniau daearyddol yr AGB. Nodwch
y bydd set lawn o gyfrifon rheoli ar gyfer y
cyfnod yn cael eu darparu gan ein cyfrifwyr
Naunton Jones Le Masurier a bydd ar gael o
fis Mehefin 2019.

Mae gwariant rheoli a gorbenion yn yr ail
flwyddyn yn cyfateb i 19% o incwm ardoll yr
ail flwyddyn sy’n cyd-fynd â’n cynllun busnes
a safonau’r diwydiant.

INCWM

GWARIANT

Ardoll

£1,355,725

Incwm ychwanegol
Cyfanswm Incwm
Cronfeydd a gariwyd
o 2017-18

£69,185
£1,429,910
£176,400

Croesawu
Bywiog
Dylanwadol
Gorbenion
Cyfanswm y Gwariant

£630,043
£581,501
£95,917
£278,938
£1,586,399

GWANWYN
2019 A THU
HWNT
PORTH AELODAU’R WEFAN

Y CERDYN

LOBÏO

GWOBRAU GWASANAETH CWSMERIAID

TRIPIAU FAM RHYNGWLADOL

SWYDDOGION CYSWLLT BUSNES
WYTHNOS

CINIAWA

GWOBRAU

DIWRNOD DINAS ARCEDAU
GWASANAETH CWSMERIAID LEDLED Y DDINAS

SIARTER PRYNU
CAEREDIGRWYDD

CYFRYNGAU

YMCHWIL I DDIGWYDDIADAU MAWR
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CAEL Y GORAU ALLAN
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