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Rwyf wedi gweithio yn y diwydiant 
ardal gwella busnes (AGB) am y 
13 blynedd diwethaf, gan lywio’r 
adferiad o lifogydd yng Nghanolbarth 
Lloegr, dirwasgiadau ledled y DU, 
a Brexit, ond ni all unrhyw beth 
gymharu’r pandemig byd-eang. Mae 
gweld anobaith a gwytnwch rhai 
o’n haelodau, ynghyd â’r heriau a’r 
arloesedd yn y diwydiant AGB a’n 
tîm ein hunain, wedi bod yn rhai o 
gyfnodau anoddaf ond gwerth chweil 
fy ngyrfa hyd yma.

Hoffwn ddiolch i’n Bwrdd am 
eu cefnogaeth a’u harweiniad 
trwy’r amser hwn. O ganlyniad i 
ddiswyddiadau a newidiadau gyrfa, 
gwnaethom ffarwelio â rhai o’n 
haelodau hirsefydlog o’r Bwrdd. Mae 
ein cyn-Gadeirydd Simon Phillips, 
yr Is-gadeirydd Natasha Williams, 
Cadeirydd y Pwyllgor Marchnata, 
Dan Langford, a’r cyfarwyddwr Ruth 
Ryder i gyd wedi symud ymlaen o’r 
Bwrdd a dymunwn y gorau iddynt yn 

eu mentrau newydd. Rhoddodd colli’r 
aelodau hanfodol hyn gyfle i ni fapio 
sgiliau’r grŵp ac edrych pa feysydd 
yr oedd angen mwy o gefnogaeth 
arnom, a arweiniodd at benodi 
Leanne O’Brien yn ddiweddar sy’n 
Bartner yn Capital Law. Mae Leanne 
yn helpu’r tîm a’r Bwrdd i gael gwell 
dealltwriaeth o eiddo masnachol, 
ased hanfodol ar hyn o bryd.

Gwelodd y pwyllgor marchnata a’r grŵp 
prosiectau rai penodiadau newydd 
hefyd. Gwnaethom groesawu Joe Purcell, 
Pennaeth Marchnata a Datblygu Busnes 
yn Hugh James, Ross Tyson, Swyddog 
Marchnata yn St Davids Dewi Sant, a 
Sian Stratton, Rheolwr Marchnata yn 
yr WRU i’r pwyllgor marchnata. Mae’r 
apwyntiadau newydd hyn eisoes wedi 
ychwanegu llawer iawn o gefnogaeth a 
gwerth i’r tîm ar yr adeg dyngedfennol 
hon ac rydym yn eich croesawu i’r teulu!
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ANERCHIAD Y CYFARWYDDWR 
GWEITHREDOL  

Er bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod 
yn un anodd iawn, yn enwedig i economi 
Caerdydd, rwyf wedi bod yn falch iawn 
o’r prosiectau, lobïo a’r effaith yr wyf i a’r 
tîm wedi gallu ei gyflawni ar eich rhan.

Er bod y ddogfen hon yn canolbwyntio 
ar yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni dros 
2020-21, ar adeg ysgrifennu mae 
Caerdydd AM BYTH yn symud tuag at 
ofyn i’n haelodau bleidleisio ‘ie’ am 5 
mlynedd ac ail dymor arall. Gobeithiwn, 
wrth edrych yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi 
buddsoddi eich ardoll ynddo o 2016-
21, y byddwch yn cytuno eich bod wedi 
derbyn enillion ar eich buddsoddiad ac y 
byddwch yn ein cefnogi eto.

Adrian Field,  
Cyfarwyddwr Gweithredol

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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Huw Llewellyn 
Admiral — Cadeirydd

Cliff Vanstone  
John Lewis — Is-gadeirydd

Mark Brace 
Comisiynydd Cynorthwyol yr 
Heddlu a Throsedd De Cymru

Dan Langford 
Acorn Recruitment 
(wedi ymddiswyddo 2021)

Nick Newman 
The Philharmonic

Bruno Nunes 
Peppermint

Leanne O’Brien  
Capital Law  
(wedi ei phenodi Chwefror 
2021)

BWRDD CYFARWYDDWYR
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Simon Phillips 
Marks & Spencer 
(wedi ymddiswyddo 
Ionawr 2021)

Ken Poole 
Cyngor Caerdydd

Ruth Ryder 
Prifysgol De Cymru  
(wedi ymddiswyddo 
Rhagfyr 2020)

Phil Sheeran 
Motorpoint Arena

Margaret Waters 
Park Plaza

James Waugh  
St David’s Dewi Sant

Neil Wicks 
Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru

Natasha Williams 
SA Brain  
(wedi ymddiswyddo 
Tachwedd 2020)
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Roedd y tîm Glanhau yn 
gweithredu am gyfran fawr o 
2021-21, ac fe cafon nhw sylw ar 
draws ITV, y BBC a’r wasg brint 
fel rhan hanfodol o’r sicrwydd 
i fusnesau a thrigolion bod y 
ddinas yn lân ac yn barod ar gyfer 
dychwelyd.

Rhan o’u ffocws yn ystod 
amseroedd tawelach y llynedd 
oedd mynd i’r afael ag ardaloedd 
problemus yn y ddinas fel tynnu 
graffiti, ail-baentio meinciau ac 
ati a chwipolchi.

“Mae wedi gwneud cymaint o 
wahaniaeth ac ni allaf ddiolch 
digon i chi am eich holl gefnogaeth 
ar hyn. Bydd yn cael effaith 
enfawr arnom ni yn y gwesty ac yn 
glanhau’r ardal gyffredinol. Mae 
gennym dîm gwyrdd yn y gwesty 
a byddwn yn sicrhau bod yr ardal 
hon yn derbyn gofal wythnosol 
gyda’r tîm”

Patrick Hogan, Rheolwr Cyffredinol Dros Dro 
yng Ngwesty’r Clayton

LLYSGENHADON

Y TÎM GLANHAU 

O ganlyniad i’r pandemig a chau màs 
mwyafrif helaeth ein haelodau, cafodd 
tîm y Llysgenhadon eu rhoi ar ffyrlo am 
gyfran fawr eleni. Fodd bynnag, ar ôl iddynt 
ddychwelyd ym mis Awst 2020 ac yna eto 
ym mis Tachwedd 2020 yn dilyn y toriad tân, 
roeddent yn rhan hanfodol o’n hailagor ni 
a’r Cyngor o’r ddinas. Llwyddodd ymwelwyr 
â chanol y ddinas i ddod at ein tîm i gael 
cyngor ar ba gyfeiriad i’w gymryd gydag 
arwyddion llwybr newydd y ddinas, pa 
doiledau cyhoeddus oedd ar agor yn ogystal 
â pha fusnesau oedd ar agor. Bu’r tîm hefyd 
yn cysylltu â busnesau, gan helpu i nodi 
meysydd yr oedd angen eu glanhau’n ddwfn 
cyn yr ailagor, i gefnogi ein Tîm Glanhau.
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Dychwelodd y Marsialiaid Nos ym mis 
Awst 2020 i gefnogi’r NTE. Fe wnaethant 
weithredu’r cau ffyrdd ar St Mary St a Wood 
St bob nos Wener a nos Sadwrn, gan reoli’r 
rhengoedd tacsi yn y lleoliadau hynny 
(gan roi dros 100 o fasgiau wyneb i sicrhau 
bod gyrwyr tacsi a’r cyhoedd yn teimlo’n 
ddiogel). Yn y cyfnod rhwng Awst a Rhagfyr, 
fe wnaethant gynorthwyo dros 30,000 o 
bobl i dacsis. Cafodd marsialiaid ychwanegol 
y dasg o annog pellhau cymdeithasol yn St 
Mary St a’r cyffiniau, a pharhaodd hyn tan y 
cyfnod clo ym mis Rhagfyr.

MARSIALIAID NOS 

PROSIECTAU

CROESAWU
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Roedd Caerdydd AM BYTH wrth ein 
bodd eleni i gael ein hachrediad wedi’i 
adnewyddu ar gyfer statws Baner Borffor 
am y drydedd flwyddyn yn olynol. Fe 
roddodd hyn y sêl bendith i ni a brofodd 
ein bod yn lle diogel, croesawgar, gydag 
arlwy fasnachol a diwylliannol gref sydd 

Ymestynnwyd cynnig hyfforddi 
E-ddysgu 30 munud CABC i 
gynnig tystysgrif criw cymorth 
Ymwybyddiaeth Diod. Mae hwn 
yn gwrs i staff sy’n gweithio yn 
yr Economi Nos gydnabod, a 
gweithredu’n gadarnhaol i ddiogelu’r 
rhai a allai fod yn agored i niwed 
oherwydd gormod o alcohol. Mae’r 
cwrs hwn yn ategu’r cyflwyniadau 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth 
Bregusrwydd wyneb yn wyneb a 
gyflwynwyd mewn partneriaeth â 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd a gwasanaeth cymorth 
cam-drin rhywiol New Pathways.

Parhaodd ein cynllun radio CityNet 
i weithredu trwy gydol y flwyddyn 
ac er i ni golli rhai defnyddwyr wrth 
i fusnesau gau yn barhaol, gwelsom 
rai aelodau newydd gyda dros 200 
o fusnesau yn derbyn radio erbyn 
diwedd mis Mawrth 2021.

Buom yn gweithio gyda Heddlu De 
Cymru i sicrhau bod swyddogion 
busnes yn cael eu monitro gan 
swyddogion yn ystod patrolau pan 
fyddai cyfnodau clo yn digwydd 
trwy’r flwyddyn. Croesawyd hyn 
gan y rhai a ymunodd ac roedd yn 
enghraifft dda o gydweithio.

BANER BORFFOR

HYFFORDDIANT

Mae Caerdydd AM BYTH wedi partneru gyda’r 
Ganolfan Seiber Gwydnwch newydd yng 
Nghymru a bydd yn rhaeadru gwybodaeth 
ac yn cynnig aelodaeth graidd am ddim 
gyda’r ganolfan i gadw busnesau yn rhydd o 
droseddu ar-lein.

CANOLFAN SEIBR-DDIOGELWCH 
GENEDLAETHOL CYMRU
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“Yn aml iawn mae gan 
fusnesau annibynnol bach fel ni 
gyllidebau bach iawn i’w gwario 
ar hyfforddiant allanol, mae’r 
hyfforddiant am ddim a ddarperir 
gan Caerdydd AM BYTH wir yn ein 
helpu i leddfu’r mater hwn. Mae’r 
arbedion ar y costau hyfforddi 
yn unig yn fwy nag ad-dalu ein 
hanfoneb ardoll AGB lawn.” 
 
Laura Peeroo, Rheolwr Cyffredinol — 
Sleeperz Hotel
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CAERDYDD YN ERBYN 
TROSEDD BUSNES (CABC)

wedi’i farchnata’n dda gyda’r nos ac yn 
hwyr y nos.

Bydd Caerdydd AM BYTH yn ymdrechu 
i gadw’r achrediad heriol hwn ym mis 
Hydref 2021, ac yn gweld y prosiect 
hwn fel ffordd wych o gefnogi’r sector 
lletygarwch, diwylliannol a digwyddiadau.
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Daeth gosod planwyr a basgedi ym mis 
Mehefin 2020 â lliw yn ôl i strydoedd 
Caerdydd pan ailagorodd manwerthu nad 
oedd yn hanfodol am y tro cyntaf ym mis 
Awst 2020.

ADDURN BLODAU 

Sefydlodd Caerdydd AM BYTH nifer o sesiynau 
i’r sector lletygarwch ddod at ei gilydd i’w 
hysbysu am newidiadau mewn rheolau a 
deddfwriaeth sy’n ymwneud â chyfnodau clo 
a’u llacio dilynol. Daeth nifer dda i’r rhain gan 
fusnesau a gafodd gyfle i glywed gan dimau 
Trwyddedu Llywodraeth Cymru, Heddlu De 
Cymru a Chyngor Caerdydd am y newyddion, y 
cyngor a’r arweiniad diweddaraf.

Ym mis Gorffennaf 2020 pan ddychwelodd 
manwerthu nad oedd yn hanfodol ac ailagorwyd 
lletygarwch cawsom adborth gan ein haelodau 
bod llawer o’u gweithwyr yn nerfus ynghylch 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus pan 
oedd lefelau achosion yn dal i fod yn uchel. 
O ganlyniad, tyfodd y galw o’r profiadol a’r 
newydd-ddyfodiaid i feicio i wirio eu beiciau er 
mwyn sicrhau eu bod yn deilwng i fod ar y ffordd. 
Buom yn gweithio gyda chaffi busnes Caerdydd 
AM BYTH ‘I Want to Ride my Bike’ i redeg 
gweithdai beiciau bob dydd Mercher ym mis 
Gorffennaf. Roeddem wrth ein bodd gyda faint o 
feiciau pobl yr oeddem yn gallu eu gwirio, gyda 
202 o feiciau pobl yn elwa o’r fenter hon.

Ariannodd Caerdydd AM BYTH Fws Diogelwch 
Myfyrwyr y ddinas a oedd yn gweithredu pan 
oedd cyfyngiadau yn caniatau. Yn cael ei redeg 
mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru a’r 
prifysgolion, mae’n darparu offeryn hanfodol 
wrth helpu myfyrwyr i gadw’n ddiogel ar noson 
allan yng Nghaerdydd.

Mae CAP Caerdydd yn fenter aml-asiantaeth 
dan arweiniad iechyd y cyhoedd i leihau 
niwed cysylltiedig ag alcohol i bobl ifanc 17-24 
oed gyda ffocws penodol ar gorff myfyrwyr 
Caerdydd. Mae Caerdydd AM BYTH yn bartner 
craidd yn y PAC sy’n cynrychioli busnesau’r 
economi gyda’r nos ac yn ystod y nos ac yn 
cadeirio is-grŵp CAP yr Economi Nos i ddarparu 
arferion effeithiol yn y lleoliad hwn.

GWAITH 
PARTNERIAETH

GWEITHDAI BEIC 

BWS DIOGELWCH 
MYFYRWYR 

CEFNOGAETH SECTOR

PARTNERIAETH 
ALCOHOL CYMUNEDOL 
(CAP) – CAERDYDD
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ARWYR COVID
Fe greodd Caerdydd AM BYTH ymgyrch i 
ddathlu’r gwaith anhygoel y mae trigolion 
Caerdydd wedi bod yn ei wneud dros ei 
gilydd yn ystod y pandemig. Enwebwyd 
dros 100 o bobl a 10 ar y rhestr fer fel yr 
‘enillwyr’. Yna paentiwyd portreadau’r 
bobl hynny gan yr artist o fri rhyngwladol 
Nathan Wyburn ac yna eu chwyddo a’u 
harddangos ar ffenestri siopau ar draws 
canol y ddinas.

Derbyniodd yr ymgyrch dros 12 darn o sylw 
yn y cyfryngau gyda chyrhaeddiad o dros 
7.1 miliwn yn arddangos sut y gwnaeth 
ddal dychymyg y cyhoedd. Nod y prosiect 
hwn oedd dathlu’r cysylltiadau cymunedol 
cryfach yr oedd llawer yn teimlo dros y 
cyfnod clo a chreu ymdeimlad o undod 
ar draws Caerdydd. Llifodd ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol gyda negeseuon 
cadarnhaol gan y cyhoedd am gariad eu 
dinas ac am fynd i ymweld â phob un o 10 
portread ein henillwyr.
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BYWIOG

“Mae Caerdydd AM BYTH yn dod â gwerth 
ychwanegol i fusnesau ar adeg pan fo’r stryd 
fawr a manwerthu dan bwysau digynsail. Bydd 
eu hymrwymiad i ddarparu rhaglen farchnata 
a digwyddiadau yn ogystal â mentrau fel 
glanhau strydoedd, marsialiaid nos ac addurno 
blodau yn gyrru nifer yr ymwelwyr i’r brifddinas, 
nifer yr ymwelwyr sydd mor hanfodol i 
fanwerthwyr y stryd fawr.”

Cliff Vanstone, Head of Branch, John Lewis

Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH hefyd weithio 
mewn partneriaeth ag Amgueddfa Caerdydd 
i sicrhau bod y straeon a rannwyd yn helpu 
i gofnodi sut yr ymatebodd pobl Caerdydd 
i COVID-19 ac yr effeithiwyd arnynt. Bydd y 
cyflwyniadau ar gael i’w defnyddio a’u hymchwilio 
gan yr amgueddfa a’r cyhoedd am genedlaethau 
i ddod a sicrhau gwaddol i’r enillwyr.

ADRODDIAD BLYNYDDOL
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CERDYN RHODD I 
WEITHWYR ALLWEDDOL

CERDYN RHODD

Yn ystod haf 2020, addawodd Caerdydd 
AM BYTH roi rhodd o werth £2,500 o 
gardiau rhodd i weithwyr allweddol i 
ddweud diolch am bopeth yr oeddent yn 
ei wneud i Gaerdydd dros y cyfnod clo. Fe 
wnaethom agor CrowdFunder i ganiatáu 
i’r cyhoedd ddweud diolch hefyd a chyda’r 
rhoddion hael hynny roedd gennym bron 
i £3,000 i’w roi yn ôl i’r ddinas. Roeddem 
yn falch o redeg yr ymgyrch ddeublyg 
hon, gan ddweud diolch i’n gweithwyr 
allweddol a hefyd gyrru gwariant yn ôl i’r 
economi leol ar adeg pan na fu erioed yn 
fwy hanfodol.

Rydyn ni wrth ein boddau o ddanfon 
y cardiau hynny dros y misoedd a’r 
wythnosau diwethaf i ystod anhygoel 
o weithwyr allweddol. Fe wnaethom 
gynnal cystadleuaeth ar draws ein 

In 2020 the scope of the FOR Cardiff gift 
card programme was expanded so that 
all city centre businesses, independent 
or national, were able to participate. 
This expansion has proven successful 
and 300% more value was loaded onto 
gift cards in 2020 than in 2019. Many 

sianeli cyfryngau cymdeithasol a oedd yn 
caniatáu i bobl wneud cais yn uniongyrchol 
a thrwy hynny fe ddaethom o hyd i bobl 
a oedd wedi bod yn gwneud gwaith gofal 
cymdeithasol anhygoel, yn llenwi silffoedd 
ein harchfarchnadoedd, yn danfon ein post 
ac yn pobi ein bara. Fe wnaethom hefyd 
gynnal galwad i’r gymuned fusnes i reolwyr 
hawlio cardiau rhodd ar gyfer eu timau.

Mae’r cardiau rhodd yn cael eu gwario 
ledled y ddinas ar hyn o bryd - rydyn ni 
wedi’u gweld nhw’n cael eu hadbrynu 
mewn ffefrynnau annibynnol fel Waterloo 
Tea a Wally’s Deli yn ogystal ag yn Marks 
& Spencer, Cozy Club a Fat Face. Gellir 
gwario’r cardiau rhodd mewn dros 70 o 
fusnesau ar draws canol y ddinas fel y gall 
y derbynwyr lwcus roi’r rhodd tuag at stêc 
o’r safon uchaf gan Asador 44 neu, os yw’n 
well ganddyn nhw, wario ar adeilad eich set 
Hogwarts eich hun o siop Lego.

SHOP CARDIFF 
O fewn wythnos i’r cyfnod clo ym mis 
Mawrth, creodd Caerdydd AM BYTH frand, 
gwefan a chyfrif Twitter Shop Cardiff lle 
cafodd busnesau sydd â gwasanaethau 
ar-lein, cludo neu gerdyn rhodd eu 
hyrwyddo mewn un lle. A alluogodd 
fusnesau i greu platfform ar-lein ar gyfer 
eu busnes heb unrhyw gost trwy ‘Shop 
Cardiff’.
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Cefnogwyd y cyfeiriadur hwn trwy ymgyrch 
radio ganmoliaethus trwy ein partneriaid 
Capital FM ac ar sgriniau digidol ledled y 
ddinas. Mae ymweliadau â’r wefan wedi 
rhagori ar 20,000 ac mae’r cyfrif Twitter 
wedi derbyn dros 62,000 o argraffiadau.

A GIFT CARD

businesses can now expect hundreds or 
even thousands of pounds of annual spend 
from the programme. The gift card also 
expanded into the corporate market more 
than ever in Christmas 2020 with FOR 
Cardiff member businesses benefiting from 
enhanced discounts on bulk purchases.

ymweliad i’r wefan
+20,000 

o argraffiadau Twitter
62,000
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#NADOLIGYNGNGHAERDYDD

Nod ein hymgyrch 2020 oedd arddangos 
busnesau adeg y Nadolig, cefnogi talwyr 
ardoll yn ystod tymor yr ŵyl a rhoi hyder i’r 
cyhoedd ymweld â chanol dinas Caerdydd.

Fel rhan o’r ymgyrch, cynhyrchwyd 5 
fideo yn arddangos busnesau yn fewnol, 
penodwyd 15 o ddylanwadwyr Caerdydd, 
a gwnaethom gynnal cystadleuaeth ar 
Instagram i ennill cerdyn rhodd Caerdydd 
AM BYTH.

Lansiwyd yr ymgyrch ar 25 Tachwedd a 
daeth i ben yn gynharach na’r disgwyl 
ar 19eg Rhagfyr pan gyhoeddwyd 
cyfyngiadau clo.

Hon oedd yr ymgyrch gyntaf i Caerdydd 
AM BYTH lle roedd y prif gyfrwng ar 
gyfer ymgysylltu yn cydweithredu â 
dylanwadwyr, ac roedd yn llwyddiant 
mawr. Cyflawnodd gyrhaeddiad o 
350,000, gan ymgysylltu â 17,000 o bobl 
ac yn bwysicaf oll proffilio 51 o’n haelodau 
ar draws manwerthu a lletygarwch.

FIDEOS BWYTA ALLAN I HELPU ALLAN

Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH weithio 
mewn partneriaeth gyda Croeso Caerdydd 
i hyrwyddo ymgyrch ‘Bwyta Allan i Helpu 
Allan’ y Llywodraeth i gefnogi lletygarwch 
trwy gynnig hyd at 50% oddi ar fwyd dros 
ddydd Llun, dydd Mawrth, a dydd Mercher 
ym mis Awst.

Cynigiodd Caerdydd AM BYTH gyfle i 
aelodau sydd wedi ymuno â’r cynllun gael 
fideo am ddim yn arddangos eu lleoliad. 
Darparwyd y fideos 30 eiliad hyn i aelodau 
a’u defnyddio i hyrwyddo eu cynnig a 
chawsant dros 10,000 o ymweliadau ar ein 
sianel YouTube.
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CREADIGRWYDD Y BRIFDDINAS

Gyda’r sector creadigol yn un o’r 
diwydiannau a gafodd eu taro galetaf 
yn ystod y pandemig, adeiladwyd 
ymgyrch Dydd Gŵyl Dewi eleni ar syniad 
rhithwir i gefnogi talent greadigol 
ifanc yn y brifddinas - pob un yn rhan o 
uchelgais Caerdydd AM BYTH i sicrhau 
bod Caerdydd yn parhau i fod yn fan 
diwylliannol am flynyddoedd i ddod.

Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â 
Creative Cardiff i gael pobl greadigol 18-
25 oed o bob cefndir a diwylliant i gymryd 
rhan yn yr ymgyrch i gyflwyno cysyniadau 
creadigol a oedd yn adrodd stori am 
Ganol Dinas Caerdydd.

Cawsom 23 o gyflwyniadau i gyd, a 
dewisodd panel o 3 a oedd yn cynnwys 
cyfarwyddwr BACA, Keith Murrell, 10 artist 
i’w comisiynu, yn barod i ddadorchuddio’r 

darnau olaf mewn arddangosfa rithwir ar 
Ddydd Gŵyl Dewi.

Dewiswyd ystod eang o ddisgyblaethau 
celf, gan gynnwys cân, dawns, tecstilau, 
dylunio graffig, a darlunio.

Ein dyhead yw defnyddio uned wag i 
arddangos y gwaith i ganiatáu i fwy o bobl 
weld cynrychioliadau anhygoel artistiaid 
o’r brîff.

At ei gilydd, cafodd y digwyddiad 9 darn 
o sylw, cyrhaeddiad o 184,120, 14,590 
o ymgysylltu cyfryngau cymdeithasol 
ac 11,647 o wyliadau fideo. Amlygodd a 
darparodd yr holl sylw a phroffil hwn broffil 
i’r bobl greadigol ifanc hyn ynghyd â dwyn 
sylw at ehangder y dalent a’r diwylliant 
sydd gan Gaerdydd.
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“Mae’r prosiect hwn wedi tynnu sylw at y 
gymuned amrywiol, fywiog o bobl greadigol 
ifanc yr ydym yn ffodus o’u cael yn ein dinas. 
Pa ffordd well i ddathlu ein treftadaeth 
Gymreig ysblennydd y Dydd Gŵyl Dewi hwn.

“Mae Caerdydd AM BYTH wedi ymrwymo i 
amddiffyn a chryfhau diwylliant yng nghanol 
dinas Caerdydd, ac mae ein harddangosfa yn 
caniatáu i bobl brofi celf a ysbrydolwyd gan 
Gaerdydd ar bob ffurf, gan gynnwys dawns, 
tecstilau, cân, darlunio a dylunio graffig, o 
gysur eu cartrefi.” 

Adrian Field, Cyfarwyddwr Gweithredol – Caerdydd AM BYTH

o ymgyslltiadau  
cyfryngau cymdeithasol

14,590 
o wyliadau fideo
11,647

o gyrhaeddiad
184,120

darn o sylw
9 
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CARDIFF LIFE – GWOBR DDINESIG  
A PRCA – DIGWYDDIAD GORAU

Am resymau amlwg, bu’n rhaid i dirwedd y gwobrau ymateb yn gyflym i 
addasu i reoliadau sy’n newid yn barhaus, ni wnaed yr un cystal â Cardiff Life 
a lwyfannodd seremoni wobrwyo tei ddu lawn trwy Zoom. Mae Caerdydd 
AM BYTH wedi cystadlu yn y gwobrau hyn o’r blaen ond wedi cael trechu 
o drwch blewyn gan rai o gwmnïau gwych eraill Caerdydd, ond 2020 oedd 
ein blwyddyn, gan i ni fynd â’r wobr ‘Ddinesig’ adref, gan ddangos yr effaith 
gadarnhaol y mae Caerdydd AM BYTH wedi’i chael ar ein dinas.

Gwobr PRCA ‘Digwyddiad Gorau’ oedd ein hail flwyddyn yn olynol yn ennill  
y wobr frwd hon, ac roeddem yn falch iawn o weld gwobr agoriadol Diwrnod 
Dinas yr Arcêd yn ennill.

DATRYSIADAU TECHNEGOL A DIGIDOL GWOBRAU

PORTH CYMORTH

GWEMINARAU

CAFFI CASTLE QUARTER

PECYN CYMORTH 
DIGIDOL 

Fe wnaeth busnesau roi adborth i Caerdydd 
AM BYTH eu bod nhw eisiau gofod digidol lle 
gallen nhw rannu arfer gorau a chefnogi ei 
gilydd wrth i’r ddinas a gwahanol sectorau 
ailagor. Creodd Caerdydd AM BYTH https://
support.forcardiff.com/ i ddarparu’r porth 
hwn, byddem yn annog ein haelodau i 
boblogi’r wefan hon, tra gallwn ychwanegu 
cysylltiadau allweddol mae’r gwir werth 
yn dod o aelodau’n siarad â’i gilydd ac yn 
darparu cefnogaeth foesol a masnachol i’w 
gilydd yn yr amser anodd hwn.

Fe wnaeth Caerdydd AM BYTH hwyluso 
neu ariannu cyfres o weminarau yn ymdrin 
â phynciau fel esbonio ffyrlo, newidiadau 
cludiant, gweithio gartref, lles meddyliol a 
rheolaeth ariannol. Gellir gweld dolenni i’r 
gweminarau hyn ar sianel YouTube Caerdydd 
AM BYTH.

Gweithiodd Caerdydd AM BYTH gyda 
Chyngor Caerdydd a chwmni technoleg 
gwobrwyog Caerdydd, Yoello, i ddod â Chaffi 
Castle Quarter i Stryd y Castell dros haf 2020. 
Cymerodd 24 busnes ran a chynhyrchodd 
werth £425,000 o werthiannau i’r busnesau 
hynny a gymerodd ran yn amser pan oedd 
angen cefnogaeth arnynt fwyaf. Buom 
hefyd yn gweithio gydag Yoello i hyrwyddo 
teclyn olrhain cyswllt am ddim i fusnesau 
lletygarwch ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw 
gwsmeriaid, yn ogystal â chynnig cyfle i 
fusnesau gael system archebu bwrdd bwyd  
a diod digidol.

Fel rhan o’r porth cymorth, darparodd 
Caerdydd AM BYTH asedau digidol am ddim i 
fusnesau y gallent eu defnyddio i’w hyrwyddo; 
oriau agored newydd, eu bod yn cydymffurfio 
â Covid-19, amseroedd dosbarthu a rhestr wirio 
ar gyfer ailagor. Mae’r asedau hyn ar gael ar y 
porth cymorth a gwefan Caerdydd AM BYTH.

“Diolch i dîm Caerdydd AM BYTH, 
rwyf wedi datblygu cysylltiadau 
cryf â busnesau eraill ac wedi 
ennill gwybodaeth am yr hyn 
sy’n digwydd yn ardal leol Heol y 
Frenhines. Mae eu dull cyfeillgar 
a’u parodrwydd i helpu wedi 
bod o fudd mawr i bawb yn 200 
Degrees” 

Michael Ghee, Rheolwr Cyffredinol – 
200 Degrees

Rhannodd Caerdydd AM BYTH 
wybodaeth allweddol amserol 
am grantiau a chyhoeddiadau 
gan y Llywodraeth, yn ogystal â’r 
gefnogaeth sydd ar gael gan y 
Cyngor a phartneriaid. Os ydych chi 
eisiau cofrestru i weld yr e-newyddion 
mae dolen ar ein gwefan neu 
e-bostiwch info@forcardiff.com a 
bydd y tîm yn gallu eich helpu.

E-NEWYDDION 
YMATEB I’R 
PANDEMIG

22ADRODDIAD BLYNYDDOL



24ADRODDIAD BLYNYDDOL 23                              FOR CARDIFF

DYLANWADOL
BIRA 

AROLYGON

NCP
Mae gan Caerdydd AM BYTH berthynas 
waith agos â mwyafrif y sefydliadau 
aelodaeth sy’n cefnogi ac yn cynrychioli 
ein haelodau. Yn ystod haf 2020 roeddem 
yn gallu cynnig cyfle i fusnesau annibynnol 
gael aelodaeth am ddim o Gynghrair 
Manwerthu Annibynnol Prydain (BIRA) am 
3 mis a mynediad at eu holl fuddion aelod 
gan gynnwys cyngor cyfreithiol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym 
wedi cynnal nifer o arolygon i sicrhau 
bod gennym ddata cywir yn adlewyrchu 
anghenion newidiol ein haelodau cyfredol. 
Roedd y rhain yn cynnwys Arolygon Effaith 
wythnosol Covid-19, lle buom yn gweithio 
gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
gasglu data ynghylch yr hyn yr oedd ei 
angen ar fusnesau er mwyn goroesi. Yna 
cafodd y data hwn ei roi i Lywodraeth 
Cymru a Chyngor Caerdydd a’u helpu 

Roedd adborth o’n harolygon niferus yn 
dangos bod yn well gan gyfran sylweddol 
o’r rhai a oedd yn gallu gweithio mewn 
swyddfeydd neu’n weithwyr hanfodol 
deithio mewn car. Trafododd Caerdydd 
gyda NCP i sicrhau cyfradd is ar gyfer 
busnesau Caerdydd o barcio 24 awr am £5 
yn 2020.

AELODAETH A CHEFNOGAETH

“Mae gennym berthynas waith wych gyda 
Caerdydd AM BYTH ac maen nhw wedi dod 
yn bwynt cyswllt hanfodol i ni. Maent wedi 
gwella glendid ein meysydd parcio trwy 
ymateb yn gyflym i geisiadau i gael gwared 
ar wastraff a graffiti. Maent wedi helpu i 
wella diogelwch ein hadeiladau a lles  
ein staff trwy Gaerdydd yn Erbyn Troseddau 
Busnes a chyswllt yr heddlu. Maent hefyd 
wedi cysylltu â busnesau eraill ar barcio 
gostyngedig.” 

Kevin O’Connor, Cyfarwyddwr Gwasanaethau ar Brydles, 
NCP

i lunio eu cynlluniau cymorth. Cafodd 
canlyniadau’r arolwg 6 darn o sylw hefyd 
gan gynnwys BBC Wales Online ac roedd 
ganddynt gyrhaeddiad o 1.9 miliwn.

Rydym hefyd wedi gweithio mewn 
partneriaeth i nodi bwriadau teithio yn 
y gorffennol, y presennol a’r dyfodol a 
dychwelyd i’r gwaith gyda’r nod o ganiatáu i 
benderfyniadau gwybodus ar ddarpariaeth 
yn y dyfodol gael eu gwneud ar gyfer 
ailagor, yn ystod haf 2020 ac yn 2021.
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MANIFFESTO

Cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 
2021, cynhyrchodd Caerdydd AM BYTH 
Faniffesto Adferiad ar gyfer Dinasoedd 
a’r Stryd Fawr. Amlinellodd y ddogfen hon 
wyth blaenoriaeth polisi, megis diwygio 
ardrethi busnes a chryfhau sefydliadau 
diwylliannol, i Lywodraeth nesaf Cymru er 
mwyn sicrhau y gall ardal Caerdydd AM 
BYTH a chanol dinasoedd yn gyffredinol 
adfer yn gryf ac yn sefydlog o’r pandemig. 
Ymgysylltodd y tîm yn gynhyrchiol â’r 
prif bleidiau gwleidyddol ar gynnwys y 
maniffesto a bydd hyn yn sail i gyfranogiad 
cynyddol mewn polisi yn y dyfodol.

LOBÏO
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Daeth llawer o’n rhaglenni hyfforddi arferol i 
stop yn 2020-21 oherwydd Covid-19 ac felly 
gweithredodd Caerdydd AM BYTH ddatrysiad 
digidol i ganiatáu i fusnesau barhau i 
uwchsgilio eu staff o bell. Ychwanegwyd 
cyrsiau digidol mewn GDPR, cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, a rheoli gwrthdaro yn y gweithle 
at ein cynnig hyfforddiant.

Mae Clwstwr yn rhaglen bum mlynedd 
uchelgeisiol i greu cynhyrchion, 
gwasanaethau a phrofiadau newydd ar 
gyfer y sgrin.

Gwnaeth Caerdydd AM BYTH gais am rownd 
gynnar 2020 o’u cyllid i gynnal yr ymchwil a’r 
datblygu ar gyfer creu cynnyrch twristiaeth 
newydd yn arddangos hanes cyfoethog 
Caerdydd mewn ffilm a theledu. Llwyddwyd 
i sicrhau’r grant hwn a chynhaliom ymchwil 
ddesg helaeth i ddeall pa dirwedd ddigidol ar 
gyfer cynhyrchion twristiaeth yn y DU  
a chenhedloedd Ewropeaidd eraill. Aethom 
ymlaen i weithio gyda’r cwmni ymchwil 
o Gaerdydd, Strategic Research i gynnal 
amrywiaeth o grwpiau ffocws Saesneg a 
Chymraeg i ddeall y galw a’r gynulleidfa 
am rai o’r opsiynau arfaethedig. Yn dilyn 
hyn buom yn gweithio gydag asiantaeth 
ac arbenigwyr Caerdydd, Spindogs i fapio 
technoleg a dichonoldeb y cynhyrchion posibl.

Yn yr un modd â natur unrhyw brosiect 
Ymchwil a Datblygu, mae’r grwpiau 
ffocws a’r canfyddiadau technolegol 
wedi codi opsiynau ychwanegol gyda 
chynulleidfaoedd a masnacheiddio’r 
cynnyrch. Rydym wedi ymrwymo i ymchwilio 
i’r heriau a’r cyfleoedd newydd hyn a’u deall 
yn well ymhellach yn ein cynllun busnes 
AGB2 2021-26.

Yn 2020 lansiwyd set newydd o safonau 
diwydiant ar gyfer Ardaloedd Gwella 
Busnes, ac ym mis Chwefror 2021 daeth 
Caerdydd yn un o’r cyntaf i gael y nod 
barcut sy’n cydnabod bod y safonau hyn 
wedi’u cyrraedd.

Mae’r safonau newydd, a ddatblygwyd 
gan Sefydliad yr AGB ochr yn ochr â 
llywodraethau ac AGB, yn annog tryloywder 
a llywodraethu cyfrifol yn y sector.

Mae Caerdydd AM BYTH yn llwyddo i 
gyflawni’r achrediad hwn yn hysbysu talwyr 
ardoll a rhanddeiliaid eraill ein bod wedi 
cwrdd â phob un o’r 11 safon diwydiant 
sy’n ymwneud ag agweddau allweddol 
ar strwythur a gweithrediadau AGB gan 
gynnwys ei gynllun busnes, ei fecanweithiau 
llywodraethu a’i adrodd, Cyfarwyddwyr 
a diddordebau personol, a manylion am 
ganlyniadau pleidleisio.

Dyfernir yr achrediad yn dilyn proses 
adolygu a gynhaliwyd gan Sefydliad 
yr AGB, a ddarperir gyda chefnogaeth 
Institute of Place Management, y corff 
proffesiynol ar gyfer rheolwyr lle ac 
arweinwyr, wedi’i leoli ym Mhrifysgol 
Metropolitan Manceinion.

HYFFORDDIANT

YMCHWIL A 
DATBLYGU 
– CLWSTWR

ARCHEDIAD 
SYLFAENOL AGB
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Mae Caerdydd AM BYTH yn parhau i fod â 
chynrychiolaeth ar Fwrdd Cyflenwi Diogelwch 
Cymunedol Caerdydd, Bwrdd Cerddoriaeth 
Caerdydd, Cymdeithas Rheoli Trefi a 
Dinasoedd (ATCM) Cymru, Cyngor Sylfaen yr 
AGB ac yn 2020 gwahoddwyd hwy i fynychu 
Grŵp Gweithredu Canolfannau Trefi Cymru 
dan arweiniad y Gweinidog. Gwnaethom 
hefyd ddefnyddio ein Grŵp Cydnerthu 
Sgwâr Canolog i dynnu sylw at faterion yn 
ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a goleuadau gwael yn yr ardal hon, ac 
ymrwymo iddynt hefyd i geisio animeiddio’r 
Sgwâr Canolog yn fwy yn y dyfodol agos. 
Amlygir yr adborth gan fusnesau trwy’r 
amrywiol fforymau hyn i lobïo ar faterion 
allweddol a sicrhau bod penderfyniadau yn 
seiliedig ar dystiolaeth.

CODI’R BAR CYNRYCHIOLAETH

During the March lockdown the Welsh 
Government decided that businesses whose 
rateable value is in excess of £51k were 
ineligible for some government grants. FOR 
Cardiff joined forces with other Welsh BIDs in 
campaigning for the RV ceiling for grants to 
be raised to £150k.

“Mae Caerdydd AM BYTH wedi 
parhau i gynnig cefnogaeth 
ddiwyro i Westy Indigo Caerdydd. 
Maent wedi profi i fod yn 
eiriolwr gwerthfawr i’r diwydiant 
lletygarwch lleol, yn enwedig trwy 
gydol yr heriau sydd gennym ac yn 
parhau i’n hwynebu yn y frwydr yn 
erbyn COVID-19. Mae tîm glanhau 
strydoedd a marsialiaid nos 
Caerdydd AM BYTH yn sicrhau bod 
y ddinas yn lle diogel a glân i fod, 
rhywbeth yr ydym ni a’n gwesteion 
yn ei werthfawrogi’n fawr”

Lucy Hopkins, Rheolwr Marchnata —  
Gwesty Indigo

Yn ystod cyfnodau clo lleol a 
chenedlaethol y gaeaf, gorfododd 
llywodraeth y DU a Chymru 
wahanol reolau, mentrau a chyllid 
gan gynnwys y cyrffyw 10pm, 
a’r Cynllun Cymorth Swyddi, a 
achosodd broblemau i lawer o 
sectorau. Fe wnaeth Caerdydd AM 
BYTH mewn partneriaeth â AGB 
dinas fwyaf Cymru, Newport Now 
ac AGB Abertawe i ysgrifennu at 
Ken Skates i ofyn am ddull synnw 
yr cyffredin o reoli ar ôl rheolau 
toriad tân. 

CYMORTH 
LLETYGARWCH 
LLYWODRAETH 
CYMRU – TORIAD 
TAN

£ £ ££
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Cyfryngau Cymdeithasol

• 3,049 o ddilynwyr 
• 829,018 mewn cyfanswm 

cyrhaeddiad neges
• 1,055,384 mewn cyfanswm 

argraffiadau neges
• 22,136 ymgysylltiad

• 2,395 o ddilynwyr
• 8,519 o ymgysylltu
• 5,198 o wyliadau fideo
• 179,660 mewn cyfanswm 

cyrhaeddiad neges
• Creadigrwydd y Brifddinas 

Ymgyrch Dydd Gŵyl Dewi — 
neges mwyaf poblogaidd

• 10,960 o wyliadau fideo
• 45,200 o argraffiadau
• 250 awr o amser gwylio
• Cyfres Bwyta Allan i Helpu Allan  

— fideo mwyaf poblogaidd

YouTube

• 1,630 o ddilynwyr
• 6,710 o ymgysylltu
• 11,649 page o gliciadau
• Caffi Castle Quarter — neges 

mwyaf poblogaidd

• 1,400,800 o argraffiadau trydar

• 29,753 o ymweliadau 

• 2,260 crybwylliad 

• 4,894 o ddilynwyr

• Castle Quarter Café — neges drydar 
mwyaf poblogaidd

Twitter Facebook 

Instagram

LinkedIn

• 37,378 o ymwelwyr
• 83,535 o ymweliadau 

tudalennau
• Diweddariadau Covid-19 

tudalen – 7,769 page views (y 
dudalen mwyaf poblogaidd)

Gwefan

• Cyrhaeddiad cysylltiadau 
cyhoeddus o 4,508,921 

• AVE: £51,000

• 22 darn o sylw ar brint ac ar-lein
• 6 darn o ddarllediad 
• Cyfanswm y sylw: 28 pieces

Y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus 

• 50 o e-gylchlythyrau
• 4,310 o danysgrifwyr (cronfa 

ddata busnes AGB)

E-Newyddion@
NEWS

CYFATHREBU
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INCWM

Cyfanswm casglu ardoll £668,780

Incwm arall £63,370

Grant a dderbyniwyd £134,855

Cyfanswm incwm £887,006

GWARIANT

Croesawu £380,642

Bywiog £170,029 

Dylanwadol £4,954

Gweinyddol  £331,380

Cyfanswm gwariant £887,006

Cronfeydd a gariwyd 
rhwng 2019–2020 £62,368
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FINANCIAL OVERVIEW

*Cyfrifon yn gywir ym mis Mai 2021. Mae Caerdydd AM BYTH yn cael 
ei ariannu trwy ardoll AGB a gyfrifir fel 1% o werth ardrethol pob 
hereditament yn ardal yr AGB gyda gostyngiadau yn cael eu defnyddio 
mewn ardaloedd lle codir tâl gwasanaeth mewn ardal a reolir. Mae hyn 
yn cynnwys 1,088 o adeiladau masnachol o fewn ffin ddaearyddol yr 
AGB. Sylwch y bydd set lawn o gyfrifon rheoli ar gyfer y cyfnod yn cael 
eu darparu gan ein cyfrifwyr Naunton Jones Le Masurier ar ein gwefan.

Mae’r ardoll AGB, sef ein prif ffurf ar incwm, yn 
cael ei chasglu gan yr awdurdod lleol yn ôl y 
gyfraith a’i throsglwyddo’n llawn i Caerdydd 
AM BYTH ar ôl ei derbyn.

 Y gyfradd casglu ardoll ar adeg ysgrifennu 
ar gyfer 20/21 oedd 76%. Yn amlwg mae 
busnesau wedi ei chael yn anodd talu biliau 
yn ystod y flwyddyn a chydnabuwyd hyn o ran 
amseriad unrhyw nodiadau atgoffa a diffyg 
gweithredu dilynol hyd yn hyn.

Cynhyrchwyd £198,225 o incwm ychwanegol 
hefyd o ystod o ffynonellau gan gynnwys 

grantiau cymorth gan Llywodraeth Cymru, 
aelodaeth wirfoddol i fusnesau o dan ein 
trothwy ardoll sydd eisiau bod yn rhan o 
Caerdydd AM BYTH, ac incwm elw a rennir 
a dderbynnir gan Gynllun Radio Manwerthu 
CityNet sy’n ariannu costau ein Rheolwr 
Lleihau Troseddau Busnes.

Bydd manylion ein cyfrifon blynyddol ar gael 
yn Nhŷ’r Cwmnïau ac ar ein gwefan: www.
forcardiff.com/for-cardiffbusinessdownloads/ 
os hoffai busnesau weld adlewyrchiad 
manylach ac amserol o gyfrifon Caerdydd 
AM BYTH.
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