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Mae hi wedi bod mor
adfywiol i unrhyw
un sy’n gweithio, yn
byw neu’n ymweld â
Chaerdydd i weld hen
fywiogrwydd canol y
ddinas yn ôl o ddifrif
dros yr ychydig fisoedd
diwethaf. Seremonïau
graddio, cyngherddau
yn ymddangos ar bob
cornel ar y rhan fwyaf o
nosweithiau, yn fawr neu’n
fach (ac mae’r rhai mawr
wedi bod yn fawr iawn!),
pobl yn cofleidio’r cynnydd
enfawr mewn darpariaeth
bwyta ac yfed y tu allan,
ac mae’r mewnlifiado
ragor o fusnesau newydd
nac y byddai llawer wedi’u
disgwyl wedi bod yn wych
i’w weld. Mae ymdeimlad
fodd bynnag y bydd
amodau masnachu yn
mynd yn llawer gwaeth
a’r adborth gan fusnesau
yw un o anniddigrwydd
a gobaith y bydd
penderfyniadau allweddol
ynglŷn â’r economi yn cael
eu gwneud yng nghanol
amseroedd cythryblus.
Bydd Caerdydd AM BYTH
yn parhau i eirioli ar ran
busnesau canol y ddinas yn
ystod y cyfnod ansicr hwn.

Clayton yn llwyddiant
enfawr â llawer o bobl yn
mwynhau newydd-deb
rhyngweithio wyneb yn
wyneb ar draws pob sector.
Mae’r fath ddigwyddiadau
yn rhywbeth mae
busnesau wedi dweud eu
bod am wneud rhagor
ohonynt mewn ymgais i
wneud yn iawn am amser
a gollwyd wrth iddynt
wella’u cysylltiadau yn
lleol – rydym yn hapus i
wneud felly gwyliwch am
ddigwyddiadau’r dyfodol
y gallwch eu mynychu. Un
digwyddiad o’r fath fydd
lansiad ein ap newydd i
helpu cyflogeion busnesau
Caerdydd AM BYTH i
fwynhau gostyngiadau
a rhagweliadau trwy’r
Cerdyn. Gyda 40,000
o ddeiliaid cardiau yn
mwynhau buddion y
cynllun hwn yn barod
rydym am gynyddu hyn
a sicrhau bod rhagor o
fusnesau yn hyrwyddo
unrhyw gynhyrchion,
bwydlenni, gwasanaethau
a gostyngiadau newydd
heb fod angen o reidrwydd
i chi fod â’r cerdyn corfforol
gennych chi wrth wario ym
musnesau canol y ddinas.

Roedd ein digwyddiad
Rhwydweithio Haf
diweddar yn Ngwesty

Mae hi wedi bod yn wych
i weld Stryd yr Eglwys yn
edrych cystal yn dilyn
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cyfres o fuddsoddiadau,
y cynlluniau ar gyfer
ochr Dewi Sant o’r Ais
a busnesau newydd yn
ogystal ar Stryd y Frenhines
gyferbyn â Churchill
Way wrth i fuddsoddwyr
weld potensial bachyn
y Chwarter Canal
newydd sydd i fod i gael
ei ddadorchuddio yn
ddechrau 2023.
Ar ôl helpu i sefydlu
CYNNIG Caerdydd a
chwarae rôl weithredol yn
ei lwyddiant dros y 5 1/2
mlynedd diwethaf,rydym
yn dweud ffarwel wrth
un o’n Cyfarwyddwyr,
Neil Wicks, Prif Swyddog
gweithredol / Dirprwy
Gyfarwyddwr Cyffredinol
yn Amgueddfa
Genedlaethol Cymru
sydd wedi ymddeol yn
ddiweddar. Roedd Neil
yn aelod ardderchog o’r
bwrdd –yn herio, craffu ac
yn cynnig awgrymiadau a
syniadau dilys trwy gydol
ei dymor. Bydd ei fewnbwn
yn cael ei golli, a dymunwn
yn dda iddo ar ymddeoliad
haeddiannol.
Bydd recriwtio a chadw
staff wedi bod yn fater i
gymaint o fusnesau canol
y ddinas yn ddiweddar ac
nid yw Caerdydd AM BYTH
yn wahanol. Mae rhan o’n

gwaith wedi bod i sicrhau
ein bod yn hyrwyddo
amrediad o fuddion
cwmni yn fewnol sy’n
estyn y tu hwnt i’r normau
traddodiadol. Rydym
hefyd wedi dod â’r tîm ar
hyd y broses hon hefyd,
gan ofyn iddynt beth y
byddent yn teimlo fyddai’n
fuddiol i’w diwrnod gwaith
i sicrhau eu bod yn aros yn
effeithlon, brwd ac wedi’u
gwerthfawrogi. Rydym
wedi pecynnu’r buddion
meddalach o weithio
â Caerdydd AM BYTH i
mewn i lyfryn cyfeirio i staff
ac mae hyn wedi cael ei
dderbyn yn dda. I unrhyw
un sy’n bwriadu gwneud
yr un peth a gofalu am eu
staff trwy ddweud wrthynt
sut maen nhw’n ei wneud,
rhowch wybod i ni a
byddwn yn hapus i rannu’n
profiadau.
Mwynhewch weddill yr haf
a pheidiwch ag anghofio
i gefnogi busnesau canol
eich dinas,

Adrian Field
Cyfarwyddwr Gweithredol
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YSTADEGAU BUSNES
(1 EBRILL I 30 MEHEFIN)
79 o

Fannau
Diogel

Incwm
Ychwanegol

£14,600

Hyfforddiant – Hyfforddiant Wedi’i Ddarparu i
41 aelod o staff – gwerth o £2855.50
cyrsiau sydd i ddod:

Cymorth Cyntaf

Rheolaeth
Gwrthdaro

Ymwybyddiaeth
Iechyd Meddwl

Diogelwch
Bwyd

Diogelwch Tân

Cyrsiau ar-lein
ar gael nawr

Gwerthiannau Cerdyn Anrheg - £2,500
Adbryniannau Cerdyn Anrheg - £2,900
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YSTADEGAU BUSNES

Y DIGWYDDIADAU
CARDIAU
SCAREDY CATS
CAFÉ BAR
•
•
•
•
•
•

4.7/5 gan westeion
Wedi’i raddio 4/5 gan Scaredy Cats
Cafe 61 o fynychwyr
17 busnes wedi mynychu
129 cofrestriad newydd i’r Cerdyn
Wedi’i raddio

Wedi’i archebu’n llawn o fewn 48 awr
Hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol

NICK JR. TOUR
Gofynnwyd i gyfranogwyr gwblhau
arolwg ar ôl y digwyddiad i gael cyfle i
ennill taleb cerdyn anrheg £40.
• Graddiad digwyddiad ar

4.6/5
Dywedodd 94% y byddent yn
gyfartaledd o

•
•
•

mynychu digwyddiad tebyg eto

93%

Dywedodd
y byddent yn
cymeradwyo’r digwyddiad
Cyrhaeddiad Cysylltiadau
Cyhoeddus

•

6,416,752

7 darn o sylw

4,611 o gyrhaeddiad, 274 o
ymgysylltiadau, 2687 o olygon reel
a TikTok
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ADBORTH BUSNES

“
“

Cysylltais â Caerdydd AM BYTH ynglŷn a rhai materion ar Womanby Street
ynghylch glendid, atebon nhw ni yn syth a chael y tîm glanhau allan!
Gwasanaeth ardderchog oddi wrthynt i gyd, diolch
– Shaye Svikeris, Rheolwr, Revolution

“

“

”

Ers i mi ddechrau yma yn Sleeperz, rwyf wedi gweld Caerdydd AM
BYTH yn fantais amhrisiadwy, mae hyn wedi amrywio o lanhau
strydoedd y tu allan i’r gwesty i’r cyfleoedd hyfforddi anhygoel a
gynigir yr ydym yn eu hadolygu gyda’r tîm ar hyn o bryd, heb sôn
am yr arian gostyngol i ffwrdd ar y buddiannau sydd ar gael ledled
Caerdydd. – Glyn Walker, Rheolwr Cyffredinol, Sleeper– Glyn
Walker, General Manager, Sleeperz

”

Gwahoddodd y tîm ymgysylltu ni yn ddiweddar i fynychu digwyddiad
dethol “Y Cerdyn” yn Scaredy Cats Café Bar – roedd gan y
digwyddiad fwyd rhagorol, diodydd gwych a chwmni campus.
Byddaf yn bendant yn mynd yn ôl i’r lleoliad yn dilyn y digwyddiad –
yn enwedig am Espresso Martini arall! Edrych ymlaen at yr un nesaf.
- Gabriella Evans, Cyfreithwraig,
Practis Cyfraith Teulu Wendy Hopkins

”

Rydym wedi gweithio â Caerdydd AM BYTH am yr ychydig flynyddoedd
diwethaf. Mae’n staff yn gwneud defnydd da o’r cerdyn, yn enwedig
y gostyngiad NCP. Rydym hefyd wedi defnyddio’u gwasanaethau
glanhau yn y gorffennol ac mae’n staff wrth eu boddau yn mynychu
eu digwyddiad dethol “Y Cerdyn”. Mae’r ffaith ein bod yn cael
gwahoddiadau VIP dethol i’r lleoedd mwyaf newydd o gwmpas y dref
mor wych, ac mae’n dangos cymaint mae Caerdydd yn blodeuo, ac
mae’n lle gwych i fyw a gweithio.
– Madelaine Rogers, Rheolwr Cymunedol, Monzo

“

”

Mae gweithio â Caerdydd AM BYTH wedi rhoi’r cyfle i ni
adeiladu ein hymwybyddiaeth brand ledled y dinas a rhoi ein
hunain o flaen cynulleidfa newydd o bobl na fyddai fel arall yn
gwybod pwy oeddem ni!
- Katie May, Morphe
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”

DIWEDDARIADAU TÎM

MARSIALAU
NOS

TÎM GLANHAU

(EBR 1ST – MEHEFIN 30TH)

8%

•

Roedd cynnydd o
yn nifer
y bobl sy’n cael eu cefnogi i
mewn i dacsis gan y Farsialau
Nos Caerdydd AM BYTH ym mis
Mai, Mehefin a Gorffennaf 2022 o
gymharu â’r un 3 mis yn 2019.

•

Yn ystod y 3 mis diwethaf, maent
wedi cynorthwyo
o bobl yn y 3 lleoliad – Lôn y Felin,
Heol y Brodyr Llwydion a Stryd
Wood.

•

Er bod defnydd Stryd Wood yn llai
oherwydd y gwaith a wnaed yn yr
ardal hon yn ystod y cyfnod hwn,
roedd y niferoedd cyfun ar gyfer

•
•
•
•

28,134 o fetrau wedi’u golchi
740 o ddarnau gwm cnoi wedi’u tynnu
150 o dagiau paentio wedi’u tynnu
50 defnyddio galwyn o lanhawr llawr

47,588

Mill Lane a Stryd Wood i fyny

8%.

Roedd y rhai a gefnogwyd yn Lôn

40%

y Felin yn unig i fyny
o
gymharu â’r un 3 mis yn 2019.
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DIWEDDARIADAU TÎM

CROESO I’N
SWYDDOG
YMGYSYLLTU Â
BUSNES MWYAF
NEWYDD, MAX
Ein tîm Ymgysylltu â Busnes newydd yw’r ddolen allweddol rhwng Caerdydd AM BYTH
a’r busnesau sy’n ein cyllido. Eu rôl yw sicrhau bod talwyr lefi yn cael yr elw gorau ar eu
buddsoddiad. Mae pob aelod o’r tîm yn gofalu am sector penodol ac maen nhw’n gweithio’n
agos a’r busnesau yn y grŵp hwnnw i sicrhau eu bod yn gwbl wybodus am brosiectau
perthnasol.
Ymunodd Max â’r tîm yn Ebrill ac ef yw’n harbenigwr manwerthu, ef yw eich pwynt cyswllt
cyntaf ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud â Caerdydd AM BYTH a manwerthu – i drefnu
cyfarfod â Max neu unrhyw un o’r tîm e-bostiwch info@forcardiff.com neu cysylltwch â hwy yn
uniongyrchol.
•
•
•
•
•

Rheolwr Ymgysylltu â Busnes a Gwasanaethau Swyddfa / proffesiynol - Rhian@forcardiff.
com
Gwasanaethau Swyddfa / Proffesiynol o’r Cynllun Gwahardd - Iesha@forcardiff.com
Manwerthu - Max@forcardiff.com
Lletygarwch – Economi’r Dydd a Llety - Rick@forcardiff.com
Lletygarwch – Economi’r Nos - Mathew@forcardiff.com

ENWEBIAD AM WOBR
Cafodd y Cyfarwyddwr Cyswllt Carolyn Brownell ei
henwebu am gategori ‘Seren sy’n dod i’r amlwg’
yng Ngwobrau Menywod Cymru, a chafodd ei
gwobrwyo â Chlod Uchel yn ei chategori. Roedd
llawer o dalwyr lefi ymhlith y rheini a gyrhaeddodd
y rhestr fer felly llongyfarchiadau enfawr i’r
menywod a’r busnesau hynny.
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DARPARU
CAERDYDD YN ERBYN TROSEDDU BUSNES (CABC)
Cynhaliodd CABC Partneriaeth Lleihau Troseddu
Busnes (BCRP) ei gyfarfod cyffredinol blynyddol yng
Ngorffennaf yng Ngwesty’r Royal lle cyflwynodd Rory
Fleming, Cadeirydd CABC a Rheolwr Ystâd Chwarter
Morgan, ei adroddiad blynyddol.
Mewn crynodeb o waith yr ymgymerwyd ag ef yn y
flwyddyn ddiwethaf rhoddodd ddiweddariadau ar
y trosglwyddiad o’r Mewnrwyd rhannu Gwybodaeth
a Digwyddiadau DISC i’r system Sentry SIS
newydd, lansiad y cynllun Gwahardd troseddwyr,
Mannau Diogel, a chyfraniad y BCRP at wobrau
llwyddiannus yn cynnwys yr achrediad Baner Borffor
a Phartneriaeth Alcohol Gymunedol (CAP), CAP Gorau
am waith mewn lleihau niwed yn ymwneud ag alcohol
yn y grŵp oedran 17 -25 oed.
Mae CABC yn chwilio am aelodau newydd i’w
fwrdd, anogir ceisiadau gan fenywod ac aelodau o’r
gymuned LHDTC+ yn fawr. Dylid cyfeirio mynegiannau
o ddiddordeb i ymuno â Bwrdd rheoli CABC gael eu
cyfeirio at
cabc@forcardiff.com neu drwy ffonio 02921 627804.

RADIO CITYNET
Mae gan rwydwaith radio diogelwch cyhoeddus CityNet sy’n
cael ei fonitro gan swyddog heddlu 24/7 yn Neuadd y Sir 244 o
ddefnyddwyr cofrestredig erbyn hyn. Er mwyn sicrhau ei fod yn
parhau’n declyn effeithiol mewn rheoli diogelwch canol dinas
ac yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth ac oddi
wrth aseswyr achredu’r Faner Borffor, mae adolygiad ar y gweill
â’n partneriaid heddlu a chyngor ynglŷn â’r trefniadau staffio ar
gyfer monitro trosglwyddiadau.
Mae’n fwriad hefyd gan y bartneriaeth i ddatblygu a chynnal
fforwm defnyddwyr CityNet. Pe byddech yn dymuno cael rhagor
o wybodaeth ar CityNet neu i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r
fforwm defnyddwyr cysylltwch â cabc@forcardiff.com.
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CYNLLUN EITHRIO
Mae aelodaeth busnes o’r Cynllun Eithrio sy’n cynorthwyo manwerthwyr a deiliaid
trwyddedau i hunanreoli troseddwyr lladrata ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
yn ardal Caerdydd AM BYTH yn parhau i adeiladu ers ei lansiad yn Ebrill. Mae’n
golygu os oes rhywun yn cael ei wahardd o un adeilad sydd wedi llofnodi i’r Cynllun
Gwahardd, maen nhw’n cael ei wahardd o bob busnes arall sy’n cymryd rhan.
Rydym gryn ffordd oddi wrth y màs critigol o siopau yn cymryd rhan yn y cynllun i
wireddu’n gyflawn ei botensial llawn ac mae’n parhau yn brif flaenoriaeth y tîm i
recrwitio busnesau. Mae sticeri ffenestr Cynllun Eithrio a/neu ‘woblwyr til’ mannau
talu ar gael i nodi bod busnes yn aelod o’r cynllun gwahardd. Mae’r cynllun wedi’i
yswirio’n llawn ac yn cydymffurfio â GDPR a Diogelu Data ac mae’n partneriaid
heddlu yn awyddus i dderbyn a rhannu gwybodaeth wedi’i weinyddu trwy ein
mewnrwyd Sentry SIS arbennig i yrru troseddu canol dinas i lawr. Os hoffech chi
ymuno â’r cynllun neu ddysgu rhagor, cysylltwch â’n Swyddog Lleihau Troseddu
Busnes Chloe@forcardiff.com.

CAERDYDD YN CYFLAWNI TRYDYDD
ACHREDIAD BANER BORFFOR
Mae Caerdydd AM BYTH wedi adnewyddu eu hachrediad Baner Borffor yn llwyddiannus ar ôl
profi am y trydydd tro bod gan y ddinas gynnig amrywiol, diogel a phleserus rhwng oriau 5pm5am.
Wedi’i arwain gan y Gymdeithas Rheoli Trefi a Dinasoedd (ATCM), mae Baner Borffor yn gynllun
sy’n cydnabod rheoli canol dinas yn ardderchog yn y nos, yn debyg i’r Faner Las ar gyfer traethau
a’r Faner Werdd ar gyfer parciau.
Mae’r achrediad wedi bod gan Gaerdydd ers 2019 ac eleni ymgymerodd y ddinas â chais
adnewyddu llawn wedi’i arwain gan Caerdydd AM BYTH ac yn cynnwys partneriaid gan gynnwys
Heddlu De Cymru, Cyngor Caerdydd, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Fforwm Deiliaid Trwyddedau
Caerdydd.
Cafodd Caerdydd ei sgorio yn erbyn pump safon craidd – llesiant, symudiad, apêl, lle, a pholisi
ynghyd ag ymateb y bartneriaeth i’r pandemig Covid-19.
Canmolodd Aseswyr y Faner Borffor ddychweliad Marsialiaid y Nos a Bugeiliaid Stryd a
disgrifiodd Ganolfan Triniaeth Alcohol Caerdydd fel “paragon o ymarfer da”.
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Sylwadau aseswyr y Faner Borffor
Gan wneud sylwadau ar dafarnau a bariau’r ddinas, dywedodd yr
Aseswyr:
“Maen nhw’n cael eu rhedeg yn dda i raddau helaeth iawn i safonau
Baner Borffor, ac yn gynyddol yn cynnig adloniant, naill ai trwy
gerddoriaeth neu drwy ‘gymdeithasu cystadleuol’ megis golff, neu hyd
yn oed daflu bwyelli.”
Mae buddsoddi diweddar i mewn i fwyta yn yr awyr agored wedi cyfrannu
at gynnig hamdden a lletygarwch amrywiol Caerdydd a’r Aseswyr yn
dweud:
“Mae ymagwedd gadarnhaol a chreadigol wedi cael ei mabwysiadu
mewn cadw ac ehangu’r mannau eistedd y tu allan mewn llawer o
adeiladau, sydd wedi profi’n boblogaidd â chwsmeriaid, hygyrchedd
gwell ac wedi cyfrannu at ‘ymdeimlad’ cadarnhaol yng nghanol y
ddinas.”
Yn gyffredinol, mae Caerdydd wedi ymateb yn dda i heriau unigryw’r
pandemig COVID-19, gan greu llwyfan cadarn ar gyfer adferiad
cynaliadwy.
Dywedodd Aseswyr y Faner Borffor:
“Mae Caerdydd wedi dangos gwytnwch sylweddol yn ystod
amgylchiadau unigryw o heriol y pandemig Covid diweddar a’r
cyfyngiadau symud cysylltiedig. Mae atgyfodiad clir brwdfrydedd
ac optimistiaeth gan staff llinell flaen, perchnogion busnes ac
arweinyddiaeth partneriaeth yn dangos effeithiolrwydd gwaith caled
ac amcanion wedi’u rhannu mewn adegau diweddar.”

MANNAU DIOGEL
Yn ogystal â chael 79 busnes wedi’u cofrestru i fod
yn fannau Diogel i’r cyhoedd eu defnyddio yn eu
hamser o angen, mae ymwybyddiaeth o’r cynllun
yn gyfan gwbl hanfodol. Dyma pam mae Caerdydd
AM BYTH yn gweithio ar farchnata cymdeithasol
cynhwysfawr o’r cynllun gan hyrwyddo lawrlwytho’r
ap, yn ogystal â hysbysebion cymdeithasol
dwyieithog a gafodd eu gweld bron 100,000 o
weithiau yn ystod ymgyrch y gwanwyn.
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Fan
Diogel, ewch i’n gwefan a lawrlwythwch ein pecyn
busnes sy’n amlinellu beth mae’n ei olygu ac mae’n
cynnwys fideo hyfforddi byr. Po fwyaf o leoliadau
sydd gennym y mwyaf pwerus mae’r cynllun yn dod
felly ystyriwch eich swyddfa, tafarn, siop neu leoliad
fel ein cofrestriad nesaf.
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LLYTHRENNEDD
CARBON
Mae tîm Caerdydd AM BYTH wedi derbyn eu
hachrediadau Llythrennedd Carbon yn ddiweddar. Mae
Llythrennedd Carbon yn gynllun byd-eang sy’n darparu
dealltwriaeth o newid hinsawdd a’r cysylltiadau â
gweithredu dynol i ddysgwyr. Mae’r cwrs hefyd yn
gofyn i gyfanogwyr ymrwymo i weithredoedd unigol a
grŵp i fynd i’r afael â’u heffaith ar yr hinsawdd.
Mewn partneriaeth â Cynnal Cymru rydym yn awr yn
darparu cwrs Llythrennedd Carbon Caerdydd unigryw
fydd yn cael ei gyflwyno i’n haelodau dros y misoedd
a’r blynyddoedd nesaf. Bydd rhan o’r cwrs hwn yn
ymwneud â chynhyrchu syniadau ar gyfer ymyriadau
lleol mae Caerdydd AM BYTH yn gallu helpu darparu
i gynorthwyo yn y trawsnewid at economi wyrddach.
Os yw’ch busnes wedi ymrwymo i ddyfodol mwy
cynaliadwy yna mae hyn yn gyfle allweddol i’ch tîm.
Gallwch gofrestru’ch diddordeb i gymryd rhan yng
nghwrs Llythrennedd Carbon Caerdydd trwy gysylltu
â’ch Swyddog Ymgysylltu â Busnes neu e-bostio
info@forcardiff.com

BWS DIOGELWCH
MYFYRWYR
Mae’r bws diogelwch myfyrwyr ar hyd y lle yn cynnig
gwasanaeth hanfodol mewn diogelwch myfyrwyr. Ers
Medi 2021 pan ddechreuodd y flwyddyn academaidd
roeddent wedi cynorthwyo bron 2000 o fyfyrwyr mewn
cyrraedd man diogel ar ôl noson allan. Mae Caerdydd
AM BYTH wedi ymrwymo i helpu cyllido’r bws sy’n cael ei
staffio’n rhannol gan Wirfoddolwyr Myfyrwyr Heddlu De
Cymru hyd o leiaf Mawrth 2023.
Meddai Michael Neate, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr:

“

Mae’r cynllun hwn unwaith eto wedi’n galluogi
i adnabod y rheini mewn amgylchiadau
agored i niwed ac mewn angen mwyaf, a’u
cael yn ddiogel yn ôl i’w cartrefi neu’r Ganolfan
Driniaeth Alcohol.

”
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GWELLA
NICK JR. TOUR
Ym Mhasg 2022 cydweithiodd Caerdydd AM BYTH â Neuadd Dewi Sant i ddod â Thaith
Nick Jr i Gaerdydd. Llenwodd 15 cymeriad wedi’u gwneud o friciau tegan y ganolfan siopa
a thyrrodd miloedd o blant a theuluoedd i Gaerdydd i fwynhau’r gweithgaredd gwyliau
ysgol hwn am ddim. Yn hollbwysig roedd yr adborth gan yr oedolion oedd gyda’r plant
a’r busnesau cyfagos yn ardderchog a graddfa digwyddiad ar gyfartaledd o 4.6/5, 94%
yn dweud y byddent yn mynychu digwyddiad tebyg eto a dywedodd 93% y byddent yn
cymeradwyo’r digwyddiad.
Roedd dyfyniadau a dderbyniwyd gan fusnesau yn cynnwys:

“Daeth â chwsmeriaid
i mewn a sylwais ar
gynnydd mewn sŵn
traed. Bydden nhw’n
Bydden ni wrth ein
bodd yn ei weld yn
dychwelyd.”
- Skechers

“Roedden nhw’n caru’r
llwybr Nick Jr, teimlem
ei fod yn rhoi hwb
gwirioneddol i fywyd y
dref a sŵn traed.”
– Yankee Candle

“Dywedon nhw ei fod e’n wych. Sylwon ni ddim
ar gynnydd, ond roedd yn wych i deuluoedd
a phlant. Mae’n gallu tynnu sylw ychydig pan
fydd cwsmeriaid yn y siop. Ond bydden nhw’n
hapus i’w weld yn dychwelyd.”
- Fragrance Shop
“Roedd y daith yn
eu cyffroi ac roedd
pob adborth yn
gadarnhaol. Helpodd
i gynyddu eu sŵn
traed a gwerthiannau
yn wirioneddol.
Dywedodd hi y
byddai’n wych pe
byddai pethau fel hyn
yn gallu digwydd yn
amlach, yn enwedig
adeg gwyliau ysgol
gan y bu’n gymaint o
gymorth i’w busnes.”
- Mallows
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“Roedden nhw’n
caru’r llwybr Nick
Jr a chawsom fwy o
deuluoedd yn y siop.
Hoffem weld
rhywbeth tebyg eto.”
- Hotel Chocolat

CAERDYDD AM BYTH

“Sylwais ar
fwy o bobl yn
y ganolfan.
Roedd cynnydd
absoliwt mewn
sŵn traed.
Byddent yn hoffi
ei weld eto.
Doedd e ddim
i blant yn unig.
Cymerodd lawer
o oedolion ran.”
- Fossil

“Effaith fwyaf yn gyffredinol. Dywedon nhw
eu bod yn brysurach o lawer na’r arfer. Hyd yn
oed ar gyfer gwyliau. Mae wedi cynyddu sŵn
traed a gwerthiannau yn enfawr. Bydden nhw
wrth eu boddau i gymryd rhan yn y dyfodol.
Dywedon nhw ei fod yn rhyfeddol am ddiwrnod
ac y byddent wrth eu boddau yn ei weld yn
dychwelyd eto. Yn gyffredinol roedd yn brofiad
eithriadol o gadarnhaol iddyn nhw.” - Lego

Y CERDYN
YR AP
Yn dilyn adborth helaeth gan fusnesau a’u cyflogeion bydd Caerdydd AM BYTH yn lansio
fersiwn ap o’r Cerdyn y mis Medi hwn. Mae dros 40,000 o gardiau yn cylchredeg yn barod
ac rydym yn llawn cyffro i weld sut y gall fersiwn ddigidol o’r Cerdyn ehangu ei ddefnydd
ac annog hyd yn oed mwy o fusnesau i ychwanegu eu cynigion, digwyddiadau neu brofiad
eu hunain i’r miloedd o weithwyr canol y ddinas.
Roedd Caerdydd AM BYTH yn ddigon ffodus i dderbyn grant gan Lywodraeth Cymru tuag
at y prosiect hwn o £25,000, sy’n golygu ein bod yn gallu darparu fersiwn iOS ac Android
o’r ap â swyddogaeth mewngofnodi, digwyddiad a chynnig rhestriadau yn ogystal â
fersiwn ddigidol o’r Cerdyn fel nad oes angen i ddefnyddwyr gario cerdyn arall yn eu
waledi neu byrsiau.

LANSIO AP - WEDI’I WERTHU ALLAN
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DIGWYDDIADAU’R
CERDYN SCAREDY
CATS CAFÉ BAR
Yn dilyn y digwyddiad llawn yn
Heidi’s Bier Bar ym Mawrth, trefnodd
Caerdydd AM BYTH ragolwg o
fusnesau annibynnol cyffrous newydd,
Scaredy Cats Café Bar, fel digwyddiad
dethol i ddeiliaid y Cerdyn.
Ym Mai, mynychodd dros 60 o aelodau
y rhagolwg o’r lleoliad, y noson cyn
iddo agor i’r cyhoedd. Mwynhaodd
gwesteion fwyd a diod am ddim, gan
flasu bwydlen y caffi, cwrw crefft a
choctêls.

CYNIGION DIWEDDARAF

CAERDYDD AM BYTH
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CYSTADLEUAETH
FFOTOGRAFFAU
Fe wnaethom redeg cystadleuaeth o’r enw
‘Dinas Haniaethol’ trwy’n sianel Instagram
Dinas o Arcedau a ofynnodd i ffotograffwyr
gipio natur unigryw a chymeriad canol
dinas Caerdydd.
Cawsom ymateb rhyfeddol gyda dros 500
o geisiadau. Fe wnaethom dynnu rhestr fer
i ddim ond pump ffotograff a gafodd eu
rhoi i bleidlais gyhoeddus. Dros un wythnos,
pleidleisiodd 2,277 o’r cyhoedd am eu hoff
ddelwedd. Delwedd haniaethol o Stryd y
Castell gan y ffotograffydd Tom Damsell
dderbyniodd y swm mwyaf o bleidleisiau
a chafodd ei enwi’n enillydd. Fel rhan o’i
wobr, derbyniodd Tom gomisiwn taledig
i gipio delweddau ar gyfer sianeli Dinas o
Arcedau.

GWEITHGAREDD
DYLANWADWYR
Rydym yn gweithio â dylanwadwyr i
hyrwyddo busnesau annibynnol unigryw
Caerdydd. Fe wnaethom gomisiynu Jane
Cook @hungrycityhippy i ysgrifennu blog
ar sut i siopa’n gynaliadwy ym Marchnad
Caerdydd. Rhoddodd hi ei gwybodaeth
ar brawf yn nigwyddiad Marchnad Nos
ym Mai. Fe wnaethom hefyd gomisiynu
dylanwadwr Instagram Gwen Mathews
@ohgetstuffed i hyrwyddo sut mae
pobl yn gallu treulio’r gŵyl banc pedwar
diwrnod yng nghanol dinas Caerdydd,
gan amlygu lle I fwyta, yfed a siopa.
Cyfanswm cyrhaeddiad: 17,922
Cyfanswm ymgysylltiad: 972
Busnesau a hyrwyddwyd: 21
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WYTHNOS DINAS YR ARCEDAU
Rydym wedi’n cyffroi i ddatgelu ein bod yn rhedeg
Wythnos Dinas yr Arcedau o ddydd Sadwrn 29
Hydref i ddydd Gwener 4 Tachwedd 2022, yn
cydredeg â gwyliau hanner tymor Hydref yr
ysgolion. Bydd yr ymgyrch yn codi ymwybyddiaeth
o hanes unigryw Caerdydd ac yn arddangos ‘yr
adeg honno ac yn awr’. Disgwyliwch storïau o
orffennol Caerdydd, llwybr ledled y ddinas, a
digwyddiadau addas i’r teulu.
Gan adeiladu ar lwyddiant Diwrnod Dinas yr
Arcedau yn 2019, bydd yr ymgyrch yn lansio â
digwyddiad ar ddydd Sadwrn 29 Hydref gyda
digwyddiadau mewn siopau a gostyngiadau
dethol. Denodd Diwrnod Dinas yr Arcedau cyntaf
fwy na 206,000 o ymwelwyr, gan gynyddu sŵn
traed o 6% a gwerthiannau o 63% i fusnesau oedd
yn cymryd rhan.
Rydym yn gofyn i fusnesau yn yr arcedau gymryd
rhan trwy gyflwyno cynnig neu gynnal digwyddiad.
E-bostiwch info@forcardiff.com neu cysylltwch a’n
tîm Ymgysylltu â Busnes erbyn Hydref 14.

MAINC HAPUS I SGWRSIO
I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl,
fe wnaethom osod mainc ‘hapus i sgwrsio’ yng
Ngerddi Sant Ioan i annog y cyhoedd i gysylltu â’i
gilydd, gan leihau bod yn ynysig ac unigrwydd.
Mae’r fainc wedi’i phaentio’n wyrdd i gynrychioli’r
rhuban gwyrdd – y symbol rhyngwladol o
ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac mae’r testun
ar y fainc yn ddwyieithog i annog sgyrsiau yn y
Gymraeg yn ogystal.

Dywedodd y Parchedig Ganon Sarah
Jones o Sant Ioan y Bedyddiwr,
Caerdydd:
“Mae’r fainc sydd newydd ei gosod
yng Ngerddi Sant Ioan yn cynnig lle i
bobl eistedd a siarad ag eraill ymhlith
harddwch natur yng nghalon y ddinas.
Mae Sant Ioan yn adnabyddus am fod
yn eglwys groesawgar, amrywiol a
chynhwysol iawn ac mae croeso mawr
i unrhyw un ddod i mewn neu fynychu
gwasanaeth.”
Dywedodd Adrian Field, Cyfarwyddwr
Gweithredol Caerdydd AM BYTH:
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“Ers ailagor Gerddi Sant Ioan yn
2018, mae Caerdydd AM BYTH wedi
defnyddio’r man gwyrdd i annog
y cyhoedd i gysylltu – naill ai trwy
gerddoriaeth byw, gweithgaredd
Nadolig neu osod bwa Cennin Pedr
Dydd Gŵyl Dewi.
Mae’r fainc hapus i sgwrsio yn ffordd
arall rydym yn ymgysylltu â’r gymuned
yng nghanol dinas Caerdydd tra’n
amlygu’r pwysigrwydd o sgyrsiau i’n
hiechyd meddwl hefyd.”

BASGEDI CROG A
PHLANWYR
40 o blanwyr 3 haen
210 o fasgedi crog
12 twb parhaol yn cael eu llenwi
yn Ffordd Churchill oll wedi’u cyllido
gan Caerdydd AM BYTH.

CERDYN ANRHEG
Mae’n cynllun cerdyn anrheg yn parhau
i ddarparu gwariant yn uniongyrchol
i mewn i fusnesau canol y ddinas a
gwerth £6,500 o gardiau’n cael eu
gwario eisoes eleni a £10,000 wedi’u
gwerthu.
The Botanist yw’r busnes newydd
diweddaraf i ymaelodi â’r cynllun,
gan ymuno â rhai fel John Lewis,
Wally’s Deli, The Philharmonic a’r Park
Plaza mewn manteisio ar y buddion o
gynmryd rhan.
Mae busnesau Caerdydd AM BYTH
yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer
gostyngiadau ar archebion mawr o’r
cerdyn anrheg gan ddechrau o ddim
ond £500. E-bostiwch info@forcardiff.
com os oes gennych ddiddordeb mewn
cofrestru’ch busnes i dderbyn y cerdyn
anrheg neu wneud pryniant.

CAERDYDD AM BYTH
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RHWYDWEITHIO HAF
Ar Orffennaf 14, fe wnaethom gynnal
digwyddiad rhwydweithio i aelod-fusnesau
yng Ngwesty Clayton Caerdydd. Mynychodd
56 o bobl o 26 busnes gwahanol. Cafodd
y gwesteion y cyfle i gymysgu a gwneud
cysylltiadau newydd â chydfusnesau. Roedd
ein tîm Ymgysylltu â Busnesau yno hefyd i
godi ymwybyddiaeth o’n buddion i aelodau
a helpu busnesau i gyflwyno cynigion i’r
Cerdyn cyn lansiad yr ap. Roedd adborth o’r
digwyddiad yn gadarnhaol iawn â llawer o
fusnesau yn dweud i’r digwyddiad hwyluso
cyfleoedd newydd.
“Roedd y digwyddiad yn eithriadol o
ddefnyddiol fel busnes newydd i’n helpu ni i
hwyluso cysylltiadau newydd a’r busnesau
o gwmpas. Digwyddiad gwirioneddol
gyfleus ac amgylchedd cyfeillgar iawn”
– Matteo Cutrupi, Bunkhouse

PWSH
Mae’r gosodiadau PWSH newydd sy’n cael eu
harddangos yn awr yng Nghanolfan Siopa’r
Capitol wedi cael eu derbyn yn dda gan y
cyfryngau a’r cyhoedd. Cafodd yr ailosod
sylw gan amrywiol ffynonellau fel BBC
Radio Wales a WalesOnline. Ochr yn ochr â
gwaith artistiaid sefydledig PWSH gwelodd
y gosodiad hwn hefyd gywaith a phobl ifanc
o raglen hyfforddi ACT a ddysgodd oddi wrth
yr artistiaid trwy gydol y gosodiad a gwelodd
oriel dros dro o’u gwaith eu hunain wedi’i
osod ar ddiwedd wythnos y gosodiad.
Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu
man ar gyfer celf cyhoeddus yng nghanol y
ddinas ar safle eich busnes e-bostiwch
info@forcardiff.com i roi gwybod i ni.

CAERDYDD AM BYTH
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YMGYRCH MANNAU DIOGEL YN ENNILL
GWOBRAU CENEDLAETHOL LLUOSOG
Yn Hydref 2021 lansiodd Caerdydd AM BYTH ymgyrch Mannau
Diogel i annog defnyddwyr i lawrlwytho’r ap cyn iddynt fynd ar
noson allan, gan ganolbwyntio’n neilltuol ar ddiogelwch menywod.
Y stynt i amlygu’r cynllun pwysig hwn oedd i ddefnyddio byrddau
poster goleuo. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae’r ymgyrch hon
wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol gan ‘Ymgyrch Brandio
a Marchnata Gorau’ Cymdeithas Rheoli Canol Trefi a Dinasoedd
(ATCM) Ymgyrch Elusen Nid er Elw Orau’ PRCA a chlod uchel gan y
Gymdeithas Farchnata. Er nad oedd y Gymdeithas Farchnata yn
fuddugoliaeth yn dechnegol, roedd Caerdydd AM BYTH yn erbyn
Tesco, Channel 4, Sheba a Bombay Sapphire felly mae derbyn
clod uchel yn erbyn brandiau byd-eang â chyllidebau o filiynau yn
rhywbeth mae’r tîm yn falch iawn ohono!

PARTNERIAETH
ALCOHOL
GYMUNEDOL
CAERDYDD YN
ENNILL GWOBR
GENEDLAETHOL AM
HYRWYDDO YFED
DIOGEL YMHLITH
EI PHOBLOGAETH
MYFYRWYR
Mae Partneriaeth Alcohol
Gymunedol Caerdydd wedi derbyn
gwobr genedlaethol am ei gwaith
yn hyrwyddo yfed diogel ymhlith
poblogaeth myfyrwyr y ddinas.
Roedd cydgadeirydd CAP Ian
Tumelty, Rheolwr Lleihau Troseddu
Busnes yn Caerdydd AM BYTH a
chydlynydd Grŵp Economi’r Nos
Partneriaeth Busnes Caerdydd, yn
nigwyddiad dathlu CAP’s yn San
Steffan ym Mehefin i dderbyn y
wobr.

CAERDYDD AM BYTH
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Cafodd y wobr ei chyflwyno gan Miles Beale, Prif
Weithredwr y Gymdeithas Fasnach Gwin a Gwirodydd.
Dywedodd ef:
“Rwyf wrth fy modd yn cyflwyno’r wobr hon am
waith yn ymestyn at rai 18-25 oed i CAP Caerdydd,
sydd wedi gweithio mor galed i leihau ymddygiad
gwrthgymdeithasol, trais yn ymwneud ag alcohol
a risgiau iechyd o lefelau uchel o feddwi ymhlith
myfyrwyr.
Cafodd CAP Caerdydd ei sefydlu yn 2018 – y cyntaf
i fynd i’r afael â defnydd alcohol ym mhoblogaeth y
myfyrwyr –gan weithio ochr yn ochr â’r prifysgolion
a choleg, undebau myfyrwyr, heddlu, Cyngor
Caerdydd, Tîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro
ac economi’r nos.
Mae CAP Caerdydd yn enghraifft gampus o bŵer
partneriaeth i gasglu ac adeiladu amrediad
rhagorol o adnoddau, hyfforddiant a chymorth i
annog iechyd a llesiant cadarnhaol ei phoblogaeth
myfyrwyr. Llongyfarchiadau mawr i Lauren, Ian ac i
CAP Caerdydd.”

CYNRYCHIOLI
CRONFA UCHELGAIS Y
DDINAS

gyflwnir gan feiciau cargo ac yn helpu annog
symudiad at opsiynau trafnidiaeth mwy
cynaliadwy

Agorodd Cronfa Uchelgais y Ddinas ar
gyfer ceisiadau am y tro cyntaf ym Mai.
Cafodd y pot £50,000 ei greu mewn
ymateb i adborth gan ein haelodau y
byddent yn hoffi gweld proses gliriach ar
gyfer dyrannu cronfeydd allanol. Cafodd
y gronfa ei derbyn yn eithriadol o dda
gan gynhyrchu nifer uwch o geisiadau
cryf nac yr oeddem yn gallu’u cyllido.
Rydym wedi’n cyffroi i weld y don gyntaf o
brosiectau wedi’u cyllido yn dechrau dod
yn fyw.Dyma nhw:

Night of the Animal Wall gan Jack Skivens –
profiad rhyngweithiol yn cyfuno llwybr canol
dinas a chwedl creaduriaid yr Animal Wall yn
dod yn fyw

Pasbort Gwin Caerdydd – yn cynnig
ffordd newydd i bobl ddarganfod
lleoliadau annibynnol canol y ddinas sy’n
gweini gwinoedd gwych
Bwyd Caerdydd – yn arddangos busnesau
canol y ddinas sy’n gwneud amgylchedd
bwyd Caerdydd yn fwy cynaliadwy – ac yn
amlygu sut mae busnesau yn gallu helpu
Caerdydd i ddod yn un o’r lleoedd bwyd
mwyaf cynaliadwy yn y DU
Winding Snake – ffilm ddogfen fer
newydd gan wneuthurwyr ffilm arobryn
wedi’u lleoli yng Nghaerdydd yn
canolbwyntio ar Gymuned Ystafelloedd
Dawns Cymru
Map Siopau Llyfrau Caerdydd – yn
archwilio siopau llyfrau annibynnol ac
ystafelloedd darllen Caerdydd trwy fapio
eu hadeiladau ac olrhain y cysylltiadau
sy’n deillio ohonynt
Theatr Iolo, HOOF! – sioe awyr agored
hudol i’r teulu cyfan yn dod i Hills Street o
Awst 16 i 18
Beiciau Cargo Caerdydd – yn cyflwyno
busnesau Caerdydd i’r cyfleoedd a
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Gwaddol yn y Gymuned – cyllido prosiect
ymchwil fel rhan o’r cynllun Dinas i Bawb
yn adnabod ffyrdd i wneud Caerdydd yn
fwy hygyrch i’w thrigolion, ymwelwyr, a
chymuned fusnes
Bugeiliaid Stryd Caerdydd – cyllid
ychwanegol i hyfforddi gwirfoddolwyr
newydd i gynorthwyo pobl sy’n agored i
niwed yn economi noswaith a nos Caerdydd
Gwesty Clayton – yn gweithio mewn
partneriaeth â busnesau eraill yn yr ardal
i ddarparu gwelliannau ychwnegol i’r
amgylchedd cyhoeddus
Os hoffech chi gael gwybod am rownd nesaf
y gronfa e-bostiwch info@forcardiff.com i
gofrestru’ch diddordeb.

PERCHNOGAETH
GYMUNEDOL
Cyn etholiadau’r Senedd yn 2021 fe
wnaethom gyhoeddi ein Maniffesto
Adferiad ar gyfer Dinasoedd a’r Stryd
Fawr – mae’r argymhellion a amlinellwyd
gennym yn y ddogfen hon yn ganolog i’n
gweledigaeth ar gyfer Caerdydd ac rydym
yn gwneud ymdrech i’w hybu yn ein gwaith
ehangach. Un o’r prif argymhellion yw i
‘rymuso cymunedau i gymryd cyfrifoldeb
dros fannau wedi’u hesgeuluso neu’u
camreoli ac atal dinistrio strwythurau
cymdeithasol berthnasol’ ac i ‘ddiogelu a
chryfhau asedau diwylliannol yng nghanol
dinasoedd’. Rydym wedi gweithredu’n
ddiweddar yn unol â’r credoau hyn ar ddau
ffrynt:
a. Buddsoddiad Eiddo Lleoliadau
Cerddoriaeth: Mae Caerdydd AM BYTH
wedi budddsoddi £1,000 mewn ymgyrch
Crowdfunding arloesol sy’n ceisio prynu 10
lleoliad cerddoriaeth cymunedol ledled y
DU i sicrhau eu dyfodol cynaliadwy. Bydd
y £1,000 yn prynu 5 cyfranddaliad yn y
gymdeithas budd cymunedol newydd a
sefydlwyd ac ochr yn ochr â dangos ein
hymrwymiad i’r egwyddor o ddiogelu
lleoliadau diwylliannol mewn mannau
trefol dylai dalu elw i Caerdydd AM BYTH
i’n galluogi ni i barhau i fuddsoddi yng
nghanol dinas Caerdydd.
b. Ymateb Asedau Cymunedol y Senedd:
Yn ddiweddar rhedodd y Senedd
ymchwiliad i asedau cymunedol a phwerau
cysylltiedig yng Nghymru. Cyflwynodd
Caerdydd AM BYTH ymateb i’r ymchwiliad
hwn gan amlygu’r cyfleoedd y gallai
pwerau cymunedol cynyddol eu creu i
helpu mynd i’r afael â materion trefol
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disymud. Canolbwyntiodd yr ymateb ar
y diffyg cymharol o’r fath bwerau yng
Nghymru o gymharu â’r DU yn ehangach
ac yn enwedig anallu cymunedau yn lleol
i fynd i’r afael â materion ar hyn o bryd
o landlordiaid absennol sy’n caniatáu i’w
heiddo ddirywio. Mae’r ymateb llawn ar
gael i’w lawrlwytho o’n gwefan.

YMCHWIL
Mae Caerdydd AM BYTH wedi bod yn
gweithio â New Economics Foundation
Consulting i ddeall yr effaith rydym
yn ei chael ar ganol dinas Caerdydd
a’i busnesau yn well ac i’n galluogi
i fesur yr effaith honno dros y tymor
BID presennol. Mae’r gwaith hwn wedi
cynnwys ymgysylltu â’r gymuned fusnes
yn ogystal â thrigolion Caerdydd a bydd
yn caniatáu i’r tîm fesur yn fwy effeithlon
yr elw ar y buddsoddiad mae talwyr
lefi yn eu gwneud yn ein gwaith. Bydd
adroddiad llawn yr ymchwil ar gael i’w
lawrlwytho o’n gwefan yn fuan.
Comisiynodd Caerdydd AM BYTH hefyd
y Local Data Company i edrych ar
gymysgedd manwerthu canol y ddinas
fesul math o fusnes, cyfraddau bod yn
wag tymor hir ac unedau yn mynd a
dod. Helpodd hyn ni i gael dealltwriaeth
well o ble mae’r ddinas ar ôl y pandemig
a’r cyfeiriad mae rhai tueddiadau yn
symud i gynorthwyo’n penderfyniadau.
Mae’r wybodaeth hon wedi cael ei
rhannu ag asiantiaid eiddo masnachol
a phartneriaid eraill sy’n ymwneud â
buddsoddi at i mewn. Os hoffech chi
gael rhagor o wybodaeth ar hyn neu yr
hoffech dderbyn yr adroddiadau sŵn
traed canol dinas wythnosol sy’n cael
eu comisiynu gan Gyngor Caerdydd ac
rydym yn eu dadansoddi, e-bostiwch
adrian@forcardiff.com

DIGWYDDIADAU’R CERDYN - SCAREDY CATS CAFÉ BAR
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