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Mae Caerdydd AM BYTH wedi sefydlu enw da 
am gyflawni pethau a bod yn sefydliad 
gweithredu ers ein sefydlu yn 2016. Boed hynny 
trwy ein timau ymroddedig fel y Marsialiaid Nos 
neu'r Tîm Glanhau, prosiectau sy'n sicrhau nifer 
yr ymwelwyr a dychweliad buddsoddiad, fel 
buddsoddiad The Daff Trail a Dinas yr Arcêd, 
dod â dod â system radio well ond rhatach, neu 
ddosbarthu 40,000 o gardiau i weithwyr 
Caerdydd i gael mynediad at ostyngiadau a 
chynigion ledled y ddinas.

Rydym wedi cael ein cydnabod gan gorff y 
diwydiant The BID Foundation, fel AGB sy'n cael 
ei redeg yn gyfrifol trwy ei broses achredu. Mae 
hyn yn rhoi sicrwydd i'n haelodau, nid yn unig 
bod y tîm yn cyflawni prosiectau sy'n arwain y 
diwydiant, ond mae'r ffordd y mae'r cwmni'n 
cael ei redeg yn enghraifft o fewn AGBau.

Mae Caerdydd AM BYTH wedi bod yn 
hyrwyddo ein 750 aelod am y pum mlynedd 
diwethaf ac rydym am barhau i fod yn llais ar y 
cyd i chi ar yr adeg heriol hon. Fel talwr ardoll, 
ac fel Cadeirydd Bwrdd Caerdydd AM BYTH, 
fe'ch anogaf i bleidleisio dros gydweithredu, 
cynnydd a llwyddiant i Gaerdydd am bum 
mlynedd amlynedd arall. Dim ond trwy eich cefnogaeth 
a'ch pleidleisio cadarnhaol y gallwn barhau i 
ddarparu'r prosiectau a'r gefnogaeth sydd eu 
hangen arnoch nawr yn fwy nag erioed.

Adrian Field - Cyfarwyddwr Gweithredol (Chwith) a Huw Llewellyn - Cadeirydd y Bwrdd (Dde)“Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Bwrdd a minnau wedi gweld tîm 
Caerdydd AM BYTH yn mynd o nerth i nerth, sydd wedi'i ddangos trwy 
wobrau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.”

Huw Llewellyn
Cadeirydd y Bwrdd

CYFLWYNO'R DYFODOL 

IEPLEIDLEISIWCH
C A E R D Y D D  A M  B Y T H

Mae'r fersiwn Gwmraeg o'r cynllun busnes ar gael i'w 
lawr lwytho o wefan Caerdydd AM BYTH. Ewch i: 
www.forcardiff.com
























































