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CYFLWYNIAD Y CYFARWYDDWR 
GWEITHREDOL

Ers 2016, mae Caerdydd 
AM BYTH wedi 
rhedeg amrywiaeth o 
ymgyrchoedd, prosiectau 
a digwyddiadau sydd wedi 
helpu i ddenu ymwelwyr 
a chynyddu amser aros 
a gwariant yng nghanol 
y ddinas. Mae un o 
ganlyniadau pleidlais 
gorau erioed AGBau 
Cymru yn dyst i ansawdd 
ein cynllun busnes ar 
gyfer 2021-26 ac rydym 
am ddiolch i’r cannoedd 
ohonoch a bleidleisiodd - 
gwelwyd 91% o fusnesau’n 
pleidleisio o blaid ein tymor 
5 mlynedd newydd yn ôl 
rhif a 94% yn ôl gwerth 
ardrethol. 

Bydd Caerdydd AM 
BYTH yn parhau i gynnig 
cefnogaeth i fusnesau ar 
draws canol y ddinas a 
darparu tîm Marsialiaid 
Nos, cerdyn rhodd canol 
y ddinas, cynllun radio 

CityNet Caerdydd yn 
Erbyn Troseddau Busnes, 
gostyngiadau i gyflogeion 
drwy’r Cerdyn, yn ogystal 
â marchnadoedd a 
digwyddiadau Nadolig.  
Ond rydw i a’r tîm yn llawn 
cyffro o fod wedi dechrau 
gweithio ar ein cynllun 
newydd ac rydym yn 
frwdfrydig i symud pethau 
yn eu blaen i helpu’r ddinas 
i adfer ar ôl y pandemig. 
Rydym wedi gwneud 
addewidion uchelgeisiol 
a chyffrous i’n busnesau, 
a byddwn yn parhau i 
weithio’n galed i wireddu’r 
rhain.

Rydym am ddiolch i’n 
busnesau am ymddiried 
ynom ni a rhoi’r cyfle i ni 
gyflawni cam cyffrous 
newydd ar gyfer canol 
dinas Caerdydd, yn ogystal 
â’n haelodau Bwrdd, y mae 
eu hymrwymiad i’r ddinas 
heb ei ail. 

2 CAERDYDD AM BYTH 



Yn benodol, hoffwn 
ddiolch i’n Cadeirydd, Huw 
Llewellyn, Pennaeth Rheoli 
Eiddo a Chyfleusterau yn 
Admiral, a’r Is-gadeirydd, 
Cliff Vanstone, Partner a 
Phennaeth Cangen John 
Lewis Caerdydd (penodwyd 
y ddau ym mis Ionawr 
2021). Mae Huw a Cliff 
wedi bod yn aelodau o’r 
Bwrdd ers dros 6 blynedd a 
daethant yn Gadeirydd ac 
Is-Gadeirydd ar adeg heriol 
i’r cwmni (gyda phleidlais 
a phandemig) ond mae eu 
gweledigaeth strategol 
a’u hymrwymiad wedi bod 
o gymorth enfawr i mi a’r 
tîm.

Deallwn fod y pandemig 
wedi cael effaith barhaus 
ar fusnesau a’ch staff, 
ac rydym yma i helpu 
wrth i ni lywio’r dirwedd 
newidiol hon.  Cysylltwch 
â mi yn uniongyrchol yn 
adrian@forcardiff.com 

os oes gennych unrhyw 
awgrymiadau ar sut y 
gallwn eich cefnogi’n well 
neu wella’r hyn rydym yn 
ei gynnig i sicrhau bod ein 
holl aelodau’n cael budd 
o’u buddsoddiad. 

Adrian Field, 
Cyfarwyddwr Gweithredol 
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AR DRYWYDD CELF CAERDYDD
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122,300
O ymgysylltiadau 

ar y cyfryngau 
cymdeithasol

LLEOEDD DIOGEL

MARSIALIAID NOS

Marsialiaid Nos 
73,948

Y DIWEDDARAF AM Y TIMAU

34% 
Cynnydd o 34% yn 
nifer yr ymwelwyr o 
gymharu â mis Awst 

2020

Cylltiadau 
cyhoeddus wedi 

cyrraedd 
1.46 miliwn o bobl  

Cyfryngau 
cymdeithasol 
wedi cyrraedd

1.02 miliwn 
o bobl

17 
Sylw mewn 17 

erthygl 

4,744,755 
Cysylltiadau 

cyhoeddus wedi 
cyrraedd 4,744,755 

o bobl

75,000 
O fatiau cwrw brand 

yn nhafarndai a 
bariau Caerdydd

55,000 
O bobl wedi 

gwylio ar TikTok 

Cyrhaeddiad 
cymdeithasol organig o 

67,089 gyda 

12,919 o ymgysylltiadau

 
Cynhaliodd y Tîm 
Ymgysylltu Busnes  

991 
o gyfarfodydd ac 
ymweliadau gydag 
aelod-fusnesau 
Caerdydd AM BYTH



PRIFDDINAS GREADIGOL
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11,647 
O bobl wedi 

gwylio fideos 

YSTADEGAU HYFFORDDIANT

Nifer y bobl a gymerodd ran: 121

Cofrestrodd 38 o fusnesau 
ar gyfer hyfforddiant

Nifer y cyrsiau:

1
Ymwybyddiaeth 

Menopos 

 

eDdysgu

Cyflwynwyd gwerth 

£11,603 o hyfforddiant

 7 
Cymorth 

Cyntaf yn y 
Gwaith HABC

 2 
Egwyddorion 

Diogelwch Tân 
HABC 

3 
Ymwybyddiaeth 
Iechyd Meddwl 

1
Rheoli 

Gwrthdaro 

Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth   

GDPR Rheoli 
Gwrthdaro

Drinkaware – 
Criw Cymorth

1010 
Rhoddwyd y cyfle 
i 10 artist ifanc 
arddangos eu 
gwaith ar lwyfan 
rhyngwladol

Cyrhaeddwyd 

184,120 
o bobl ar y 
cyfryngau 

cymdeithasol

14,590 
O ymgysylltiadau 

ar y cyfryngau 
cymdeithasol 



PLEIDLAIS O BLAID 
CAERDYDD AM BYTH 

Yn dilyn pleidlais bost a barodd drwy 
gydol mis Mehefin 2021, mae Caerdydd 
AM BYTH yn falch o gyhoeddi ein bod 
wedi ein hethol fel Ardal Gwella Busnes 
(AGB) Caerdydd am yr eildro – gan ennill 
91% o bleidleisiau yn ôl rhif a 94% yn ôl 
gwerth ardrethol.

Ar ôl derbyn 300 o bleidleisiau o’n plaid, 
rhoddwyd y golau gwyrdd i Caerdydd 
AM BYTH gyflawni ein cynlluniau 
uchelgeisiol i helpu’r brifddinas i adfer 
ar ôl y pandemig. Golyga hyn y bydd 
mwy na £7 miliwn o fusnesau canol y 
ddinas nawr yn cael ei fuddsoddi yng 
Nghaerdydd dros y cyfnod o 2021-2026 i 
helpu i wella’r brifddinas. 
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Roedd y cynllun busnes y pleidleisiodd 
ein haelodau arno yn amlinellu rhai o’r 
llwyddiannau y byddwn yn parhau i’w 
cyflawni, fel y tîm glanhau, marsialiaid 
nos a brand Dinas yr Arcêd, yn ogystal 
â rhai uchelgeisiau newydd arloesol fel 
ein cynlluniau i ddod yn un o ddinasoedd 
cydraddoldeb cyntaf y DU, lansio cynllun 
interniaeth prifysgol, buddsoddi yn y 
celfyddydau a diwylliant a chreu cronfa 
her.

Cyfarwyddwr Gweithredol Adrian Field a’r Is-gadeirydd Cliff Vanstone



CWRDD Â’R TÎM

Ym mis Rhagfyr 2021, croesawodd 
Caerdydd AM BYTH ddau aelod newydd i’r 
tîm, Lloyd Williams fel Rheolwr Marchnata 
Digidol a Chloe Smith, ein Swyddog Lleihau 
Troseddau Busnes. 

Mae Lloyd yn ymuno â’r tîm o 
Techniquest lle bu’n dylunio ac arwain 
prosiectau creadigol dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf. Bydd Lloyd yn 
arwain strategaeth farchnata ddigidol 
y sefydliad, yn ogystal â’r gwaith o 
ddylunio ymgyrchoedd marchnata a 
chyfathrebu ar draws print, digidol, y 
cyfryngau cymdeithasol a’r we. Y tu 
allan i’r gwaith mae Lloyd yn joio ei fwyd 
ac yn dwlu ymweld â bwytai newydd a 
marchnadoedd o gwmpas Caerdydd.

Mae Chloe newydd raddio o Brifysgol 
Abertawe gydag MA mewn Cyfiawnder 
Troseddol a Throseddeg Gymhwysol a BSc 
(Anrh) mewn Troseddeg a Chyfiawnder 
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Troseddol. Mae wedi ysgrifennu dau 
bapur ymchwil ar waith rhyw ar y stryd 
yn ne  Cymru ac mae’n frwd dros leihau 
troseddu. Bydd Chloe yn cefnogi’r 
Rheolwr Lleihau Troseddau Busnes, Ian 
Tumelty, gyda materion gweithredol ac 
yn hyrwyddo a gwasanaethau CityNet 
a DISC™. Byddant hefyd yn helpu i 
ddarparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth 
Bregusrwydd a DrinkAware i staff yn 
economi’r nos ac Atal Camfanteisio’n 
Rhywiol ar Blant i Westywyr. Yn ei 
bywyd personol mae Chloe yn caru cŵn 
ac yn mwynhau mynd i’r gampfa! 

Croeso i’r tîm, y ddau ohonoch chi!

Chloe SmithLloyd Williams 



CYFLAWNI 

Mae CETB wedi parhau i gefnogi ein haelodau 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond gwelwyd 
gostyngiad mewn ymgysylltiad busnes sy’n 
adlewyrchu’r anawsterau a brofwyd yn ystod y 
pandemig. Mae ein prosiectau craidd CityNet, 
y rhwydwaith radio diogelwch cyhoeddus 
sy’n cysylltu defnyddwyr â swyddog heddlu 
yn ystafell CCTV Neuadd y Sir, a DISC™, ein 
mewnrwyd digwyddiadau a deallusrwydd i 
aelodau, wedi’u cynnal a’n blaenoriaeth yw 
cynyddu aelodaeth y ddau gynllun wrth adfer 
o’r pandemig.  

Mae 219 o radios CityNet ar y rhwydwaith 
ar hyn o bryd ac rydym wedi gosod targed 
i gynyddu hyn i 250 erbyn diwedd 2022 i 
fanteisio i’r eithaf ar botensial y cynllun radio 
diogelwch cyhoeddus allweddol hwn. Mae’r 
fewnrwyd deallusrwydd a digwyddiadau, 

CAERDYDD YN ERBYN 
TROSEDDAU BUSNES 
(CETB)

DIWEDDARIAD AR 
Y FANER BORFFOR
Caerdydd AM BYTH yw’r brif asiantaeth sy’n 
cydlynu cyflwyniad partneriaeth Caerdydd i 
raglen achredu Baner Borffor y Gymdeithas 
Rheoli Trefi a Dinasoedd (CRhTD), sy’n uchel ei 
pharch.  Nod y Faner Borffor yw helpu i greu 
lleoliadau diogel a ffyniannus yn y nos i bob 
defnyddiwr, ac mae’r achrediad yn gwobrwyo’r 
rheini sy’n cyflawni hyn yn eu hardaloedd. 

Mae Caerdydd wedi bodloni neu ragori ar y 
safonau rhagoriaeth o ran rheoli economi’r 
nos ers i’r wobr gael ei rhoi gyntaf yn 2019, ac 
rydym wedi paratoi achos cryf dros ailachredu. 

Roedd asesiad ailachredu’r Faner Borffor i 
fod i ddigwydd yn Rhagfyr 2021 ond cafodd 
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DISC™, yn offeryn allweddol i roi gwybod 
am droseddau manwerthu a rhannu 
gwybodaeth gyda’n partneriaid, Heddlu 
De Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain. 

Yn 2021, llwyddodd CETB i adnewyddu ei 
achrediad gyda Safonau’r Bartneriaeth 
Lleihau Troseddau Busnes Genedlaethol, 
Diogelu Drwy Ddylunio, a noddir 
gan y Cyngor Penaethiaid Heddlu 
Cenedlaethol.  

Daeth Rory Fleming, Rheolwr Canolfan 
Cwr Morgan, yn Gadeirydd ar CETB ar 
ôl cymryd yr awenau oddi wrth Paul 
Hurley QPM a dywyswyd dramor gan 
ei ddiddordebau busnes. Mae Rory yn 
ymrwymedig i gynyddu ymgysylltiad 
busnes ymhellach gyda’r bartneriaeth 
ar draws yr economi manwerthu ac 
economi’r nos i sicrhau cymaint o 
gyfleoedd â phosibl i leihau troseddau 
sy’n gysylltiedig â busnes.

ei ohirio gan CRhTD tan wanwyn 2022, 
pan mae’r bartneriaeth yn edrych 
ymlaen at archwiliad manwl o economi’r 
nos fywiog Caerdydd. Rydym yn 
parhau’n hyderus o gael ein hailachredu 
yn 2022 wedi gwella enw da’r ddinas fel 
prif gyrchfan yn y DU ac yn rhyngwladol.

CityNet Radios



UNITE FOR THE NIGHT
Mewn ymateb i’r angen i gyd-gynrychioli 
economi’r nos, gwnaethom ymuno 
ag AGB Abertawe fel cyd-gyllidwyr 
a’r Fforymau Trwyddedeion ar gyfer 
Caerdydd ac Abertawe i arwain y gwaith 
o ddatblygu ymgyrch Unite for the Night, 
sy’n cynrychioli ein trwyddedeion ar bob 
mater sy’n ymwneud â chyfyngiadau a 
chymorth COVID, gan godi ymwybyddiaeth 
o drafferthion y sector. Heb gynnwys 
sylw ar y radio a’r teledu, cawsom sylw 
mewn 31 erthygl a gafodd eu darllen 
tua 896,000 o weithiau. Credwn fod yr 
ymdrechion wedi cyfrannu at helpu i ailagor 
y sector lletygarwch yn yr haf, gyda llai o 
gyfyngiadau parhaus na’r disgwyl.

BWS DIOGELWCH 
MYFYRWYR
Unwaith eto, gwnaeth Caerdydd AM 
BYTH ariannu’r Bws Diogelwch Myfyrwyr 
a fu’n rhedeg tra bod y cyfyngiadau’n 
caniatáu hynny. Sicrhaodd bresenoldeb a 
chefnogaeth weladwy iawn i’n myfyrwyr 
Prifysgol niferus a oedd yn mwynhau noson 
allan yn ein busnesau.

CANOLFAN 
SEIBERGADERNID CYMRU
Mae Caerdydd AM BYTH wedi ffurfio 
partneriaeth â Chanolfan Seibergadernid 
Cymru. Mae CSGC yn sefydliad nid-er-elw sy’n 
ymrwymedig i helpu i amddiffyn busnesau 
yng Nghymru rhag seiber-droseddu ac mae’n 
gweithredu fel partneriaeth rhwng yr heddlu, 
y byd academaidd, busnesau a sefydliadau’r 
trydydd sector a’r sector cyhoeddus. Maent 
yn rhoi mynediad i fusnesau a sefydliadau 
gwirfoddol i wasanaethau seiber-ddiogelwch 
fforddiadwy, a’r cyngor a’r gefnogaeth 
ddiweddaraf gan arbenigwyr gorfodi’r 
gyfraith ac arbenigwyr blaenllaw’r diwydiant. 

Mae Ian Tumelty, ein Rheolwr Lleihau 
Troseddau Busnes, wedi derbyn gwahoddiad 
i ymuno â phanel cynghori CSGC a bydd yn 
rhaeadru arferion effeithiol i sicrhau bod ein 
haelodau’n cael pob cyfle i wrthsefyll 
seiber-droseddu.
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Bws diogelwch myfyrwyr

Canolfan Seibergadernid Cymru

CityNet Radios



GWELLA

Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2021, datgelodd 
Caerdydd AM BYTH ddeg o weithiau 
celf a ysbrydolwyd gan Gaerdydd mewn 
arddangosfa ddigidol yn dathlu talent 
greadigol ifanc y brifddinas a sector a 
gafodd ei daro’n galed gan y pandemig. 

Ymysg y comisiynau a arddangoswyd yn 
yr arddangosfa gelf, a gynhaliwyd am 
ddiwrnod cyfan, roedd Castell Caerdydd 
mewn siarcol, map o ganol y ddinas wedi’i 
frodio â gwlân Cymreig a phortreadau o rai 
o gymeriadau mwyaf adnabyddus y ddinas.

Comisiynwyd y bobl ifanc greadigol, a oedd 
yn 18-25 oed, gan Caerdydd AM BYTH i 
ddatblygu gweithiau celf a oedd yn adrodd 
stori am Gaerdydd. Mewn dim ond tair 
wythnos, cynhyrchwyd deg darn o waith 
ac fe’u datgelwyd i’r cyhoedd fel rhan o 
ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi.

PRIFDDINAS GREADIGOL

PWSH
Ar ddiwedd Gorffennaf, ariannodd Caerdydd 
AM BYTH gam peilot y prosiect celf stryd 
PWSH, gan helpu i’w gydlynu hefyd. Daeth 
y gosodiad chwareus hwn â gwaith celf 
gan chwe artist a aned neu sy’n gweithio 
yng Nghaerdydd i safleoedd ar draws 
canol y ddinas, gan gynnwys ym Marchnad 
Caerdydd a’r tu allan i Peppermint ar Lôn y 
Felin. Roedd y prosiect PWSH yn ddatblygiad 
cynnar yn ymrwymiad cynllun busnes 
newydd Caerdydd AM BYTH i hyrwyddo ac 
ymwreiddio’r celfyddydau a diwylliant fel 
elfen allweddol ym mywyd canol y ddinas. 
Yn ystod penwythnos y gosodiad, gwnaeth 
pobl o bob rhan o Gaerdydd gyffroi o 
weld celf stryd yn ymddangos yn y ddinas 
ac roedd yr adborth gan y cyhoedd yn 
gadarnhaol a chefnogol iawn ac yn arwydd 
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Cafodd yr artistiaid y llwyfan i ddisgrifio 
eu proses greadigol, eu hysbrydoliaeth a 
sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eu 
diwydiant. 

Yn gyfangwbl, cyrhaeddodd yr ymgyrch 
dros 200,000 o bobl a chafwyd 14,590 
o ymgysylltiadau ar y cyfryngau 
cymdeithasol a sylw mewn naw erthygl. 
Tyst i ansawdd gwaith yr artistiaid. 

clir fod trigolion Caerdydd eisiau 
gweld mwy o waith celf hygyrch yn eu 
mannau cyhoeddus.

Ar ôl camgymeriad trychinebus, cafodd 
rhywfaint o waith celf PWSH ei symud 
o ganol y ddinas ym mis Hydref. Mae 
Caerdydd AM BYTH yn gweithio’n 
agos gyda thîm PWSH i ddod o hyd i 
safleoedd newydd fel y gall yr artistiaid 
yr effeithiwyd arnynt ddod â gweithiau 
celf wedi’u hailddychmygu yn ôl i ganol 
y ddinas.

Cyfranogwyr Prifddinas Greadigol

Metros



AR DRYWYDD CELF 
CAERDYDD
Ar ddechrau Awst, cafodd saith darn o 
gelf grog eu datgelu dros nos yn arcedau 
hanesyddol Caerdydd yn ymgyrch ‘Dinas 
yr Arcêd’ eleni – Ar Drywydd Celf Caerdydd 
– a redwyd ac a ariannwyd gan Caerdydd 
AM BYTH.

Roedd angel 21-troedfedd o hyd yn 
hongian o’r nenfwd, cerfluniau’n cydbwyso 
ar raffau tynion a murluniau enfawr o wal 
anifeiliaid enwog Castell Caerdydd ymysg 
y darnau a arddangoswyd.

Mewn cydweithrediad â Choleg Brenhinol 
Cerdd a Drama Cymru, comisiynodd 
Caerdydd AM BYTH saith cyn-fyfyriwr 
i greu darnau o gelf grog – i ddathlu 
diwylliant unigryw a chyffrous Caerdydd. 
Mae pob darn o gelf yn ffurfio rhan o 
gasgliad ar thema ehangach a fydd yn 

Y CERDYN 
- WYTHNOS I CHI
Mae Caerdydd AM BYTH yn deall bod 
hybu lles cyflogeion yn wych i sefydliadau 
a’u gweithwyr. Nid yw erioed wedi bod yn 
bwysicach nag yn yr hinsawdd sydd ohoni, 
chwaith. Gall hybu lles helpu i atal straen a 
chreu amgylcheddau gwaith cadarnhaol, 
gan gynyddu ymgysylltiad cyflogeion a 
gwella perfformiad sefydliadol.

O ganlyniad, gwnaethom lansio Wythnos 
I CHI ar ‘Ddydd Llun Llwm’ (17 Ionawr).  
Gwnaeth busnesau redeg cynigion a 
chreu digwyddiadau a phrofiadau i 
gyflogeion busnesau Caerdydd AM BYTH 
drwy’r Cerdyn. Ymysg yr hyfforddiant a’r 
gweminarau a gynhaliwyd roedd syndrom 
dieithryn, ymwybyddiaeth menopos, newid 
yn yr hinsawdd, cyfathrebu â chydweithwyr 
agored i niwed a gweithio ystwyth a 
chynhwysol. 
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annog y cyhoedd i ymweld â phob arcêd i gael 
y stori lawn.

Tra bod y gosodiadau yn eu lle, gwelwyd 
cynnydd o 34% yn nifer yr ymwelwyr â chanol 
y ddinas o gymharu ag Awst 2020 (pan roedd 
Estyn Llaw Drwy Fwyta Allan ar waith) ac i gyd 
cyrhaeddodd yr ymgyrch 1.4 miliwn o bobl, 
gyda chyrhaeddiad o 1.02 miliwn ar y cyfryngau 
cymdeithasol, dros 122,3000 o ymgysylltiadau 
ar y cyfryngau cymdeithasol a 378,000 o bobl 
yn gwylio fideos yr ymgyrch. 

Cafodd pob digwyddiad ei gefnogi drwy 
ymgyrch farchnata gynhwysfawr gan 
Caerdydd AM BYTH, a ddefnyddiodd 
y 40,000 o gardiau sydd eisoes wedi’u 
dosbarthu, yn ogystal â’n rhwydweithiau 
eang, y cyfryngau cymdeithasol a 
chronfeydd e-bost. Cafodd busnesau 
becynnau hefyd, gan gynnwys posteri i 
hyrwyddo eu gweithgareddau ar gyfer y 
digwyddiad, asedau digidol, datganiadau 
i’r wasg ac enghreifftiau o negeseuon ar 
gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Arcêd WyndhAm



CHRISTMAS

Cynhaliodd Caerdydd AM BYTH arolwg 
ledled y DU yng ngaeaf 2021 a ddatgelodd 
fod 41% o bobl yn teimlo’n bryderus wrth 
feddwl am dorfeydd o siopwyr Nadolig, tra 
bod 52% wedi dweud y byddai’n braf cael 
rhywle i ymlacio wrth ymweld â chanol y 
ddinas dros yr ŵyl.

I helpu i greu hafan ddiogel i’r sawl yr 
oedd angen un arnynt, creodd Caerdydd 
AM BYTH ddwy ‘Swigen Saib’ unigryw 
a oedd ar agor ar y penwythnosau yn 
John Lewis a Chwr Morgan drwy gydol 
mis Rhagfyr. Roedd y swigod yn rhyw 
fath o gartref oddi cartref, gyda dodrefn 
meddal a phlanhigion yn creu amgylchedd 
heddychlon.

Roedd cyfle hefyd i siarad â wyneb 
cyfeillgar, gyda gwirfoddolwyr o’r 
Samariaid, tra bod ‘Yurt in the City’ – 
canolfan les yng Nghaerdydd – wrth law 
i gynnig therapïau holistig am ddim i 
ymwelwyr.

Er mwyn helpu rhoi’r cyfle i deuluoedd a 
ffrindiau ddod ynghyd yn ddiogel a chreu 
atgofion Nadoligaidd newydd, gosododd 
Caerdydd AM BYTH dri gosodiad golau 
ar draws y ddinas.

Roedd y gosodiadau’n cynnwys drysfa 
oleuadau ryngweithiol yng Ngerddi 
Sant Ioan a grëwyd gan y dyluniwr 
rhyngwladol Ben Busche o Brut Deluxe, 
sioe daflunio ar thema’r Nadolig ar 
adeilad yr Hen Lyfrgell, a oedd i’w 
gweld bob nos, a choeden Nadolig 
12-metr yn y Sgwâr Canolog y gallai’r 
cyhoedd gerdded oddi tani a mwynhau’r 
arddangosfa newidiol o liwiau.
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The Morgan Quarter 

John Lewis

Drysfa Oleuadau - Gerddi Sant Ioan



YMGYRCH  
Gwnaeth Caerdydd AM BYTH hefyd 
fuddsoddi mewn ymgyrch helaeth i 
annog siopwyr i ddychwelyd i Gaerdydd 
dros y Nadolig. Roedd hyn yn cynnwys 
y cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu 
digidol, byrddau hysbysebu mawr, 
gorsafoedd trenau a bysus.  Gwnaeth 
yr ymgyrch gyrraedd miliynau o bobl a 
hyrwyddo’r ffaith fod Caerdydd ar agor i 
ymwelwyr. 

CYMORTH DROS YR ŴYL  
Yn ogystal â’n hymgyrch a’n gweithgareddau 
ein hunain, gwnaeth Caerdydd AM BYTH 
hefyd noddi coeden Nadolig Canolfan 
Capitol a chefnogi ymgyrch ‘Prosiect 
Uchelwydd’ Heddlu De Cymru drwy ddarparu 
tai bach symudol ychwanegol ar strydoedd 
Caerdydd dros gyfnod y Nadolig. 

CERDYN RHODD
Mae cerdyn rhodd Caerdydd AM BYTH 
nawr yn cael ei dderbyn mewn dros 80 o 
fusnesau yng nghanol y ddinas ac mae’n 
parhau i fod yn anrheg boblogaidd. Caiff 
unrhyw fusnes sy’n delio’n uniongyrchol 
â’r cyhoedd yn ardal Caerdydd AM BYTH 
ei annog i gymryd rhan yn y cynllun, a all 
sbarduno gwariant ychwanegol sylweddol 
mewn busnes – nid oes modd gwario ein 
cardiau rhodd ar-lein, yn fwriadol – mae’r 
cerdyn rhodd yn golygu dod â siopwyr i 
mewn i ganol y ddinas.  

Dywedodd Leanne Herberg, Prif 
Weithredwr Undeb Credyd Caerdydd a’r 
Fro, ‘Mae Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro 
yn ymrwymedig i gefnogi’r economi leol 
a busnesau lleol – dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf rydym wedi defnyddio’r cerdyn 
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rhodd Caerdydd AM BYTH i wobrwyo ein 
tîm dros y Nadolig gan ei fod yn cynnig 
dewis gwych i aelodau unigol y tîm ac yn 
cadw gwariant ar stryd fawr Caerdydd. 
Credwn fod hynny’n bwysicach nag 
erioed nawr.’

Hysbysfyrddau Digidol

Sgwâr Canolog



GWOBRAU
Er ei bod wedi bod yn flwyddyn dawelach 
o ran gwobrau a buddugoliaethau i 
Caerdydd AM BYTH, ni wnaeth hynny ein 
hatal yn llwyr. Roeddem wrth ein bodd 
o weld ein harddangosfa gelf ddigidol 
gyntaf yn cael ei chydnabod yng Ngwobr 
Balchder CIPR ar gyfer y Digwyddiad 
Gorau ar gyfer Prifddinas Greadigol, ochr 
yn ochr â’n hasiantaeth wych, Cowshed. 

SEDDI AL FRESCO 
HEOL HILLS 
Dros haf 2021, gosododd Caerdydd AM 
BYTH ardal eistedd al fresco yn Heol 
Hills. Roedd yn eithriadol o boblogaidd 
gyda thrigolion lleol ac ymwelwyr yn 
mwynhau ardal newydd fywiog, gyda 10 
mainc, planwyr a baneri.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Caerdydd 
AM BYTH i sicrhau bod mwy o seddi 
awyr agored ar gael ac i wella’r rhan 
hon o ganol dinas Caerdydd, gan ei 
gwneud yn fwy croesawgar a phleserus 
i bawb.

Fel rhan o’n hymrwymiad i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth, cafodd 
2 o’r meinciau a osodwyd eu haddasu 
i fod yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair 
olwyn.
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Amarie Jones 

Robin Bonar-Law
Gwaith celf gan Olivia Williams

Heol Hills
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CYNRYCHIOLI  

Yn ystod Pythefnos y Glas, lansiodd 
Caerdydd AM BYTH ein cynllun Lleoedd 
Diogel drwy oleuo strydoedd Caerdydd 
gyda 35 bwrdd hysbysebu digidol i 
helpu menywod i deimlo’n fwy diogel 
gyda’r nos a’u hannog i lawrlwytho’r ap 
Lleoedd Diogel.  

Cafodd yr ymgyrch sylw cenedlaethol 
eang, gyda 4.8 miliwn o bobl yn cael 
eu cyrraedd drwy’r Telegraph, ITV, BBC 
a GB News. Cyrhaeddwyd 67,089 o 
bobl ar Instagram a chafwyd 55,000 
o hoffiadau ar TikTok. Mae yna hefyd 
75,000 o fatiau cwrw dwyieithog yn 
nhafarndai a bariau Caerdydd yn 
annog pobl i lawrlwytho’r ap os ydyn 
nhw’n cerdded adref ar eu pen eu 
hunain. 

Mae ‘Lleoedd Diogel’ yn rhan 
o rwydwaith cymorth hygyrch, 
cenedlaethol – mae’r busnesau sydd 
wedi cofrestru ar gyfer y cynllun wedi 
cytuno y gall unrhyw un sy’n teimlo dan 
fygythiad lochesu yn eu safleoedd. Gall 
pob sector ymuno, a byddai Caerdydd 
AM BYTH yn croesawu pob busnes 
sy’n delio â’r cyhoedd ledled dinas 
a sir Caerdydd i ymuno. Mae pecyn 
hyfforddi cynhwysfawr sy’n cynnwys 
cyflwyniad fideo yn amlinellu’r cynllun 
yn cefnogi busnesau ac yn amlinellu’r 
disgwyliadau o fod yn Lle Diogel. Ar 
ôl cofrestru, bydd busnesau’n cael 
sticer ffenest dwyieithog a byddant i’w 
gweld ar yr ap Lleoedd Diogel (ar gael 
ar IOS ac Android) a’r wefan Lleoedd 
Diogel. Mae yna nawr dros 56 o Leoedd 
Diogel yng Nghaerdydd. Os hoffech 
ddod yn Lle Diogel ewch i’n gwefan a 
lawrlwytho’r pecyn busnes. 

LANSIO LLEOEDD 
DIOGEL 

Hysbysfwrdd Digidol Lleoedd Diogel



RHWYDWAITH 
DIOGELWCH MENYWOD 
Yn dilyn lansiad Lleoedd Diogel a phryderon 
cynyddol ynghylch diogelwch menywod, 
daeth Caerdydd AM BYTH ag arbenigwyr 
o fusnesau a sefydliadau ledled Caerdydd 
ynghyd i lansio Rhwydwaith Diogelwch 
Menywod Caerdydd. Gwerthwyd pob 
tocyn ar gyfer y digwyddiad gyda Tsar Nos 
Llundain, Amy Lamé. 

Er bod y rhwydwaith yn cynnwys pwyllgor 
o arbenigwyr drwy-wahoddiad-yn-unig o 
westai, bariau, Heddlu De Cymru ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, gall unrhyw un siapio’r 
sgwrs drwy wefan Caerdydd Ddiogelach 
AM BYTH, lle mae fforwm ar-lein yn cael ei 
ddatblygu i lywio ffocws y pwyllgor.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys 
trafodaeth banel lle clywodd y mynychwyr 
gan Gadeirydd dros dro Rhwydwaith 
Diogelwch Menywod Caerdydd, Carolyn 
Brownell, Cyfarwyddwr Cyswllt Caerdydd 
AM BYTH, Amy Lame, Hannah Doe, 
Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd a Shaye Svikeris, Rheolwr 
Cyffredinol Revolution ac aelod o Fforwm 
Trwyddedeion Caerdydd. 
 

FFAIR RECRIWTIO 
LLETYGARWCH 
Mewn ymateb i’r heriau recriwtio a wynebir 
gan westai a’r diwydiant lletygarwch 
ehangach, gwnaethom gydweithio â 
Chymdeithas Gwestywyr Caerdydd ac 
arwain Ffair Recriwtio ar gyfer y sector, gan 
drefnu’r digwyddiad mewn cyfnod byr iawn 
o amser. Cafodd 22 o fusnesau stondin am 
ddim yn y digwyddiad yn Arena Motorpoint 
ym mis Tachwedd, ac mae’r busnesau a 
gymerodd rhan yn dal i ddweud bod eu 
swyddi gwag yn cael eu llenwi o ganlyniad 
i hyn. Gwnaeth Caerdydd AM BYTH hefyd 
sefydlu cyswllt parhaus â thîm Gwasanaeth i 
Mewn i Waith y Cyngor i sicrhau cefnogaeth 
yn y dyfodol i’r rheini sy’n cael trafferth 
llenwi swyddi.
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Digwyddiad Rhwydwaith Diogelwch Merched

Hannah Doe, Shay Svikeris, Amy Lamé, Carolyn Brownell

Ffair Recriwtio Lletygarwch



Hannah Doe, Shay Svikeris, Amy Lamé, Carolyn Brownell

HYFFORDDIANT
Eleni, darparodd Caerdydd AM BYTH 
gwerth £11,603 o hyfforddiant i’n haelodau. 
Mynychodd 121 o gyflogeion ein cyrsiau, 
gan gefnogi 38 o fusnesau. 

Cafodd hyfforddiant wyneb-yn-wyneb ei 
atal ar ddechrau 2021, ond roedd cyrsiau 
eDdysgu ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, 
GDPR, Rheoli Gwrthdaro a DrinkAware ar 
gael o hyd. Gall y cyrsiau ar-lein hyn gael 
eu cwblhau unrhyw bryd, o unrhyw le. O fis 
Mehefin ymlaen, mae Caerdydd AM BYTH 
wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf 
Brys yn y Gwaith HABC, Egwyddorion 
Diogelwch Tân HABC, Ymwybyddiaeth 
Iechyd Meddwl a Rheoli Gwrthdaro.

Cyflwynwyd system archebu ar-lein i’w 
gwneud hi’n haws i fusnesau gofrestru ar 
gyfer hyfforddiant, yn enwedig i aelodau 
a oedd yn gweithio gartref, ac mae 
Caerdydd AM BYTH yn parhau i edrych 
ar ddatrysiadau hyfforddi digidol, gan 
gynnig nifer o gyrsiau ar-lein gan gynnwys 
Ymwybyddiaeth Menopos, Ymwybyddiaeth 
Iechyd Meddwl ac Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio ar Blant.

Os hoffech awgrymu cwrs i’w ychwanegu at 
ein rhaglen, cysylltwch â ni drwy e-bostio 
info@forcardiff.com.

LOBÏO AC 
YMGYNGHORI  
Mae Caerdydd AM BYTH wedi codi 
ymwybyddiaeth o ddathliadau 
newydd yng nghanol y ddinas drwy 
drefnu digwyddiadau i fusnesau 
ddweud eu dweud. Mae Ffordd y 
Brenin a Chwr y Gamlas newydd Ffordd 
Churchill yn enghreifftiau. Gwnaethom 
hefyd godi ymwybyddiaeth ymysg 
ein hardollwyr o’r ymgynghoriadau 
ar gyfer ailagor Stryd y Castell 
a chynlluniau ar gyfer yr Orsaf 
Ganolog, lobïo i gefnogi estyniad i 
drwyddedau caffi stryd am ddim, ac 
rydym yn parhau i wthio i wrthdroi’r 
penderfyniad i gau Rhodfa’r Orsaf i 
geir.
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Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Yfed



MANIFFESTO 
Cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, 
cynhyrchodd Caerdydd AM BYTH ‘Faniffesto 
Adfer i Ddinasoedd a’r Stryd Fawr’. Roedd y 
ddogfen hon yn nodi cyfres o argymhellion 
i roi canolfannau dinesig iach wrth galon 
adferiad cynaliadwy o’r pandemig, a chafodd 
sylw eang yng ngwasg Cymru gan arwain at 
sgyrsiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol. 
Gwnaeth y maniffesto ddefnydd o 
flynyddoedd o wybodaeth a phrofiad o reoli 
lleoedd ar draws y tîm, a datganwyd ei fod 
yn ddarn o waith sy’n dangos esiampl ar 
draws y diwydiant AGB.

Prif argymhellion y ddogfen oedd:
• Cynnal adolygiad mawr o ardrethi busnes
• Caniatáu i bartneriaethau canol y ddinas 
gyfrannu’n llawnach at ddatblygiad 
dinasoedd drwy gynyddu pwerau, ochr yn 
ochr â rheolaeth gadarnach
• Cadw manteision amgylcheddau swyddfa 
da tra’n pontio i weithio cyfunol a hygyrch
• Grymuso cymunedau i reoli ardaloedd sydd 
wedi’u hesgeuluso neu gamreoli ac atal 
strwythurau hanesyddol a chymdeithasol 
bwysig rhag cael eu dinistrio
• Hybu’r dull gweithredu Canol y Dref yn 
Gyntaf a dod â gwasanaethau cyhoeddus i 
mewn eiddo canolog gwag
• Lleoli, diogelu ac atgyfnerthu sefydliadau 
diwylliannol yng nghanol y ddinas
• Amddiffyn gofod y gellir ei ddefnyddio am 
ddim, yn enwedig i bobl ifanc
• Parhau i fuddsoddi mewn datblygu 
seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig 
o safon uchel

Nododd y ddogfen bolisi hon ddechrau dull 
rhagweithiol newydd i Caerdydd AM BYTH o 
ran materion polisi. Bydd y dull gweithredu 
hwn yn ymestyn i etholiadau’r cyngor eleni a 
thu hwnt.
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DINAS GYDRADDOLDEB
Er bod y prosiect hwn ar gam cynnar 
iawn, mae ymrwymiad Caerdydd 
AM BYTH i wneud Caerdydd yn un 
o ddinasoedd cydraddoldeb cyntaf 
y DU eisoes wedi cael sylw ledled y 
byd. Nododd City Nation Place fod 
y prosiect wedi “nodi hunaniaeth 
unigryw, ddilys ar gyfer eich dinas, 
gan gael effaith go iawn” gan restru 
Caerdydd ochr yn ochr â Helsinki, 
Eindhoven, Austin a Struer fel un o 
bum dinas sy’n gwneud enw i’w hunain 
mewn ffordd annisgwyl. 

Gofynnwyd i’r Cyfarwyddwr Cyswllt, 
Carolyn Brownell, hefyd siarad yng 
nghynhadledd ryngwladol City Nation 
Place ym mis Tachwedd, i amlinellu 
cynlluniau ar gyfer lansiad y prosiect 
hwn a dyheadau tymor hwy ar gyfer 
cydweithredu a sut olwg fydd ar 
lwyddiant. 
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Mae set newydd o safonau diwydiant wedi’i 
lansio gan y Sefydliad AGB ar gyfer Ardaloedd 
Gwella  Busnes, gyda Caerdydd AM BYTH 
ymysg y cyntaf i gyflawni’r nod barcud ym mis 
Chwefror 2022. 

Mae’r safonau newydd a ddatblygwyd yn 
annog tryloywder a llywodraethu cyfrifol 
yn y sector. Mae’r set o 11 o safonau’n 
cwmpasu agweddau allweddol ar strwythur 
a gweithrediadau’r AGB gan gynnwys ei 
chynllun busnes, mecanweithiau llywodraethu 
ac adrodd, Cyfarwyddwyr a budd personol, a 
manylion am ganlyniadau pleidleisiau.

Hefyd, enillodd Caerdydd AM BYTH yr 
Achrediad AGB Prydeinig, sy’n safon a 
gydnabyddir yn y diwydiant, a aseswyd 
yn allanol gan archwilwyr annibynnol 
ac a ddyluniwyd yn unol â’r Meini Prawf 
AGB cenedlaethol ac Egwyddorion Tywys 
Cenedlaethol ar gyfer AGB.

SEFYDLIAD AGB AC 
ACHREDIADAU AGB 
PRYDAIN

Cynhadledd Ryngwladol City Nation Place
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