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Croeso i wythfed rhifyn 
cylchlythyr chwarterol 
Caerdydd AM BYTH. Mae’n 
cynnwys y diweddaraf ar 
ein gwaith parhaus a’n 
cynlluniau ar gyfer gweddill 
y flwyddyn. 

Er ein bod yn falch o’r ffaith 
ein bod yn cyfathrebu’n 
rheolaidd â’n haelodau, 
mae hyn yn rhywbeth y 
gellir ei wella bob amser, 
felly rydym wedi cyflwyno’r 
tîm Swyddog Cyswllt 
Busnes: Mathew, Louise a 
Rhian. Maent wedi bod wrth 
eu gwaith ers rhai misoedd 
nawr, ac rwy’n hapus iawn 
gyda’u cynnydd.

Gwnaethom ymrwymo i 
geisio cydnabyddiaeth 
genedlaethol i’n gwaith yn 
ein cynllun busnes ac rydw 
i wrth fy modd o gyhoeddi 

mai’r chwarter yma oedd 
ein mwyaf llwyddiannus 
erioed. Mae manylion 
ein tair buddugoliaeth 
ddiweddar wedi’u cynnwys 
yn y cylchlythyr ac rydym 
hefyd wedi ein cynnwys ar 
y rhestr fer ar gyfer wyth 
gwobr arall, gan gynnwys 
gwobr ryngwladol am 
ragoriaeth farchnata 
– rydym yn disgwyl y 
canlyniadau yn yr hydref. 

Mae degau o filoedd 
o gyflogeion yn ardal 
Caerdydd AM BYTH ac 
rydym eisiau eu denu allan 
o’u swyddfeydd, siopau a 
bwytai i brofi popeth sydd 
gan y ddinas i’w gynnig ac 
i gefnogi eu cyd-aelod-
fusnesau. Dyna pam y 
gwnaethom lansio ‘Y 
Cerdyn’ ddechrau mis Medi, 

gyda 30,000 o gardiau 
yn cael eu cyflwyno ledled 
y ddinas gyda dros 60 o 
gynigion, digwyddiadau 
neu ostyngiadau i bawb eu 
mwynhau. Cadwch lygad ar 
ein cyfryngau cymdeithasol 
ac e-newyddion am 
ddigwyddiadau a chynigion 
newydd sydd ar ddod. 

Ym mis Hydref 2018, 
enillodd Caerdydd 
achrediad mawreddog y 
Faner Borffor ar ôl proses 
asesu ddwys. Mae’r 
achrediad hwn yn cael 
ei ailasesu’n flynyddol 
ac rydym wrthi’n rhoi ein 
cais at ei gilydd ac yn 
monitro ein cynnydd a’r 
buddsoddiad sy’n parhau i 
gael ei wneud yn economi 
nos Caerdydd, gennym ni 
a’n partneriaid. 

I gloi, roedd yn wych gweld 
cynifer ohonoch yn ein 
Harddangosfa Flynyddol 
ym mis Mehefin ac i 
ddangos fideo 2018/19 
am y tro cyntaf. Gyda 
mwy na 12,495 o bobl yn 
gwylio, gobeithiwn ei fod 
yn dyst i’r ffaith ein bod yn 
gweithio’n galed i gyflawni 
ein hymrwymiad i wneud 
Caerdydd yn fwy bywiog, 
croesawgar a dylanwadol. 

Adrian Field
  
Adrian Field,  
Cyfarwyddwr Gweithredol 
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CYFLWYNIAD Y CYFARWYDDWR 
GWEITHREDOL
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Datblygwyd y rôl Cyswllt Busnes i wella’r 
berthynas â busnesau AGB a sicrhau bod 
Caerdydd AM BYTH yn cyflawni safonau 
gwasanaeth arbennig. Mae’r tîm yn gweithredu 
fel cyswllt rhwng busnesau a ni’n hunain, gan 
rannu gwybodaeth am ein prosiectau, gweithio 
gyda nhw i ddatrys unrhyw broblemau a hwyluso 
a datblygu cyfleoedd iddynt rwydweithio. 

Rydym yn ddiolchgar i Helen Ranson, Rheolwr 
Cymorth Safle yn Nwy Prydain, am siarad â ni 
am y gwaith mae hi wedi bod yn ei wneud dros 
yr ychydig fisoedd diwethaf gyda’n Swyddog 
Cyswllt Busnes, Louise. 

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda 
Louise ers hydref 2018 yn ei rôl fel Swyddog 
Cyswllt Busnes ac ers hynny rwy’n credu ein bod 
ni wedi datblygu perthynas wych.  Mae hi wedi 
bod yn bwynt cyswllt arbennig ar gyfer rhoi 
gwybodaeth i ni am nifer o feysydd a’n cysylltu 
ni â busnesau eraill y gallwn rannu syniadau/
arfer gorau gyda nhw.   
 
 

“Tan i ni gysylltu â Louise, doedden ni ddim 
yn ymwybodol o’r cymorth, yr adnoddau a’r 
manteision a oedd ar gael i ni fel talwr ardollau 
yn Ardal Gwella Busnes (AGB) Caerdydd AM 
BYTH.   Er enghraifft, roedd Louise wedi sôn 
o’r blaen fod tîm glanhau Caerdydd AM BYTH 
ar gael i lanhau ardaloedd busnes. Roedd y 
palmant o gwmpas ein hadeilad yn edrych yn 
ddigon anniben felly, i brofi’r ffiniau o ran pa 
adnoddau oedd ar gael i ni fel un o aelodau’r 
AGB, gofynnais a allai hwn gael ei lanhau, 
yn disgwyl y byddai rhyw fath o ffi fechan.  
Roeddwn i ar ben fy nigon pan ddwedodd y tîm 
eu bod nhw ar gael, nid yn unig i gael golwg ar 
yr ardal a chadarnhau dyddiad dechrau, ond i 
wneud y cyfan am ddim hefyd.  Dyw’r gwaith 
heb ei orffen eto, ond waw, am wahaniaeth yn 
barod!     

“Mae ein sesiynau cadw mewn cysylltiad 
rheolaidd yn gyfle i ni rannu gyda Louise yr hyn 
rydym wedi bod yn ei wneud ac i Louise rannu 
beth sy’n digwydd yng nghanol y ddinas a beth 
mae ein cyd-fusnesau yn ei wneud.  Mae hi’n 
wych am hyn – mae llawer i siarad amdano, a 
chyfleoedd i ni rannu arfer gorau gyda’n gilydd!”

Un o elfennau pwysicaf achrediad y Faner 
Borffor yw’r ymrwymiad parhaus i ddatblygu 
economi’r nos yn eich ardal. I ddeall barn 
y cyhoedd yn well ar economi’r nos yng 
Nghaerdydd, rydym wedi cyflwyno arolwg 
i fusnesau a’r cyhoedd. Bydd y data a’r 
canlyniadau yn helpu i lywio a siapio ein 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol, felly diolch 
ymlaen llaw i bawb am ei gwblhau. 

Maes arall sy’n cael sylw gan broses y Faner 
Borffor yw pwysigrwydd barn trigolion lleol 
ar y ddinas, ynghyd â phobl sy’n byw yn 
bellach i ffwrdd. Er mwyn cyhoeddi’n well fod 
Caerdydd yn lle diogel i ddod a threulio’ch 
noson, rydym yn creu fideo i arddangos 
prifddinas Cymru a’r hyn y mae’n ei gynnig 
ar gyfer noson allan ddiogel. Rydym wrth 
ein bodd o fod yn gweithio gyda chymaint o 
randdeiliaid allweddol ar hyn ac yn gobeithio 
y bydd yn adnodd iddyn nhw a’n haelodau i 
hyrwyddo Caerdydd gyda’r nos. 

BANER BORFFOR CWRDD Â’R SWYDDOGION 
CYSWLLT BUSNES 

CROESAWGAR
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Swyddogion Cyswlly Busnes: Louise, Mathew a Rhian

Mae Caerdydd AM BYTH hefyd yn arwain yr 
alwad gan Ardaloedd Gwella Busnes (AGBau) 
ledled y wlad i Lywodraethau Cymru a’r 
DU fabwysiadu dull gweithredu difrifol sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth i fynd i’r afael â chysgu 
ar y stryd. Mae’r Rheolwr Prosiectau Emily 
Cotterill yn gweithio’n agos â’r Gymdeithas 
Rheoli Trefi a Dinasoedd (ATCM) ar y mater 
hwn, gan ychwanegu llais busnes i’r alwad 
am welliant, ochr yn ochr â gwaith gwych 
elusennau a charfannau pwyso ledled y wlad.

LOBÏO CENEDLAETHOL

Cwblhaodd Caerdydd yn Erbyn Troseddau 
Busnes (CABC) ei achrediad â’r Gymdeithas 
Partneriaethau Troseddau Busnes 
Genedlaethol ym mis Mai eleni – y 4ydd yn y  
DU i gyflawni’r statws hwn.

Mae radios CityNet bellach yn brolio 227 o 
ddefnyddwyr ar draws y system dydd-a-nos 
tra bod DISC yn rhannu gwybodaeth hanfodol 
â 74 o aelodau gweithredol cymeradwy.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
CABC ym mis Gorffennaf dan gadeiryddiaeth 
Paul Hurley QPM. Croesawyd Justin Partrdige, 
Rheolwr The White Company, i’r Bwrdd Rheoli. 

Mae amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u 
cynllunio dan faner CABC yr hydref hwn, 
gan gynnwys cyrsiau ar ymwybyddiaeth 
cyffuriau, ymwybyddiaeth o fregusrwydd, 
defnyddio DISC, a rhaglen arbennig i 
westywyr ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant. 
Mae trafodaethau’n mynd yn eu blaen gyda 
Llywodraeth Cymru a Heddlu De Cymru i 
gyflwyno hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o 
gaethwasiaeth fodern. 

CAERDYDD YN ERBYN 
TROSEDDAU BUSNES 

Ian Tumelty, Adrian Field a Nigel Griffiths, Caerdydd AM BYTH
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CENHADON 

Y DIWEDDARAF AM Y TIMAU 

MARSIALIAID NOS

4 87 6

Ymweld â 1,326 
o fusnesau

Atgyfeirio 28 o bobl 
fregus at y  

tîm allgymorth

Nodi 109 o 
ardaloedd 

i’w glanhau’n 
well

Patrolio 
1,768 o 

filltiroedd

“Rydym yn ddiolchgar iawn am ymateb prydlon tîm 
glanhau Caerdydd AM BYTH sydd wedi ein helpu ar sawl 
achlysur i gael gwared ar wastraff niweidiol o’n safle.” 
Jenny Rogers, Rheolwr Cyfrifon - Merrils Ede Solicitors

TÎM GLANHAU   

Defnyddwyd 
39 galwyn o 

gemegion

Gwaredwyd 
8,725 darn o 

wm cnoi

Defnyddiwyd 8 
galwyn o baent

Gwaredu 
108 tag

Defnyddwyd 
6.5 galwyn  
o gel ysbryd

Glanhau 
44,320 
o fetrau 

sgwâr
Caerdydd AM BYTH yw’r prif gyfrannwr ariannol o 
hyd i gadw’r set amhrisiadwy yma o wirfoddolwyr ar y 
stryd ar nosweithiau Gwener a Sadwrn o 10pm-4am. 
Mae ystadegau’r tîm hwn yn anhygoel: bron i 3,000 
o oriau wedi’u rhoi, 1,440 o bobl wedi’u helpu a 376 o 
bobl wedi’u cludo i’r ganolfan triniaeth alcohol – help 
enfawr i wasanaethau sector cyhoeddus. 

BUGEILIAID STRYD  

o bobl wedi’u helpu o oriau wedi eu rhoi
1,440 3,000

Dechreuodd hwyl yr haf mewn steil 
ar brynhawn dydd Sadwrn yng 
Ngerddi Sant Ioan, gyda phopeth o 
gitarwyr i fiolyddion a bandiau pres 
yn diddanu’r hen a’r ifanc. 

Roeddem hefyd yn falch iawn 
o weithio gyda Pride Cymru i 
addurno’r gerddi, gyda bwâu 
balŵns enfys yn gorchuddio’r 
mynedfeydd i ddathlu’r 
digwyddiad arbennig hwn  
dros ŵyl y banc mis Awst. 

Mae Caerdydd AM BYTH hefyd 
wedi gweithio mewn partneriaeth 
â Chyngor Caerdydd i wneud 
newidiadau a fydd yn helpu i atal 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

GERDDI SANT IOAN 

BASGEDI CROG 
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Rhoi 
Cymorth 

Cyntaf 44 
gwaith

Defnyddwyd 
4.5 galwyn o 
diaroglydd

16,771

GORSAF TACSI

5,342

19,095

33,473

House of Fraser

Heol y Brodyr 
Llwydion 

Stryd Wood 

Lôn y Felin 
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Cyfanswm y bobl 
helpwyd

Wedi rhoi 1,105 o 
gyfarwyddiadau



Y CERDYN 

Y WEFAN – ARDAL AELODAU 

Mae cynigion Y Cerdyn wedi’u rhestru yn 
adran fewngofnodi newydd ein gwefan 
ochr yn ochr â gwasanaethau eraill. Ydych 
chi erioed wedi eisiau cael gwared ar 
hen ddodrefn swyddfa? Oes gennych chi 
oriau gwirfoddoli i’ch staff yr hoffech eu 
defnyddio’n lleol? 

Mae adran ‘gudd’ y wefan yn caniatáu i 
chi estyn allan i’ch cyd-fusnesau i ddweud 
wrthynt beth sydd gennych chi neu beth 
rydych ei eisiau – fel gwasanaeth paru! 

Gall defnyddwyr sy’n Rheolwyr Busnes 
hefyd reoli eu busnes eu hunain a 
lanlwytho digwyddiadau, gwybodaeth 
gudd a chynigion ar gyfer Y Cerdyn. 

Gall aelodau a staff Caerdydd AM BYTH 
nawr ddefnyddio ‘Y Cerdyn’. Mae’r Cerdyn 
yn rhoi mynediad unigryw i gynigion, 
gostyngiadau a digwyddiadau i fusnesau 
canol y ddinas yn ardal Caerdydd AM BYTH.

Lansiwyd Y Cerdyn ym mis Medi mewn 
digwyddiad blasu jin gyda dros 80 o bobl 
yn Revolution a bellach mae dros 80 o 
gynigion arbennig ar gael ledled y ddinas a 
30,000 o gardiau wedi’u dosbarthu i aelod-
fusnesau. Os nad ydych wedi cael y cyfle i 
gofrestru eich staff neu gyflwyno cynnig eto, 
e-bostiwch thecard@forcardiff.com am 
ragor o wybodaeth. Cofiwch, mae am ddim!

Mae Caerdydd AM BYTH yn deall pa mor 
bwysig yw’r amgylchedd a lleihau plastig 
untro i’n haelodau, felly rydym wedi sicrhau 
bod Y Cerdyn wedi’i wneud allan o blastig 
wedi’i ailgylchu. Gallwch hefyd gadw eich hoff 
gynigion a chael mynediad i fersiwn ddigidol 
o’r Cerdyn yn yr ardal aelodau os nad ydych 
eisiau ychwanegu mwy o blastig i’ch waled.

HAF AR YR AES 
A CAPITOL 

Mae gwyliau’r haf yn amser cyffrous i 
blant o bob oed, ond gall fod yn amser 
heriol a drud i rieni. Roedd Caerdydd AM 
BYTH eisiau creu adloniant AM DDIM 
i ddod â theuluoedd i mewn i ganol y 
ddinas ar ddyddiau Mercher ac Iau felly 
gwnaethom ddatblygu rhaglen o adloniant 
yn yr Aes a Chanolfan Capitol. Roedd y 
gweithgareddau’n amrywio o Lego enfawr 
i greu gyda chlai ac roeddent yn llwyddiant 
ysgubol gyda thorf gyfartalog o 200. 

8                              CAERDYDD AM BYTH 98FED RHIFYN

“Diolch, gwnaeth fy mab 
fwynhau’n fawr. Bydd hi’n 
anodd gadael dwi’n credu!”

 “Ry’n ni wedi mwynhau 
ymuno â’r gemau dawnsio a 
gweld yr wyrion a’r wyresau 
â gwên ar eu hwynebau. 
Mae’n ein cadw ni’n heini.”

Dadcu â’i wraig a 2 o wyrion 

BYWIOG

o gynigion 
arbennig

80 
o gardiau wedi’u rhannu
30,000

Môr ladron yng Nghaerdydd

Ditectifs Deinosor

Academi’r Ddraig

Creftau yng Nghanolfan Capitol



Diolch o galon i’r 120+ o westeion a 
ddaeth i’n Harddangosfa Flynyddol yn 
Llaeth a Siwgr ym mis Mehefin. Hwn 
oedd y digwyddiad mwyaf o’r fath rydym 
wedi’i drefnu, ac roeddem wrth ein bodd 
â’r adborth gan fusnesau ar ba mor 
ddefnyddiol ydoedd. Roedd y digwyddiad 
yn gyfle gwych i lansio ein fideo diweddaraf 
(mae wedi’i wylio 14,000 o weithiau hyd 
yma) a chyfweld â rhai o’r cynrychiolwyr am 
sut flwyddyn maen nhw wedi’i chael. Mae’r 
ddau fideo ar ein sianel YouTube.

ARDDANGOSFA 
FLYNYDDOL  

o westeion
120+ 

CERDYN RHODD 
Mae gwerthiannau cardiau rhodd 
gwerth £6bn y flwyddyn yn y DU ac mae 
astudiaethau’n dangos bod yn well gan 
chwarter o bobl dderbyn cardiau rhodd o 
gymharu â rhoddion eraill. I wneud y mwyaf 
o’r farchnad fawr hon, rydym wedi penderfynu 
ehangu ein cynllun cerdyn rhodd i ardal gyfan 
Caerdydd AM BYTH. Yn flaenorol, roedd 
ar gael i fusnesau annibynnol yn unig, ond 
mae’r tîm wedi bod wrthi’n cynnwys cwmnïau 
cenedlaethol yn y prosiect – rydym yn hyderus 
y bydd hyn yn cynyddu’r defnydd o’r cardiau 
rhodd mewn busnesau annibynnol yn ogystal 
â bod o fudd i fusnesau cenedlaethol. Os oes 
gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r cerdyn 
rhodd e-bostiwch ni yn info@forcardiff.com.

o ‘views’ ar y fideo hyd yma
14,000

o adroddiadau blynyddol 
wedi’u hargraffu

2,000

A GIFT CARD

Am y tro cyntaf, gweithiodd 
Caerdydd AM BYTH gydag 
Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru ar ei rhaglen newydd, 
Hwyrnos, a lansiwyd yn 
y digwyddiad Y Gofod. 
Daeth 440 i’r digwyddiad 
(a werthodd allan) ym 
mis Gorffennaf gyda 
76% o’r gynulleidfa yn y 
ddemograffeg darged o 
18-35. Roedd cyrhaeddiad 
daearyddol y digwyddiad 
yn sylweddol gyda 
thocynnau’n cael eu prynu 
yng nghanolbarth Lloegr, 

NODDI DIGWYDDIAD

Dros 37,000  
o bobl yn Tafwyl

Wedi denu dros 
20,000 o bobl  

Roedd y castell 
 yn llawn dop erbyn  

2.30yh ymlaen

Dros 4,000 o bobl  
yn y digwyddiad 

 nos Wener
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Tafwyl 2019

Buddsoddi mewn digwyddiadau sy’n gwneud 
gwahaniaeth yng Nghaerdydd yw un o rannau 
anoddaf y swydd gan fod cymaint o ddigwyddiadau 
gwych yn digwydd. Y chwarter hwn, rydym wedi 
gweithio gyda Tafwyl i ehangu’r ŵyl i ddydd Gwener 
am y tro cyntaf yn dilyn ein buddsoddiad. Gwelodd 
y digwyddiad fwy na 4000 o bobl yn ymweld â 
Chastell Caerdydd gyda channoedd o bobl yn ciwio i 
ddod i mewn a mwynhau’r miri. 

Llundain a de-orllewin Lloegr. 
Arddangoswyd 22 o artistiaid 
yn y digwyddiad a ddewiswyd 
o blith 89 o geisiadau a 
gafwyd o Gymru, Lloegr ac 
UDA drwy alwad agored.

Dros y misoedd nesaf, 
edrychwn ymlaen at 
barhau â’n cefnogaeth 
hirdymor i IRIS, gŵyl ffilmiau 
LGBT+ wych, a Sŵn, gŵyl 
gerddoriaeth aml-leoliad 
fwyaf Cymru. Gwnaethom 
hefyd noddi’r City Ale Trail 
cyntaf erioed ym mis Awst. 

11
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Rydym yn falch o gyhoeddi bod Caerdydd 
AM BYTH wedi ennill gwobr ‘Digwyddiad 
Gorau’ PRCA am Dilyn y Daff a Gwobr Busnes 
Cymunedol y Flwyddyn Gwobrau Busnes 
Caerdydd, gan ddod yn ail yng ngwobr ATCM 
am y Cynllun Diogelwch a Chadernid Gorau. 
Rydym yn disgwyl canlyniadau’r gwobrau 
eraill hyn y mae Caerdydd AM BYTH wedi 
cymryd rhan ynddynt hefyd: Gwobrau AGBau 
Prydain, Gwobrau PRide CIPR a’r Wobr IDA 
ryngwladol am yr Ymgyrch a’r Marchnata 
Gorau ar gyfer Dinas yr Arcedau. 

BUDDUGOLIAETHAU 
AC ENWEBIADAU

Eleni yw’r drydedd flwyddyn i Caerdydd 
AM BYTH gynnig siopa cudd i’n haelodau, 
gyda dros 50 o fusnesau eisoes wedi 
cofrestru ar gyfer yr asesiadau eleni. Bydd 
pawb sy’n ymgeisio yn cael eu gwahodd 
i fynychu sesiwn wobrwyo ar 24 Hydref 
yn Cineworld lle gallent ennill un o ddeg 
Gwobr Gwasanaeth Cwsmeriaid, wedi’u 
cyflwyno gan gyflwynydd S4C a’r BBC, 
Alun Williams. 

Bydd yr enillwyr nid yn unig yn cael tlws 
disglair, potel o champagne a’r balchder o 
wybod mai nhw yw’r gorau yn eu categori, 
ond hefyd sylw ar Cardiff TV sy’n cyrraedd 
dros 500k o bobl ledled de Cymru. Bydd 
pob enillydd yn cael ei gyfweld ar gyfer 
fideo 2-funud a gaiff ei ddangos ar Cardiff 
TV a’u sianeli cyfryngau cymdeithasol. 
Bydd y fideos di-frand yma wedyn yn cael 
eu rhoi i’r busnesau buddugol, am ddim, 
i’w defnyddio fel y mynnant.

Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan. Rydym 
yn edrych ymlaen at weld cymaint â 
phosib ohonoch ar ddiwedd mis Hydref i 
ddathlu eich llwyddiant. 

SIOPA CUDD 
A GWOBRAU 
GWASANAETH 
CWSMERIAID

DYLANWADOL

Yn dilyn cais Caerdydd AM BYTH, rydym 
yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cael 
£150,000 gan Lywodraeth Cymru i’n 
galluogi i wella ein gwaith o farchnata 
a hyrwyddo digwyddiadau busnes 
yn yr ardal. Drwy ein rôl arweiniol ym 
Mhartneriaeth Digwyddiadau Busnes 
newydd Caerdydd, byddwn yn hyrwyddo 
Caerdydd i gynulleidfaoedd rhyngwladol 
mewn arddangosfeydd rhyngwladol 
arbenigol, yn gwella gwaith Cysylltiadau 
Cyhoeddus o gwmpas yr hyn sydd ar gael 
yn yr ardal ac yn cynhyrchu deunyddiau 
marchnata o ansawdd uchel i annog 
trefnwyr digwyddiadau busnes i ddod â’u 
digwyddiadau a’u cynrychiolwyr yma.

HWB I 
DDIGWYDDIADAU 
BUSNES

DIWRNOD DINAS 
YR ARCEDAU  

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y 
brand Dinas yr Arcedau y llynedd, 
gyda 10,000 o bobl yn hyrwyddo 
eu hoff fusnesau annibynnol a’r 
ymgyrch yn cyrraedd dros 17 
miliwn o bobl, rydym yn gweithio’n 
galed i greu Diwrnod Dinas yr 
Arcedau cyntaf Caerdydd! 

Bydd digwyddiadau, cynigion a 
hyrwyddiadau’n digwydd mewn 
arcedau a busnesau annibynnol ledled 
y ddinas ar 16 Tachwedd, ynghyd â 
llawer o weithgareddau hwyl eraill a 
fydd yn creu awyrgylch o ddathlu. Os 
hoffai eich busnes chi gymryd rhan neu 
gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch 
ni yn info@forcardiff.com i fod yn rhan 
o ymgyrch farchnata enfawr yn dathlu’r 
Diwrnod Dinas yr Arcedau cyntaf. 
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Y llynedd cyflawnodd Caerdydd AM BYTH 
yr ymgyrch farchnata Nadoligaidd fwyaf 
y mae Caerdydd wedi’i gweld erioed, gan 
gyrraedd dros 12 miliwn o bobl ac arwain 
at gynnydd o 9.3% mewn ymwelwyr o 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. I adeiladu 
ar y llwyddiant, bydd y Tŷ Bach Sinsir 
yn ôl gyda newid bach hudolus a gŵyl 
ychwanegol o adloniant stryd. Dros y 
penwythnosau yn arwain at y Nadolig a 
bob dydd o 21-24 Rhagfyr, bydd rhaglenni 
unigryw o hwyl ar waith mewn ardaloedd 
ledled Caerdydd yn cynnig sbort i bawb ac 
ychwanegu at y naws Nadoligaidd. 

Mae’r farchnad teithiau bws yn arbennig 
o bwysig ar adeg y Nadolig gyda miloedd 
yn heidio i lefydd fel Birmingham a 
Chaerfaddon i grwydro’u marchnadoedd. 
Mae Caerdydd AM BYTH yn ffurfio 
partneriaeth â Croeso Caerdydd i fuddsoddi 
mewn ymgyrch farchnata i hyrwyddo 
Caerdydd fel lleoliad hanfodol i deithiau 
bws. Edrychwn ymlaen at roi diweddariad 
ar ein llwyddiant ar ddechrau 2020. 

CYNLLUNIAU’R 
NADOLIG 

yn fwy o bobl yn ymweld

9.3%

o bobl yn ymweld Caerdydd
4.7 miliwn

Manwerthwr Cenedlaethol – Moethusrwydd ac 
Enillydd Cyffredinol: Links of London]
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Mae Caerdydd AM BYTH yn cynnig 
opsiynau amrywiol i’n haelodau dorri 
costau a gwneud arbedion, ac rydym 
eisiau ehangu’r portffolio hwnnw i 
gynnwys prynu cyfryngau, yn benodol 
bysus a sgriniau digidol.  
 

Mae’r cyfraddau sydd ar gael i’n 
haelodau yn arbed miloedd o bunnoedd 
iddynt ac, yn dyst i lwyddiant y prosiect 
hwn, mae’r sgriniau digidol wedi bron  
â gwerthu allan ar gyfer 2019 i gyd.  
Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth 
ac i archebu slot. Mae’r rhaglen hyfforddi aelodau am ddim 

yn parhau i fod yn un o’n prosiectau mwyaf 
poblogaidd, gyda’r rhan fwyaf yn llawn ar 
gyfer 2019. Rydym wedi hyfforddi cannoedd 
o bobl, gan arbed miloedd i’n haelodau ar 
Gymorth Cyntaf yn y Gwaith, Diogelwch Tân 
Lefel 2, Ymwybyddiaeth Terfysgaeth, Rheoli 
Gwrthdaro, Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 
a Hyfforddiant Bregusrwydd. 

HYFFORDDIANT 

YMGYRCH 4 WYTHNOS 
(Cost 10 bws) 

CHWE DOLEN DIGIDOL 
(Cost wyth safle)

 Cefn bws

£2,500£600

N/A

CYNHYRCHIAD CYFANSWM

CYNHYRCHIAD

£1,500£210

£3,500£810

Ochr bws

Chwe dolen

OCHR BWS X 2

CYFANSWM Y GOST AM  
YMGYRCH 4 WYTHNOS   
(gan gynnwys y ddau gyfrwng)

CEFN BWS

CYFRADD

£6,600

£2,910

£9,510

£1,900

£1,290

£2,690

EIN PRIS

1 WYTHNOS 
(tua 19,200 o ymddangosiadau)

2 WYTHNOS 
(tua 38,400 o ymddangosiadau)

CYFRADD

£768

£1,536

£400

£775

EIN PRIS

N/A

PRYNU CYFRYNGAU Mae myfyrwyr Caerdydd yn rhan fawr 
o economi’r ddinas ac roeddem eisiau 
chwarae ein rhan i gefnogi’r gymuned 
hanfodol hon drwy gynnig lleoliad haf i 
fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd. Am wyth 
wythnos dros yr haf, cafodd Lilli Spires 
y cyfle i ehangu ei hopsiynau gyrfaol, 
adeiladu ei rhwydwaith proffesiynol a 
gwella ei chyfleoedd o sicrhau swydd 
yn y maes o’i dewis ar ôl iddi gwblhau 
ei Gradd Meistr. Fel llawer o BBaChau, 
roedd Caerdydd AM BYTH yn gymwys 
am gyllid drwy gynllun Interniaethau 
Prifysgolion Santander i gefnogi’r rôl hon ac 
rydym yn falch o allu argymell y cynllun a 
gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 
Prifysgol Caerdydd i’n haelodau.

MYFYRIWR AR 
LEOLIAD O BRIFYSGOL 
CAERDYDD 

158FED RHIFYN

Mae gan Caerdydd AM BYTH gartref newydd 
yng Nghilgant St Andrew nawr. Rydym yn 
ffodus o gael 2 ystafell gyfarfod fawr yr ydym 
yn eu cynnig ar gyfradd gyflwyniadol o £50 y 
dydd i aelod-fusnesau. Edrychwch ar y wefan 
i gael rhagor o wybodaeth neu i archebu un 
neu ddwy o’r ystafelloedd am y dydd. 

YSTAFELLOEDD 
CYFARFOD 

Dau ystafell £50 y dydd ar
gyfarfod fawr gyfer busnesau sy’n aelodau
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Mae Rhaglen Arweinyddiaeth UpRising yn 
cefnogi pobl ifanc sydd eisiau dweud wrth 
bobl â phŵer sut yr hoffent weld pethau’n 
gwella a sut y byddent yn trawsnewid eu 
cymuned. Cefnogodd Caerdydd AM BYTH 
y digwyddiad yn ariannol ac eistedd ar y 
panel ar gyfer cyflwyniadau tebyg i Dragon’s 
Den yn Stadiwm Principality ym mis Ebrill. 
Gwnaeth brwdfrydedd, gwaith caled ac 
entrepreneuriaeth y bobl ifanc gryn argraff 
arnom ar y dydd.

UPRISING

Chwith i dde: Huw Swayne, Prifysgol De Cymru, 
Rebecca Gould, Cyngor Prydeinig, Carolyn Brownell, 

Caerdydd AM BYTH a Jason Foster, Ty Hafan

Ystafell cyfarfod Caerdydd AM BYTH
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