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CYFLWYNIAD Y CYFARWYDDWR 
GWEITHREDOL

Croeso i 12fed rhifyn ein 
cylchlythyr chwarterol, 
dyma gyfle’r tîm i 
arddangos yr hyn rydym 
wedi’i gyflawni yn ystod yr 
ychydig fisoedd diwethaf 
ac rwy’n meddwl y 
byddwch yn cytuno ein 
bod wedi bod yn brysur 
yn cyflawni ac yn sefydlu 
prosiectau cynllun busnes 
AGB2.

Roeddwn yn hynod falch 
o weld y gwaith rydym 
wedi’i wneud i’n haelodau 
dros y flwyddyn ddiwethaf 
yn cael ei gydnabod yn 
ddiweddar gan Cardiff 
Life Awards yn eu categori 
Dinesig am yr eildro mewn 
tair blynedd. Ni fyddai 
dim o’r hyn a ddarparwn 
yn gyraeddadwy heb 
fuddsoddiad ein haelodau 
ac nid gwobr i ni yn unig 

yw’r gydnabyddiaeth hon, 
ond i bob un ohonoch.

Ers ein rhifyn diwethaf 
rydym wedi cynnal 
ymgyrch Nadolig fwyaf 
erioed Caerdydd, gosod 
bwa blodau gwladgarol 
hardd, cael ein henwebu ar 
gyfer gwobr genedlaethol, 
aelod o staff wedi ei 
henwebu i ymuno â bwrdd 
allweddol Llywodraeth 
Cymru a chroesawu sawl 
aelod newydd o’r tîm. I 
glywed mwy am y rhain a’n 
prosiectau a fydd yn cael 
eu lansio’n fuan darllenwch 
ymlaen!

Rwy’n credu’n gryf bod 
angen i Caerdydd AM 
BYTH arwain y ffordd 
wrth sicrhau ein bod 
yn gwmni sydd wedi 
ymrwymo i amgylchedd 
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amrywiol a chynhwysol 
ar gyfer ein gweithwyr. O 
ganlyniad, fe wnaethom 
gwblhau achrediad 
Cyflogwr Chwarae Teg yn 
ddiweddar. Roeddwn wrth 
fy modd ein bod wedi ennill 
Gwobr Arian Cyflogwr 
Chwarae Teg. Dangosodd 
eu dadansoddiad fod 
Caerdydd AM BYTH yn 
dangos cryfder arbennig 
mewn amrywiaeth busnes, 
gweithio hyblyg, a dysgu 
a datblygu. Roeddwn 
yn falch ein bod ni i gyd 
yn gweithio tuag at 
amgylchedd cynhwysol i 
weithwyr ac yn ei gyflawni.

Ar nodyn llawer tristach, 
mae cyfnod cythryblus a 
dinistriol yn digwydd ar 
draws y byd, ac rydym yn 
awyddus i glywed gan 
ein haelodau am unrhyw 

ffyrdd yr hoffech chi weld 
eich ardal gwella busnes yn 
cefnogi’r rhai mewn angen.

Cysylltwch â mi yn 
uniongyrchol ar adrian@
forcardiff.com os 
oes gennych unrhyw 
awgrymiadau ar sut y 
gallwn eich cefnogi’n 
well neu wella ein harlwy 
i sicrhau bod ein holl 
aelodau’n cael budd ar eu 
buddsoddiad.

Adrian Field
Cyfarwyddwr Gweithredol
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MANNAU DIOGEL

YSTADEGAU BUSNES

HYFFORDDIANT

Hyfforddiant Ar-lein Ar Gael:

69 
Lleoliad 
Mannau 
Diogel

Gan gynnwys y llefydd diweddaraf:

  
Cymorth 

Cyntaf Brys 
HABC

  Egwyddorion 
Diogelwch 
Tân HABC

Ymwybyddiaeth 
Iechyd Meddwl

Rheoli 
Gwrthdaro

Ymwybyddiaeth Yfed 
Ar-lein

Rheoli 
Gwrthdaro

Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth

6 
McDonald’s 

8 
Wetherspoons

1 
Marriott Hotel

1 
easyHotel

Darparu hyfforddiant personol  35 aelod o staff

Gwerth hyn yw: £2,610.11

Cyrsiau i ddod:

Lefel 2 
Diogelwch 

Bwyd

Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol
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DIWEDDARIADAU TÎM

Dros 3 lleoliad - Lôn y Felin, Heol y Brodyr Llwydion a Stryd Wood

Cynorthwyo dros 25,000 o bobl i gael mynediad i dacsis

TÎM GLANHAU

367 
Tagiau graffiti 
wedi’u tynnu 

10 Gel graffiti 
wedi’i ddefnyddio 

Cael gwared 
ar gwm cnoi    

3,450 

7 
Paent a 

ddefnyddiwyd 

Metrau sgwâr o 
strydoedd 

wedi’u glanhau  

42,850 

TÎM YMGYSYLLTU BUSNES - DYFYNIADAU

Hamlyn Williams - Laura Bryce (Pennaeth AD):
“Ers dod yn ymwybodol o Caerdydd AM BYTH, rydym wedi llwyddo i fanteisio’n 
llawn ar “Y Cerdyn”. Llwyddodd 20+ aelod o’n staff i gael noson wych fel tîm yn 
agoriad Bar Heidi a byddwn yn bendant yn cadw llygad allan am ddigwyddiadau’r 
dyfodol eleni!”  

Bizspace - Raymond Lang (Rheolwr Gwerthiant a Gweithrediadau): 
“Rwy’n meddwl bod Caerdydd AM BYTH yn gynllun gwych i’w gefnogi ac sydd o 
fudd i fusnesau yng nghanol dinas Caerdydd. Rydym hefyd yn awyddus i gefnogi 
eu menter Caeredigrwydd ac wedi ymrwymo i gael pwynt talu o fewn ein heiddo, 
fel y gallwn roi yn ôl i gymuned Caerdydd”.

NADOLIG 2021

Cyfanswm yr 
ymgysylltiadau 

cyfryngau 
cymdeithasol oedd  

10,322 

Cyfanswm 
cyrhaeddiad 

cymdeithasol gan 
gynnwys 

cyrhaeddiad 
taledig oedd 

2,914,141 

Cyrhaeddiad 
cyfryngau 

cymdeithasol 
organig oedd

211,695 

Yr Ymgyrch Nadolig 
Fwyaf a welodd 

Caerdydd erioed 
gyda chyrhaeddiad 

llwyr o:

13.4 
miliwn
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DIWEDDARIADAU TÎM

Mae gan Iesha radd mewn Cynhyrchu 
Cyfryngau ac mae’n ymuno â ni o 
Capital Law fel ein Swyddog Ymgysylltu 
Busnes newydd. Yn fwyaf diweddar mae 
Iesha wedi gweithio fel ysgrifennydd 
cyfreithiol corfforaethol ac wedi ennill 
sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr y 
mae hi’n gyffrous i’w rhoi ar waith i wella 
canol y ddinas y mae hi’n ei charu. Y 
tu allan i’r gwaith mae Iesha yn aml yn 
archwilio byd natur neu arddangosfa 
gelf yn y ddinas. Mae hi hefyd yn 
llysieuwr ac yn mwynhau bwyd ac 
mae hi bob amser yn chwilio am fwyty 
llysieuol newydd i roi cynnig arno.
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Mae Rick wedi graddio o Goleg Theatr a 
Pherfformio Rose Bruford ac yn gweithio 
fel actor proffesiynol ochr yn ochr â’i 
rôl fel Swyddog Ymgysylltu Busnes yn 
Caerdydd AM BYTH. Yn ddiweddar 
agorodd a rheolodd Rick ‘Eartha’, caffi 
fegan a siop blanhigion sy’n dod â 
manwerthwyr a chynnyrch Cymreig at ei 
gilydd, gan annog pobl i gefnogi’n lleol, 
gan ennill teitl ‘Caffi Gorau’r Flwyddyn’ 
yn Cardiff Life Awards yn 2021. Mae 
gan Rick dros ddeng mlynedd o brofiad 
yn y sector lletygarwch a manwerthu 
mewn rolau sy’n wynebu cwsmeriaid a 
gweithio y tu ôl i’r llenni mewn llawer 
o ddigwyddiadau lletygarwch ledled 
y DU. Y tu allan i’r gwaith, mae Rick 
yn mwynhau ffilm, theatr a phopeth 
creadigol

Rick Yale

Iesha Meah

CROESO RICK A IESHA 
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DIWEDDARIADAU TÎM

Pennaeth Prosiectau ac 
Ymgysylltu Emily Cotterill 
yn cael ei phenodi i Fwrdd 
Cynghori’r Gweinidog ar yr 
Economi sydd newydd ei 
sefydlu

Ym mis Mawrth, penodwyd 
Pennaeth Prosiectau ac Ymgysylltu 
Caerdydd AM BYTH, Emily Cotterill, 
i Fwrdd Cynghori Gweinidogol 
Llywodraeth Cymru ar Bolisi 
Economaidd. Mae’r grŵp hwn yn 
bodoli i gynorthwyo Gweinidog yr 
Economi i fynd ar drywydd dyfodol 
economaidd cryfach, gwyrddach a 
thecach i Gymru. Daw Emily â bron 
i ddegawd o brofiad o reoli lleoedd 
a materion y Stryd Fawr i’r grŵp a 
bydd yn eiriol dros y rôl allweddol 
y bydd ardaloedd trefol ac 
economïau lleol cryf yn ei chwarae 
mewn adferiad cenedlaethol.
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Penodi Cyfarwyddwr 
Cyswllt Carolyn Brownell 
yn Is-Gadeirydd ATCM 
Cymru 

Ystyrir Cymdeithas rheoli trefi 
a dinasoedd (ATCM) yn llais 
allweddol ar gyfer rheolaeth 
trefi a dinasoedd, gan helpu i 
gynhyrchu a gweithredu cynlluniau 
gweithredu i gefnogi datblygiadau 
ledled y DU ac Iwerddon. Mae 
Caerdydd AM BYTH wedi bod yn 
aelod hirsefydlog o ATCM gan 
weld drostynt eu hunain y gwaith 
hanfodol y mae’n ei wneud i 
ddiogelu, datblygu a diogelu canol 
ein trefi a’n dinasoedd, ar hyd a 
lled y Deyrnas Unedig, at y dyfodol.

Fel Is-gadeirydd Cymru, bydd 
Carolyn yn gallu hyrwyddo 
buddiannau Canol Dinas Caerdydd 
a’r rhanbarth ymhellach a 
chaniatáu i Caerdydd AM BYTH 
fanteisio ar arfer da a’r meddylfryd 
diweddaraf yn genedlaethol 
a byddaf yn dod â hyn yn ôl i 
ddefnydd yn y tîm.

      E mily Cott
eril

l
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CYFLAWNI

Mae Caerdydd yn Erbyn Troseddau Busnes (CABC) wedi cael dechrau prysur i 2022 gyda 
mabwysiadu rhaglen feddalwedd rhannu digwyddiadau a chudd-wybodaeth newydd 
SentrySIS™ a chychwyn Cynllun Gwahardd o eiddo aelodau ar gyfer troseddwyr sy’n 
cyflawni lladrad manwerthu a/neu ymddygiad fygythiol neu ddifrïol.

Disodlodd CABC ei feddalwedd cudd-wybodaeth trosedd blaenorol DISC™ gyda 
SentrySIS™. Mae’r uwchraddiad hwn yn ceisio darparu gwell offer a chudd-wybodaeth i’w 
haelodau i atal, canfod a lleihau troseddau busnes. Mae’r newid yn adlewyrchu ymrwymiad 
CABC i ddiogelu busnesau Caerdydd a’r cyhoedd gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf 
ar gyfer y sector hwn.

CAERDYDD YN ERBYN TROSEDDAU BUSNES

CYNLLUN GWAHARDDIADAU
Lansiwyd cynllun gwahardd CABC ar 
Ebrill 2022. Mae’r cynllun yn cefnogi 
manwerthwyr a thrwyddedeion ar draws 
canol y ddinas i reoli troseddau busnes 
lefel isel yn effeithiol fel dwyn o siopau 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr 
economi manwerthu a’r economi gyda’r nos 
trwy eithrio troseddwyr o bob safleoedd 
sy’n cymryd rhan. Caiff gwaharddiadau 
eu hadolygu gan is-bwyllgor gwahardd a 
hysbysir unigolion sydd wedi’u gwahardd o’u 
statws trwy lythyr cofrestredig.

Bydd troseddwyr sy’n torri amodau neu’n 
anwybyddu’r gwaharddiadau yn destun 
datganiad effaith a gwblhawyd gan CABC 
a anfonir ymlaen at swyddog ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yr Heddlu i gyflwyno’r 
achos dros Orchmynion Ymddygiad 
Troseddol y gellir eu gorfodi gan y llysoedd.

Os hoffech ymuno â’r cynllun neu gael rhagor 
o wybodaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Lleihau 
Troseddau Busnes, ian@forcardiff.com
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RADIO CITYNET
Mae rhwydwaith radio CityNet yn 
parhau i wella yn dilyn y pandemig 
ac erbyn hyn mae gennym 239 o 
ddefnyddwyr ar draws yr economïau 
dydd a nos ac rydym yn prosesu 
ceisiadau newydd yn wythnosol. 
Mae sianel gefn wrth gefn wedi’i 
chynllunio’n benodol ar gyfer busnesau 
yn y Sgwâr Canolog i gefnogi eu Grŵp 
Diogelwch Sgwâr Canolog a gefnogir 
gan Caerdydd AM BYTH a fydd â’r 
cyfleuster i newid i’r brif sianel i gysylltu 
â’r Swyddog Heddlu a gweithredwr TCC 
yn Neuadd y Sir.

Cynhaliwyd asesiad Caerdydd ar gyfer 
achrediad Baner Borffor mawreddog 
Cymdeithas Rheolaeth Tref a Dinasoedd 
ddydd Sadwrn 26 Mawrth 2022.

Mae’r Faner Borffor yn rhaglen achredu 
ryngwladol sy’n anelu at wobrwyo’r rhai 
sy’n cyflawni rhagoriaeth yn economi’r 
hwyr a’r nos trwy arddangos arloesedd, 
curadu, cynllunio a phartneriaeth i swyno 
defnyddwyr ar ôl iddi dywyllu. Mae’r 
Faner Borffor hefyd yn ymdrechu i helpu 
i greu lleoliadau diogel a ffyniannus 
gyda’r nos i bob defnyddiwr. Roedd cais 
eleni’n cynnwys derbyniad partneriaeth 
ar gyfer yr aseswyr yng Ngwesty’r Clayton 
ac yna taith gerdded gan dywysydd yn 
gynnar yn y noson lle cafodd aseswyr 
gyfle i brofi’r economi gyda’r hwyr a’r nos 
amrywiol sydd gan Gaerdydd i’w gynnig 
yng nghanol y ddinas. Rydym yn aros 
am adroddiad yr aseswyr maes o law ac 
yn obeithiol o gadw achrediad y Faner 
Borffor y mae Caerdydd wedi’i ddal ers 
2019.
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CAEREDIGRWYDD
Mae Caeredigrwydd yn ddull 
partneriaeth o fynd i’r afael â 
digartrefedd yng Nghaerdydd rhwng 
Caerdydd AM BYTH a sefydliadau ac 
elusennau digartrefedd. Gan ddefnyddio 
pwyntiau rhoi digyswllt, gall pobl 
gyfrannu’n uniongyrchol i’r gronfa 
Caeredigrwydd sy’n helpu elusennau 
digartref presennol i gefnogi pobl trwy 
grantiau bach.

Yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19, 
mae mwy a mwy o bobl yn ymweld â 
chanol dinas Caerdydd ac mae llai o 
bobl yn cario arian parod. Rydym am 
roi cyfle iddynt roi i elusennau digartref 
drwy ehangu nifer y pwyntiau rhoi 
digyswllt sydd ar gael ac rydym yn 
chwilio am fusnesau i gynnal pwynt rhoi.

Helpwch ni i rannu’r Caeredigrwydd 
trwy osod terfynell rhoddion digyswllt 
yn eich busnes a byddwn yn talu’r holl 
gostau. Byddwn hefyd yn eich cefnogi 
trwy drefnu gosod y derfynell ac ariannu 
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ymgyrch farchnata integredig y bwriadwn ei 
lansio ddechrau’r haf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn croesawu 
pwynt cyswllt, cysylltwch â’ch Swyddog 
Ymgysylltu Busnes neu e-bostiwch info@
forcardiff.com

MANNAU DIOGEL
Mae’r Cynllun Mannau Diogel, sy’n 
darparu drws agored gwarantedig i bobl 
mewn trallod, bellach wedi cofrestru 69 
o safleoedd ledled Caerdydd o blith nifer 
o fusnesau sy’n delio â’r cyhoedd ac mae 
hefyd wedi gweld cyflwyno Man Diogel a 
reolir gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
(BTP) ar orsaf reilffordd Caerdydd 
Canolog. Adroddodd Man Diogel BTP am 
ddigwyddiadau o gymorth a roddwyd i 
gymudwyr yn ystod ei wythnosau cyntaf 
o weithredu ac mae hefyd yn gweithredu 
fel canolbwynt ar gyfer Parafeddygon 
Beicio Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru. 
Rydym yn awyddus i gasglu manylion y 
cymorth a roddir gan y Cynllun Mannau 
Diogel a byddem yn annog aelodau’r 
cynllun i anfon adroddiadau byr dienw i 
info@forcardiff.com
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Mae ymrwymiad Caerdydd AM BYTH i 
ddiogelwch ac economi’r hwyr a’r nos 
yn parhau trwy’r rôl o ariannu’r Bws 
Myfyrwyr Gwirfoddol. Mae’r cynllun yn 
bartneriaeth gyda Heddlu De Cymru, 
Prifysgol Caerdydd a Gwirfoddolwyr 
Myfyrwyr Caerdydd, gyda 
gwirfoddolwyr o bob un o sefydliadau 
addysg uwch y ddinas, ac mae’n cefnogi 
20 myfyriwr y noson ar gyfartaledd.
Er mai ei brif swyddogaeth yw 
diogelwch myfyrwyr, mae’r bws hefyd 
wedi cynorthwyo nifer o aelodau eraill 
o’r cyhoedd sydd wedi cael eu hunain 
mewn sefyllfaoedd bregus. Mae’r 
bws yn atal yr angen i wasanaethau 
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Roedd Caerdydd AM BYTH yn noddwr i 
ddirprwyaeth Caerdydd i Cannes ym mis 
Mawrth i hyrwyddo’r ddinas i fuddsoddwyr 
eiddo. MIPIM yw’r gynhadledd ac 
arddangosfa fwyaf o’i bath ac ar ôl seibiant 
o 2 flynedd dychwelodd gyda stondin amlwg 
iawn Caerdydd yn derbyn llawer iawn o sylw 
a lefel o ymholiadau o ansawdd da. Roedd y 
cynadleddwyr yn cynnwys y rhai o wahanol 
fusnesau a oedd yn aelodau a oedd yn 
gallu hyrwyddo cyfleoedd megis yn Capital 
Quarter, y Sgwâr Canolog, a Chei Canolog. 
Roeddem wrth ein bodd yn chwarae rhan yn 
dangos pa gyfleoedd sydd ar gael yn y ddinas 
ac yn disgwyl derbyn nifer fawr o ymholiadau 
gweithredol o ganlyniad.

MIPIM

brys/cerbydau gael eu clymu â 
digwyddiadau ac mae’n cysylltu’n 
rheolaidd â staff y Ganolfan Triniaeth 
Alcohol yn ogystal â chefnogi busnesau 
economi’r nos.

Ychwanegodd PC Mike Neate, sy’n 
rhedeg y cynllun, ‘rydym yn ddiolchgar i 
Caerdydd AM BYTH am eu cefnogaeth 
barhaus i’r bws sy’n adnodd gwerthfawr 
ac angenrheidiol yng nghanol y ddinas. 
Ei nod yw gwneud y ddinas yn ddiogel, 
sy’n rhan enfawr o amcanion Caerdydd 
AM BYTH felly rydym wrth ein bodd 
gyda’u cyfraniad ariannol i gadw’r 
gwasanaeth i fynd.’

BWS DIOGELWCH MYFYRWYR
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GWELLA

Adeg y Pasg daeth Caerdydd AM BYTH â 
llwybr model brics tegan cyntaf Cymru i ganol 
y ddinas. Cafodd 15 model o ffefrynnau Nick 
Jr., gan gynnwys modelau Chase, Skye ac Abby 
Hatcher eu hadeiladu’n ofalus o frics tegan ac 
fe’u gosodwyd o amgylch Dewi Sant Dewi Sant 
rhwng 11 a 24 Ebrill.

Roedd y modelau’n rhad ac am ddim i’w gweld, 
ac anogwyd teuluoedd i gymryd rhan yn llwybr 
Caerdydd AM BYTH i archwilio’r ganolfan i ddod 
o hyd i bob un o’r 15 model gan ddefnyddio’r 
map taith. Unwaith y byddai’r ymgeiswyr wedi 
dod o hyd i bob un o’r 15 model, roeddent yn 
gallu hawlio eu sticer yn cadarnhau eu bod wedi 
cwblhau’r llwybr.

Llwyddodd miloedd o deuluoedd i fwynhau’r 
digwyddiad hwn, gyda channoedd o luniau’n 
cael eu rhannu ar-lein gyda phlant yn gyffro i 
gyd wrth ‘gyfarfod’ eu harwyr Nick Jr.!

TAITH NICK JR. 

BLODEUO CAERDYDD AR GYFER DATHLIADAU 
DYDD GŴYL DEWI
Yn dilyn dwy flynedd o gyfnodau clo a 
chyfyngiadau, daeth y gwanwyn i wenu 
ar ganol dinas Caerdydd ar Ddydd Gŵyl 
Dewi eleni.

I groesawu dychweliad yr orymdaith 
flynyddol ar Fawrth 1af, rhoddodd 
Caerdydd AM BYTH 500 pecyn o hadau 
blodau gwylltion i ledaenu llawenydd yn 
y brifddinas yn ogystal â chomisiynu bwa 
daffodil yng Ngerddi Sant Ioan ar gyfer 
wythnos ein Nawddsant.

Wedi’i ddylunio gan Blooming Belles 
- sy’n adnabyddus am eu gwaith yn 
Rhosili, Pier y Mwmbwls a Choed Nadolig 
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Gŵyr - creodd y bwa blodau sidan y 
cefndir perffaith ar gyfer hunlun Dydd 
Gŵyl Dewi a manteisiodd cannoedd ar 
y cyfle hwnnw.
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WYTHNOS FOR YOU
Syrthiodd lefelau llesiant personol yn y 
DU i’r isaf a gofnodwyd mewn degawd 
yn ystod y don gyntaf ac ail don y 
pandemig, yn ôl datganiad diweddar 
gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
Ac nid tan haf 2021 y daeth lefelau 
hapusrwydd yn ôl ar y trywydd iawn a 
gwellodd ein llesiant.

Wrth i Gaerdydd agosáu at nodi dwy 
flynedd ers y cyfnod clo cenedlaethol 
cyntaf, roedd Caerdydd AM BYTH 
eisiau annog busnesau ledled y ddinas 
i ymgysylltu â gweithwyr, helpu i 
hybu llesiant personol staff a meithrin 
gwytnwch ar gyfer dyfodol y sector.

Roedd Wythnos FOR You yn gyfres 
wythnos o hyd o weithdai, sesiynau 
hyfforddi a digwyddiadau hunanofal, yn 
ymroddedig i gefnogi llesiant ac iechyd 
meddwl aelodau AGB Caerdydd a’u 
gweithwyr.

YSTADEGAU

• Graddfa gyfartalog ar gyfer 
hyfforddiant busnes oedd 4.8/5

• Dywedodd 94% o fynychwyr y 
byddent yn hoffi gweld Wythnos FOR 
You yn cael ei gyflwyno eto

• Dywedodd 100% o’r mynychwyr 
fod y digwyddiad wedi cael effaith 
gadarnhaol ar eu llesiant

• Canfu busnesau fod 70% o 
ddefnyddwyr ar gyfartaledd yn 
gwsmeriaid newydd

• Dywedodd 100% o’r busnesau a 
gymerodd ran y byddent yn cymryd 
rhan eto
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Y CERDYN - 
DIGWYDDIAD HEIDI’S
Ddydd Iau 10fed Mawrth, mynychodd 
dros 200 o weithwyr canol dinas 
Caerdydd noson lansio VIP yn Heidi’s 
Bier Bar, Caerdydd fel rhan o gynllun 
aelodaeth Caerdydd AM BYTH, ‘Y 
Cerdyn’.

Derbyniodd yr aelodau ddiod croeso 
am ddim, bag nwyddau a dwy daleb 
diod am ddim wrth gyrraedd. Roeddent 
hefyd yn gallu cael dau am bris un ar 
goctels pan ddangoson nhw eu fersiwn 
digidol neu gorfforol o’r Cerdyn.

Mae Heidi’s wedi ychwanegu’r cynnig 
hwn yn swyddogol at Y Cerdyn, sy’n 
golygu y gall unrhyw un sydd wedi 
cofrestru gael mynediad at y cynnig dau 
am bris un ar goctels rhwng 4pm a 10pm 
bob dydd.

Gyda mynediad i bob un o’r tri llawr, 
roedd gwesteion yn gallu archwilio’r 
lleoliad a mwynhau’r profiad après ski 
llawn.

Cafodd gwesteion hefyd fwynhau 
dawnsio arddull Oktoberfest a 
cherddoriaeth fyw gan fand Oompa 
traddodiadol.

YSTADEGAU

• 200+ o fynychwyr

• Mynychodd 35 o fusnesau

• 207 o gofrestriadau newydd ar gyfer Y 
Cerdyn

• Graddio’r digwyddiad 4.7/5 seren gan 
aelodau

• Sgôr boddhad 5/5 gan Heidi’s Bier Bar
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“Wedi cymryd gofal ohonom, wedi dod i 
weld ein bod ni’n iawn. Roedd gennym ni ein 
hardal ein hunain ac yn teimlo’n arbennig 
iawn. Hefyd ffoniodd Mathew, un o dîm 
Caerdydd AM BYTH, ni i’n hatgoffa i gofrestru 
ar gyfer y digwyddiad ac yn bendant roedd ei 
angen ar ôl wythnos brysur.” 
- Megan Bain, Virgin Money
“Roedd yn wych cael gwahoddiad ecsgliwsif 
cyn i’r lleoliad agor. Roedd y diodydd am 
ddim yn fonws i’n gweithwyr! Cafodd pawb 
noson wych o ddawnsio a hwyl. Maen nhw i 
gyd wedi bod yn siarad amdano ers hynny ac 
yn methu aros i fynd yn ôl i Heidi’s.”
 - Laura Bryce, Hamlyn Williams
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MINTY’S MAP
O ganlyniad i Ŵyl Gerddoriaeth ac 
Ymylol BBC 6 hynod lwyddiannus yn dod 
i Gaerdydd ac yn dilyn llwyddiant fersiwn 
yn 2018, mae Caerdydd AM BYTH wedi 
ariannu’n rhannol rifyn wedi’i ddiweddaru 
o fap poblogaidd Minty’s Gig Guide yn 
ogystal â fersiwn digidol i’w ddefnyddio’n 
hir dymor. Wedi’i anelu at hyrwyddo 
lleoliadau cerddoriaeth fyw yn y ddinas, 
bydd y fersiwn digidol hefyd yn galluogi 
defnyddwyr i nodi gigs sydd ar ddod yn ôl 
dyddiad a lleoliad. Mae’r Canllaw eisoes 
wedi derbyn canmoliaeth eang gan 
gynnwys gan y Manic Street Preachers. 
Cafodd lleoliadau’r canllaw eu darlunio 
a’u hyrwyddo ar draws y ddinas yn ystod 
yr Ŵyl a’r Ymylol a chafodd ein cymorth 
ariannol ei gyfateb gan Cymru Greadigol. 
Mae’r buddsoddiad hwn yn cefnogi 
diwydiant sy’n chwarae rhan allweddol yn 
yr adferiad ar ôl COVID ac yr effeithiwyd 
arno’n fwy nag unrhyw sector arall o ran 
cau a chyfyngiadau gorfodol. Mae hefyd 
yn cefnogi ymrwymiad Caerdydd AM BYTH 
i wneud Caerdydd yn Ddinas Gerddoriaeth 
lewyrchus.

PWSH 
Digwyddodd ail-ddychmygu gwaith celf 
PWSH, a gafodd ei ddileu yn anffodus 
oherwydd camgymeriad gweinyddol yr 
hydref diwethaf, ym mis Ebrill. Mae Temeka 
Davies, Amber Heard, a Beth Blandford 
wedi ail-ddychmygu eu gwaith celf mewn 
safleoedd ar draws Canolfan Siopa Capitol. 
Gall ymwelwyr â’r ganolfan ddisgwyl gweld 
rhai cymeriadau cyfarwydd o’r gosodiad 
pileri gwreiddiol a rhai cysyniadau newydd 
ffres gan yr artistiaid cyffrous hyn. Mae’r 
gosodiadau PWSH gwreiddiol eraill yn dal 
yn eu lle mewn safleoedd ar draws canol y 
ddinas.

Mae celf gyhoeddus yn rhan allweddol o 
gynlluniau Caerdydd AM BYTH ar gyfer 
tymor 2021-2026. Os oes gan eich busnes 
wefan a fyddai’n addas ar gyfer gosodiad 
yn eich barn chi, cysylltwch ag 
emily@forcardiff.com
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CERDYN RHODD
Mae busnesau newydd yn parhau i ymuno â’r cynllun cerdyn rhodd gyda Daffodil a dwy 
gangen Sainsburys yng nghanol y ddinas yn ymuno â’r cynllun yn ddiweddar. Mae busnesau 
sy’n cymryd rhan yn dechrau cael eu hyrwyddo trwy gyfres newydd o hyrwyddiadau 
digwyddiadau penodol - roedd ein hyrwyddiad Sul y Mamau yn cynnwys Hotel Indigo, Daffodil, 
a John Lewis.
Yn ddiweddar, mae Cyngor Caerdydd wedi newid i ddefnyddio cerdyn rhodd Caerdydd AM 
BYTH wrth roi cardiau rhodd fel gwobrau cymhelliant.

Ar hyn o bryd mae gwerth miloedd o bunnoedd o gardiau rhodd heb eu gwario yn cylchredeg 
yn economi Caerdydd. Os hoffech chi ddechrau derbyn y cerdyn anrheg yn eich busnes 
e-bostiwch emily@forardiff.com

GWOBRAU
Cardiff Life 
Mae Caerdydd AM BYTH wedi ennill y Wobr Ddinesig chwenychedig yng Ngwobrau blynyddol 
Cardiff Life yn Neuadd y Ddinas.

Mae’r Wobr Ddinesig yn cydnabod ymrwymiad Caerdydd AM BYTH i wella Caerdydd a 
chefnogi ei 1,000+ o fusnesau sy’n aelodau.

Dyma’r eildro i Caerdydd AM BYTH dderbyn y Wobr Ddinesig ar ôl ennill o’r blaen yn 2020.

Gwobr Rhagoriaeth CIPR 
Mae ymgyrch Mannau Diogel Caerdydd AM BYTH hefyd wedi’i henwebu am wobr yr Ymgyrch 
Ddim er Elw Orau yng Ngwobrau Rhagoriaeth cenedlaethol CIPR. Bydd y tîm yn darganfod 
ym mis Mehefin a ydym wedi llwyddo i ennill y wobr hon ai peidio ond rydym yn falch iawn o 
weld ein hymgyrch yn cael ei chydnabod yn genedlaethol.
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CYNRYCHIOLI

Cyn etholiadau’r cyngor ym mis Mai 
cynhyrchodd Caerdydd AM BYTH gyfres 
o argymhellion i’r cyngor ganolbwyntio 
arnynt dros y tymor pum mlynedd 
nesaf. Mae’r argymhellion hyn wedi’u 
cynhyrchu yn unol â’n hargymhellion ar 
gyfer 2021 i Lywodraeth Cymru. Tair prif 
thema’r ddogfen yw:

 Lleoliad: creu man cyhoeddus i fod yn 
falch ohono, uwchraddio’r strydlun a 
chreu canol dinas diogel a hygyrch

 Diwylliant: dathlu’r hyn sy’n gwneud 
Caerdydd yn Gaerdydd a rhoi’r offer 
sydd eu hangen ar ein lleoliadau 
diwylliannol a’n meddyliau creadigol i 
lwyddo

Trafnidiaeth: defnyddio’r cyfle ôl-
bandemig i greu system drafnidiaeth 
sy’n gweithio ar gyfer patrymau y tu 
hwnt i ddydd Llun i ddydd Gwener 9-5
Mae testun llawn y maniffesto ar gael 
i’w ddarllen ar ein gwefan.

MANIFFESTO’R 
CYNGOR

CRONFA UCHELGAIS Y DDINAS
Ym mis Ebrill agorodd rownd gyntaf Cronfa Uchelgais Dinas Caerdydd AM BYTH ar gyfer 
ceisiadau. Mae’r gronfa yn cynnig grantiau o hyd at £5,000 i bobl, busnesau a sefydliadau 
sy’n darparu prosiectau yn unol ag amcanion cyffredinol Caerdydd AM BYTH. Datblygwyd 
y gronfa yn unol ag adborth gan ein haelodau yr hoffent weld Caerdydd AM BYTH yn dod 
yn fwy strategol a chanolbwyntio ar ganlyniadau wrth ddyfarnu cyllid grant i drydydd 
partïon. Bydd manylion y ceisiadau llwyddiannus yn cael eu rhannu ar draws ein sianeli wrth 
i’r prosiectau fynd rhagddynt. Bydd Cronfa Uchelgais y Ddinas yn agor ar gyfer ceisiadau o 
leiaf unwaith y flwyddyn dros dymor presennol yr AGB - ewch i’n gwefan i ddarganfod mwy 
am wneud cais i’r cynllun.
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CAERDYDD AM BYTH YN DERBYN GWOBR ARIAN 
CYFLOGWR CHWARAE TEG

Mae’n fraint i Caerdydd AM BYTH dderbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg 
gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol flaenllaw, Chwarae Teg.

Mae’r wobr hon yn cydnabod ymrwymiad y cwmni i greu amgylchedd amrywiol 
a chynhwysol ar gyfer gweithwyr, a’u buddsoddiad o amser ac ymdrech i 
ymgysylltu â staff.

Dangosodd Caerdydd AM BYTH gryfder arbennig mewn amrywiaeth busnes, 
gweithio hyblyg a dysgu a datblygu. Mae’n amlwg bod y cwmni’n gweithio’n 
galed i greu amgylchedd cynhwysol ar gyfer gweithwyr.

Roedd arolwg Cyflogwr Chwarae Teg yn arddangos yr amgylchedd cadarnhaol y 
mae’r cwmni’n ei greu gyda’u ffocws ar gydraddoldeb ac amrywiaeth gyda 100% 
o staff yn dweud nad ydyn nhw’n cael eu trin yn llai ffafriol oherwydd eu rhyw, 
100% o staff yn dweud bod diwylliant cefnogol i weithio’n hyblyg, ac mae 100% 
o’r staff yn credu bod ganddynt gyfle cyfartal i fanteisio ar gyfleoedd dysgu o 
fewn y sefydliad.
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