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CYFLWYNIAD Y CYFARWYDDWR 
GWEITHREDOL 

Cawsom 3 gwahanol 
Brif Weinidog ers ein 
cylchlythyr diwethaf, ac 
mae’r her o ganfod pa 
gymorth sydd ar gael 
i fusnesau yn newid o 
hyd, i’r graddau y gallai 
unrhyw beth rwy’n ei 
ysgrifennu ar hyn o bryd 
fod yn hen erbyn i chi ei 
ddarllen. Fodd bynnag, yr 
hyn sy’n bendant yw bod 
ar fusnesau angen help i 
gadw eu gorbenion yn isel 
ac i ddenu a chadw staff. 
Buom yn rhagweithiol 
yn y meysydd hyn trwy 
gydweithio â phartneriaid 
i helpu i drefnu ffair 
recriwtio ar gyfer unrhyw 
rai o’n busnesau sy’n 
talu ardoll, iddynt gael 
mynychu a chael stondin 
yn rhad ac am ddim. 
Cynhwysir manylion am 
sut yr aeth y digwyddiad 
diwethaf yn nes ymlaen yn 
y ddogfen hon, ond gallwn 
eich sicrhau y byddwn 
yn rhedeg y rhain eto, yn 

seiliedig ar eu llwyddiant 
hyd yma.

Cefnogwyd busnesau 
gennym trwy sicrhau eu bod 
ar y tariff gorau ar gyfer eu 
biliau cyfleustodau. Mae 
sesiwn galw heibio am 
ddiwrnod cyfan, ynghyd â 
chyswllt dilynol wedyn am 
gyfnod o fis gyda’r Place 
Support Partnership, wedi 
helpu rhai busnesau i arbed 
arian o ganlyniad i hynny, 
a byddwn yn parhau i 
ganfod modd o fynd ati’n 
rhagweithiol i’ch cynorthwyo 
chi mewn cyfnod mor ansicr.

Rydym yn annog busnesau i 
gael dweud eu dweud trwy 
gyfrwng dau ymgynghoriad 
pwysig y byddwn yn eich 
cynrychioli trwy ein hymateb 
iddynt. Gofynnir am adborth 
gan fusnesau o ran eu 
barnau am y mater bythol 
ddadleuol o drethi busnes, 
ynghyd â chynigion o ran 
deddfwriaeth ar gyfer Ardoll 
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Ymwelwyr newydd a gaiff 
ei gyflwyno yng Nghymru 
efallai. Rydym wedi siarad 
eisoes â nifer o fusnesau’n 
uniongyrchol, neu trwy’r 
Hoteliers Association a’r 
Fforwm Tafarnwyr, ond os 
ydych eisiau i ni wybod 
eich barn, cysylltwch trwy 
info@forcardiff.com Rydym 
hefyd yn annog busnesau i 
ymateb i’r ymgynghoriadau 
hyn yn uniongyrchol 
info@forcardiff.com

Ar gyfer pob chwarter, 
rydym yn cynnal archwiliad 
o gyfraddau’r unedau 
gweigion yn ardal Caerdydd 
AM BYTH, ac yn galonogol, 
mae eu niferoedd wedi 
lleihau o Orffennaf i Hydref, 
o 15% i 14%. Nid yw rhai 
o’r rhain ar y farchnad, ac 
mae’r galw am fannau 
manwerthu yn Stryd y 
Frenhines er enghraifft 
yn uchel yn ôl asiantiaid 
masnachol. Rydym yn 
parhau i groesawu nifer o 
fusnesau newydd i ganol 

y ddinas sy’n gweld yn 
glir, trwy eu hymchwil i 
ganfod safleoedd a lleoedd 
addas, bod yr hyn a gynigir 
gan Gaerdydd yn ddigon 
grymus iddynt benderfynu 
buddsoddi yma.

Yn olaf, mae’n bleser gen i 
groesawu Nia Wood Gaiger 
(nia@forcardiff.com) i’n 
tîm fel Rheolwr Prosiectau. 
Bydd Nia’n arwain ar 
ein cytundeb glanhau 
ychwanegol ac ymholiadau 
gweithredol cysylltiedig, yn 
ogystal ag unrhyw fentrau 
yng nghyswllt trafnidiaeth 
a’r amgylchedd y byddwn yn 
eu rhedeg neu’n eu cefnogi. 
A hithau’n gweithio’n 
flaenorol i Cadw’ch Gymru’n 
Daclus, ac yn ymddiriedolwr 
i Cynnal Cymru, mae hi 
eisoes yn mynd i’r afael â 
phob math o waith pwysig.
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Adrian Field 
Cyfarwyddwr Gweithredol
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YSTADEGAU BUSNES 
(1AF GORFFENNAF – 31AIN HYDREF) 

79 
o leoedd diogel 
gweithredol 

Darparodd 74 o bobl hyfforddiant, 
gwerth yr hyfforddiant – £5347.67

Incwm 
Ychwanegol  

£12,300

Gwerthiannau Cerdyn Rhodd  - £6,240 
Adbryniadau Cerdyn Rhodd  - £3,390

Marsialiaid Nos 
3 lleoliad 
Lôn y Felin, Heol y Brodyr 
Llwydion a Stryd Wood

Cynorthwywyd 
dros 52,175 
o bobl i gael 
mynediad i 
dacsis

Y Tîm Glanhau 
266  
Tynnu tagiau 
Graffiti 

8.75 galwyn 
o Gel Graffiti a 
ddefnyddiwyd

Metrau sgwâr 
o strydoedd a 
lanhawyd 
42,905
Tynnu gwm cnoi 
387

Paent a 
ddefnyddiwyd 
25 galwyn

Gel sitrws a 
ddefnyddiwyd 52 
galwyn  
Diheintydd ffres 
72 galwyn  



ADBORTH GAN FUSNESAU
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Rydym wirioneddol wedi mwynhau gweithio gyda Caerdydd 
AM BYTH, a chael dangos i’r brandiau sy’n bartneriaid â ni 
yr holl fuddion sydd ganddynt i’w cynnig. Rwy’n gwybod 
bod rhai o’n brandiau wedi defnyddio eu cyrsiau hyfforddi i 
ddatblygu eu timau. Yn bersonol, rydw i wedi cael budd o’u 
digwyddiadau rhwydweithio, ac wedi gwneud cysylltiadau 
gwych yn y ddinas trwyddynt. Bu Caerdydd AM BYTH bob 
amser yn gefnogol i ni a’n brandiau, ac edrychwn ymlaen at 
barhau i wneud ein brandiau’n ymwybodol o’r buddion sydd 
ganddynt i’w cynnig. 
- Richard Stephens-Knott, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
Ganolfan, St David’s Dewi Sant

Aethom ati i gysylltu â Caerdydd AM BYTH i drefnu i’w 
tîm glanhau chwipolchi’r maes parcio yn ein heiddo. Fe 
gyrhaeddon nhw’r diwrnod wedyn a gwneud gwaith 
trylwyr ac effeithlon i ni - diolch i bawb a oedd yn 
ymwneud â’r gwaith
– Sue Harvey, Senior Admin Officer, St David’s Children 
Society.

“

”
Gan fod Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy yn newydd i ganol y 
ddinas, mae’n bleser gennym wahodd y Swyddogion Ymgysylltu 
Busnes o Caerdydd AM Byth i wneud cyflwyniad i’r tîm, gan 
sicrhau ein bod yn gwbl ymwybodol o Caerdydd AM BYTH 
a’u gwasanaethau. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda 
Caerdydd AM BYTH yn y dyfodol, gan gefnogi mentrau lleol a 
manteisio ar y buddion a’r cyfleoedd sydd ar gael i ni.
- Sally Williams, Rheolwr Prif Gangen, Cymdeithas 
Adeiladu Sir Fynwy.                       

“

”

“

“

”



DIWEDDARIADAU TÎM 
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CROESO I NIA

Ymunodd Nia â Caerdydd AM BYTH ym mis Medi fel 
ein Rheolwr Prosiectau. Mae Nia yn siarad Cymraeg yn 
Rhugl, a bu’n astudio BA mewn Cynhyrchu Cyfryngol 
trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru. 

Ers graddio yn 2012, bu’n gweithio i sawl sefydliad nid-
er-elw o fewn y sector amgylcheddol, yn arbenigo mewn 
cyfryngau digidol, digwyddiadau a rheoli prosiectau. 

Yn ystod cyfnod creu rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, fe gafodd Nia ei secondio 
i sefydlu presenoldeb ar-lein ar gyfer swyddfa’r Comisiynydd, ac ers hynny, bu’n cefnogi 
sefydliadau gwirfoddol fel Public Affairs Cymru gyda gwaith brandio a marchnata. Â 
chanddi ddiddordeb brwd yng nghynaliadwyedd busnesau a dyfodol carbon isel, mae 
Nia yn eistedd ar fwrdd ymddiriedolwyr Cynnal Cymru.



CYFLAWNI 

Mae Partneriaeth Lleihau Troseddau Busnes Caerdydd 
yn Erbyn Troseddau Busnes (CABC) wedi ffarwelio â’i 
Gadeirydd, Rory Fleming, oedd wedi rhoi’r gorau i’r swydd 
yng nghyfarfod bwrdd mis Tachwedd, gan ei fod yn symud 
yn y flwyddyn newydd. Mae Rory wedi llywio’r bartneriaeth 
trwy amgylchiadau anodd y pandemig, ac roedd ei brofiad 
helaeth fel uwch randdeiliad allweddol yn y gwaith o reoli 
canol y ddinas yn ased aruthrol i CABC. Cofnodwyd diolchiadau 
aelodau’r Bwrdd am ei waith rhagorol, a dymunwyd yn dda 
iddo yn ei rôl newydd.

CAERDYDD YN ERBYN TROSEDDAU BUSNES
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CYNLLUN GWAHARDD 
Mae CABC wedi mabwysiadu cynllun gwahardd ar gyfer troseddwyr mynych sy’n dwyn o 
siopau, i’w hatal rhag cael mynediad i eiddo os yw ein haelodau wedi cofrestru ar gyfer y fenter. 
Os caiff troseddwr ei wahardd o un eiddo oherwydd ei fod wedi troseddu eto, wedi bygwth 
trais neu ymddwyn yn wrthgymdeithasol, yn fe gaiff ei wahardd o bob eiddo. Mae aelodau’n 
arddangos sticer gwahardd CABC ar eu ffenestri a / neu rybudd ar eu tiliau i ddangos eu 
bod yn aelodau o’r cynllun, a chaiff ei weinyddu trwy system gudd-wybodaeth a chofnodi 
digwyddiadau SentrySIS™. Rydym yn gweithio gyda swyddog ymddygiad gwrthgymdeithasol 
dynodedig Heddlu De Cymru ar gyfer Caerdydd, sef PC Darren Johns, i adeiladu proffiliau 
troseddwyr mynych, er mwyn darparu tystiolaeth ar gyfer gwaharddiadau, ac i wneud 
atgyfeiriadau i ystyried ceisiadau ar gyfer Gorchmynion Ymddygiad Troseddol gerbron Llysoedd 
Ynadon. 

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun gwahardd, neu ys ydych yn dymuno ymuno ag ef, 
e-bostiwch cabc@forcardiff.com neu ffoniwch 02922 672804

RADIO CITYNET 
Mae rhwydwaith radio CityNet yn dal i dyfu, gyda 222 o 
danysgrifwyr, ac mae’n un o’r ychydig iawn o gynlluniau yn 
y DU a chanddo swyddog heddlu’n monitro’r radio 24/ 7. 
I gefnogi’r defnyddwyr hyn, mae CABC wedi creu Fforwm 
Defnyddwyr CityNet i gael adborth gan ddefnyddwyr 
radio Diogelwch Cyhoeddus CityNet ar draws yr economi 
manwerthu a’r economi nos. Rydym yn falch bod Sayonara 
Prendergast o’r tîm rheoli yn Kiwi’s wedi cytuno i gadeirio’r 
cyfarfodydd hyn a gynhelir bob dau fis. 



CRONFA STRYDOEDD MWY DIOGEL 
Roedd Caerdydd AM BYTH wedi partneru â Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol 
Caerdydd i ymgeisio am Gyllid Strydoedd Mwy Diogel a weinyddir gan y Swyddfa Gartref. 
Rydym yn falch bod y gronfa o arian a roddwyd i’r ddinas yn £750,000 ac fe’i defnyddir 
i ddatblygu mentrau yng nghyswllt diogelwch cyhoeddus, gyda phwyslais arbennig ar 
leihau trais yn erbyn merched a genethod.
Bydd Caerdydd AM BYTH yn derbyn rhan o hyn i gyflawni pedwar prosiect:

1) STAFF DIOGELU 
AR GYFER CLYBIAU A 
BARRAU
Bydd rhaglen beilot yn cychwyn yn y 
flwyddyn newydd pryd y bydd cyllid ar 
gael i ddarparu staff diogelu o fewn 
eiddo sy’n rhan o’r economi nos (NTE) 
mewn rôl a fydd yn canolbwyntio ar les a 
diogelwch cwsmeriaid. Bydd yr aelodau 
staff hyn mewn gwisg y gellir ei adnabod 
yn hawdd, ac yn cael hyfforddiant i godi 
ymwybyddiaeth am ddiogelwch a rhai sy’n 
cael eu hunain mewn sefyllfaoedd bregus.
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2) YMCHWIL I 
DDIOGELWCH Y GYMUNED 
LGBTQ YNG NGHANOL Y 
DDINAS YN Y NOS
Cynhelir ymchwil i archwilio profiadau a 
theimladau’r gymuned LGBTQ+ mewn 
perthynas â diogelwch personol yng 
nghanol y ddinas. Bydd hefyd yn ymchwilio 
i awgrymiadau o achosion o ddiffyg adrodd 
ynghylch ymosodiadau a chamdriniaeth 
homoffobig. Bydd yr ymchwil hwn yn cynhyrchu 
cynllun gweithredu i ysgogi newid ystyrlon.                             

Rhoddwyd cyllid i Gyngor Caerdydd a 
Heddlu De Cymru brynu camera CCTV 
symudol i’w ddefnyddio mewn mannau 
lle ceir problemau graffiti er mwyn 
canfod ac erlyn troseddwyr. Hefyd, 
mae ardal Caerdydd a’r Fro o Heddlu 
De Cymru wedi penodi Prif Arolygydd 
i arwain ar leihau graffiti, a bydd gan 
PCSO o fewn tîm cymdogaeth canol 
y ddinas gyfrifoldeb gweithredol dros 
waith cofnodi ac ymchwilio dydd i ddydd 
troseddau o dan oruchwyliaeth Rhingyll y 
gymdogaeth.
Rydym hefyd yn awyddus i amlygu 
arferiad Caerdydd AM BYTH o dynnu 
graffiti yn gyflym trwy ein tîm glanhau 
trylwyr pan gaiff achosion eu hadrodd 
gan ein haelodau, sy’n cynnwys 
tystiolaeth o adroddiad trosedd gan 
yr heddlu i’n holl fusnesau. Dymunwn 
hyrwyddo polisi o ddim goddefgarwch o 
ran graffiti yng Nghanol y Ddinas, a bydd 
cynyddu nifer yr achosion a adroddir 

3) MENTER TYNNU 
GRAFFITI             

yn ein helpu i gyflawni hynny. Gellir gofyn 
am wasanaethau’r tîm glanhau trylwyr trwy 
anfon e-bost at info@forcardiff.com neu ffonio       
02920 314770. Gellir cael rhif adroddiad 
trosedd i’w gynnwys yn y cais trwy https://www.
south-wales.police.uk/ro/report/ocr/af/how-to-
report-a-crime/
Yn anffodus, rydym yn dal i weld llwyth o dagiau 
graffiti o fewn y ddinas a’i chyffiniau, ond 
mae’n galondid i ni fod busnesau’n fwy a mwy 
hapus i adrodd i’r Heddlu am unrhyw beth ar eu 
heiddo, cyn i dîm glanhau Caerdydd AM BYTH 
ei dynnu. Rydym hefyd yn ymateb i geisiadau’n 
gyflymach nag erioed o’r blaen, diolch i’n tîm 
ymroddedig. Os byddwch yn dod o hyd i achos 
o graffiti, rhowch wybod i’r heddlu. Os wnewch 
chi roi gwybod wedyn i Nia Wood-Gaiger, ein 
Rheolwr Prosiectau newydd, yn nia@forcardiff.
com, fe drefnwn i’w lanhau’n gyflym.
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4) SIARTER DIOGELWCH MERCHED YN Y NOS
Mae Caerdydd yn ddinas ddiogel, ond bydd gormod o ferched yn 
teimlo’n anniogel wrth deithio, gweithio neu fynd allan gyda’r nos. 
Wedi’i ysbrydoli gan Siarter Diogelwch yn y Nos Llundain, bydd 
y Rhwydwaith Diogelwch Merched, y mae Cyfarwyddwr Cyswllt 
Caerdydd AM BYTH, Carolyn Brownell, yn ei gadeirio, yn rhoi siarter 
ar waith yn y flwyddyn newydd. Bydd yn gofyn i sefydliadau arwyddo 
set syml o addunedau, yn amrywio o hyrwyddwyr enwebedig ar gyfer 
diogelwch merched, hyfforddi staff i gredu merched pan fyddant yn 
adrodd ynghylch digwyddiad, ynghyd â sut i ymateb i’r adroddiadau 
hynny, a dylunio lleoedd i’w gwneud yn fwy diogel ac i deimlo’n fwy 
diogel i ferched yn y nos.

MANNAU DIOGEL
Cydnabyddiaeth Genedlaethol 

Mae’r sefydliad Mannau Diogel ar waith 
ledled y DU, gyda degau o filoedd o fentrau 
Mannau Diogel ar draws gwahanol drefi a 
dinasoedd. Roedd Cyfarwyddwr y cynllun, 
Andrew Culkin, wedi cysylltu â Caerdydd AM 
BYTH yr haf hwn i ofyn am gael defnyddio 
lansiad ymgyrch ein cynllun fel patrwm ar 
gyfer lleoliadau presennol a newydd sy’n 
ystyried ymuno â’r cynllun.

Dyfynnwyd Andrew yn dweud:

“Roedd ymgyrch Mannau Diogel Caerdydd 
AM BYTH yn drawsnewidiol yn nhermau’r 
modd y caiff Mannau Diogel eu hyrwyddo 
a’u canfod ar adegau o angen.

Mae Mannau Diogel yn cynnig cymorth i 
helpu pobl i gadw’n ddiogel ac i deimlo’n 
ddiogel, mae gwybod bod Mannau Diogel 
gerllaw yn rhoi’r hyder i bobl fynd allan, gan 
wybod bod help ar gael os oes angen.

Roedd cynnwys y codau QR ar y posteri a’r 
matiau diod a ddosbarthwyd i leoliadau 
ar draws Caerdydd wedi cyflwyno’r apiau 
Mannau Diogel i filoedd o bobl, efallai 
nad oeddent erioed wedi sylweddoli bod 
cymaint o help a chymorth ar gael.                                                                     

Rydym yn annog pob gweithredwr cynllun 
Mannau Diogel ledled y DU i fabwysiadu 
dull arloesol Caerdydd AM BYTH, er mwyn 
i bawb gael gwybod lle mae eu Mannau 
Diogel agosaf cyn y posibilrwydd o fod 
angen un, neu os oes angen, sut i ddod o 
hyd i Fan Diogel ar adeg o angen.”

Partneriaeth Heddlu De Cymru                     
Mae Caerdydd AM BYTH a PCSOs lleol yn 
cydweithredu i gefnogi busnesau ar draws Sir 
Caerdydd, sy’n rhan o’r cynllun Mannau Diogel, 
neu sy’n dymuno ymuno ag ef, ynghyd â’u 
cofrestru. Os nad ydych yn aelod o Caerdydd 
AM BYTH, ac wedi’ch lleoli y tu allan i ganol y 
ddinas ac yn dymuno ymuno â Mannau Diogel, 
rhowch wybod i ni, a byddwn yn eich rhoi mewn 
cysylltiad â’ch PCSO lleol a wnaiff drafod yr 
hyfforddiant a sut i ymuno gyda chi.

Pride Cymru 
Yn ystod mis Awst, bu Caerdydd AM BYTH yn 
cefnogi Pride Cymru trwy ddylunio, argraffu 
a dosbarthu posteri ‘pride’ arbennig, y 
danfonwyd cannoedd ohonynt ledled y ddinas, 
i sicrhau bod pawb a oedd eisiau dathlu yng 
Nghaerdydd y penwythnos hwnnw yn gallu 
gwneud hynny’n  ddiogel.

Cefnogwyd Pride Cymru gennym hefyd trwy 
ddarparu 3 bwa o falwnau yng ngiatiau Gerddi 
Sant Ioan a oedd ar lwybr yr orymdaith yn 
ystod y dathliadau. 
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FFAIR RECRIWTIO   
Ym mis Medi, gwelwyd bron i 50 o fusnesau a phartneriaid yn mynychu ffair recriwtio 
a drefnwyd gan Caerdydd AM BYTH gyda Gyrfa Cymru a thîm ‘i Mewn i Waith’ Cyngor 
Caerdydd. A hwnnw’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Siopa Capitol, mynychodd 483 
o bobl a chafwyd adborth gwych gan lawer o’n busnesau sy’n cymryd rhan ac yn talu 
ardoll. Roedd Caerdydd AM BYTH wedi annog cymaint o fusnesau â phosib i gael 
stondin ac i amlygu eu swyddi gweigion, ac roedd wedi ariannu gwaith marchnata’r 
digwyddiad. Disgwylir y cynhelir digwyddiadau tebyg yn 2023 y bydd Caerdydd AM 
BYTH yn parhau i chwarae rhan ynddynt.

BWS DIOGELWCH MYFYRWYR 
Roedd gwasanaeth y Bws Diogelwch Myfyrwyr wirioneddol wedi’i adfywio gyda 
dychweliad myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi. Ym mis Medi 
a Hydref roeddynt wedi cynorthwyo 314 o fyfyrwyr i sicrhau eu bod yn mynd adref yn 
gyflym ac yn ddiogel. A hwnnw’n gweithredu bob nos Fercher, nos Wener a nos Sadwrn, 
mae’n darparu help i unrhyw un sydd ei angen. Gan batrolio canol y ddinas, mae’r 
gwirfoddolwyr, sy’n Fyfyrwyr Heddlu, yn canfod unigolion bregus, sydd ar eu pennau eu 
hunain, ac yn mynd â nhw adref neu i Ganolfan Trin Problemau Alcohol yn ddiogel.



GWELLA 

O ddydd Sadwrn 29ain Hydref i ddydd Gwener 4ydd Tachwedd, bu Caerdydd yn dathlu 
ei hunaniaeth fel Dinas yr Arcedau gyda 107 o gynigion a digwyddiadau, llwybr cerfluniau 
Night of the Animal Wall, ynghyd â llwybr lluniau hanesyddol. Lansiwyd yr ymgyrch 
gyda dathliad Diwrnod Dinas yr Arcedau a welodd gerddoriaeth fyw, teithiau cerdded, 
barddoniaeth a pherfformiad drag o fewn un o’r arcedau. 

Fe barhaodd y digwyddiadau dros saith diwrnod, gyda gweithgareddau celf a chrefft 
am ddim, darlleniadau gan Jack Skivens, sef awdur Night of the Animal Wall, ynghyd â 
digwyddiad Marchnad Nos ym Marchnad Caerdydd. Gan gyd-daro â gwyliau hanner tymor 
mis Hydref, roedd Wythnos Dinas yr Arcedau yn annog teuluoedd i ymweld â Chaerdydd i 
fwynhau’r digwyddiadau a’r gostyngiadau a oedd ar gael. 

Hyrwyddwyd y digwyddiad trwy ymgyrch hysbysebu helaeth, a oedd yn cynnwys hysbysebu 
oddi allan i’r cartref ym Mryste, Caerfaddon, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â 
Chaerdydd.

WYTHNOS DINAS YR ARCEDAU
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CROESAWU MYFYRWYR
Bob blwyddyn, bydd miloedd o fyfyrwyr yn 
cyrraedd Caerdydd o bob cwr o’r byd i astudio, 
byw a llwyddo. Bydd llawer o’r myfyrwyr hyn 
yn dod i alw Caerdydd yn ‘gartref’ iddynt – a 
thrwy’r ymgyrch hon, aethom ati i fanteisio 
ar dalent myfyrwyr presennol a’u cariad am 
y ddinas i helpu i groesawu’r genhedlaeth 
amlddiwylliannol nesaf o fyfyrwyr. 

Fel y modd gorau o arddangos yr holl dalent sy’n 
bodoli eisoes yng Nghaerdydd, gwahoddwyd 
myfyrwyr gennym i gyflwyno darn o gelfwaith 
sy’n ymgorffori ysbryd Caerdydd, gyda’r cyfle i 
arddangos eu gwaith ledled y ddinas.

Cydlynwyd y gwaith o greu prosiect ffotograffig 
gennym gyda’r ffotograffydd-fyfyriwr Laurie 
Broughton. Roedd Laurie wedi darparu casgliad 
rhyfeddol o amrywiol o ffotograffiaeth ar ein 
cyfer, sydd wirioneddol yn adlewyrchu’r corff 
amlddiwylliannol a rhyngwladol o fyfyrwyr yng 
Nghaerdydd.

Lansiwyd yr ymgyrch yn ystod wythnos y 19eg 
o Fedi, gyda’r ymgyrch yn y cyfryngau ar gyfer 
canol y ddinas, Cysylltiadau Cyhoeddus, y 
cyfryngau cymdeithasol a chynnwys fideo 
yn mynd yn fyw. Roedd hyn yn cyd-daro â 
chychwyn Pythefnos y Glas. Llwyddodd yr 
ymgyrch i gyrraedd dros 1.8 miliwn a derbyniodd 
filoedd o sylwadau ledled y cyfryngau 
cymdeithasol gan fyfyrwyr ar draws y byd, 
a oedd yn cymeradwyo natur gynhwysol yr 
ymgyrch.
 



YR AP   
Mae’r ap hir ddisgwyliedig y gofynnwyd amdano ers tro, 
Y Cerdyn, yma o’r diwedd. Fe’i lansiwyd ddechrau mis 
Tachwedd ac mae o ar gael ar Android ac yn yr ‘App Store’. 
Gall defnyddwyr nid yn unig weld rhestr o gynigion ond 
hefyd storio eu ffefrynnau, gallant eu hidlo yn ôl eu math 
a’u lleoliad daearyddol, yn ogystal â gweld rhestr lawn o 
ddigwyddiadau.

Yn ystod wythnos y lansiad, roeddem yn falch o gael 
gweithio gyda The Cocktail Club, pryd y cynhaliwyd 
cystadleuaeth gennym a oedd yn caniatáu i unrhyw un 
oedd wedi cofrestru ar gyfer yr ap yn ystod yr wythnos 
gyntaf gael ennill cyflenwad blwyddyn o goctels. Roedd 
hyn yn aruthrol o boblogaidd, a diolchwn i’r cannoedd 
ohonoch a lawrlwythodd yr ap ar y pryd, ac anogwn bawb i 
wneud  hynny. 

Mae copïau ffisegol o’r Cerdyn yn dal i fod ar gael, ond 
rydym wrthi’n annog busnesau i hybu’r ap fel opsiwn ar 
gyfer eich staff. Rydym wedi dylunio pecyn cymorth busnes 
ar gyfer timau cyfathrebu mewnol, gydag asedau ar gael 
i hyrwyddo ei lansiad. Os oes arnoch angen unrhyw beth 
pwrpasol ar gyfer eich mewnrwyd, e-newyddion neu 
ystafell staff, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.  
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Y CERDYN

*AVAILABLE TO EMPLOYEES OF FOR CARDIFF 
MEMBER BUSINESSES ONLY. NEW SIGN-UPS ONLY.

WIN A YEAR’S SUPPLY OF 
COCKTAILS FROM THE 
COCKTAIL CLUB CARDIFF 
WHEN YOU DOWNLOAD 
AND SIGN-UP TO THE 
CARD APP*.

THE CARD APP 
IS HERE! 

SCAN TO DOWNLOAD OR VISIT
WWW.FORCARDIFF.COM/THE-CARD

*Sylwch fod y Gystadleuaeth wedi cau ar 17eg Tachwedd ond mae dal modd i chi lawrlwytho’r ap



 

DIGWYDDIADAU   
Digwyddiad aelodau olaf y flwyddyn 
oedd Diwrnod Beaujolais ar gyfer 
aelodau Y Cerdyn yn The Cocktail 
Club mewn cydweithrediad â 
Morphe. 

Ar 17eg Tachwedd, cafodd 100 o 
westeion fwynhau coctels a sesiynau 
coluro am ddim gan artistiaid 
coluro proffesiynol Morphe. Cafodd 
y gwesteion fynediad cyfyngedig i 
lawr uchaf The Cocktail Club er mwyn 
iddynt allu dathlu Diwrnod Beaujolais 
gyda’u cydweithwyr.         
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Y CYNIGION DIWEDDARAF



Y CELFYDDYDAU A DIWYLLIANT

I nodi gemau rygbi rhyngwladol yr hydref ac i ddathlu twrnamaint Cwpan y Byd cyntaf Cymru 
ers 1958, mae Caerdydd AM BYTH wedi gosod darn newydd o gelfyddyd gyhoeddus dros 
dro yn y Sgwâr Canolog. Roedd y murlun lentigol yn dathlu treftadaeth gerddorol Cymru 
yn ogystal â’i threftadaeth ym maes chwaraeon, gan anrhydeddu Calon Lân, a ffefrir gan  
dorfeydd gemau rygbi, o un ongl, ac Yma o Hyd, sef un o hoff ganeuon cefnogwyr pêl-droed, 
o’r ongl arall.
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CANLLAW GIGIAU MINTY 

GOSODWAITH CHWARAEON

Ar ôl ariannu’r rhifyn gwreiddiol tra 
llwyddiannus o Ganllaw Gigiau Minty 
yn 2017, roedd yn bleser gan Caerdydd 
AM BYTH ddatblygu’r prosiect i gynnwys 
adnodd ar-lein i bobl sydd eisiau chwilio 
am ba gerddoriaeth fyw sy’n digwydd, 
pryd ac yn lle yn y ddinas. Ym mis Hydref, 
gwelwyd lansiad swyddogol y llwyfan hwn 
yn Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a 
Diwylliant Prifysgol Caerdydd. 

Un o nodau’r Canllaw yw cael 100,000 o 
bobl sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio 
yng Nghaerdydd i fynychu gig byw y 
byddent efallai wedi’i fethu fel arall. Roedd 
ein cyfraniad hefyd wedi helpu i ddiogelu 
rhagor o gyllid gan Cymru Greadigol, sy’n 
dangos y modd y gall ymrwymiad Ardal 
Gwella Busnes ysgogi prosiectau.
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CARDIFF
venues
1. Art Exhibition of  

the City’s Venues
2. Cardiff Students’ Union
3. Carpe Noctem
4. Chapter Arts Centre
5. Clwb Ifor Bach
6. CULTVR Lab
7. Fuel Rock Club
8. Porter’s Cardiff
9. Royal Welsh College  

of Music and Drama
10. St. David’s Hall
11. Steam Cardiff
12. The Moon Cardiff
13. Tiny Rebel Cardiff
14. Tramshed
15. Zen Bar @ USW Atrium
16. 147 Lounge
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GETTING WHAT'S ON OUR DOORSTEP... 
...INTO YOUR POCKET!

Our NEW digital platform will 
tell you about every gig!

Community Interest Company Number: 13658020

SCAN ME!
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CERDYN RHODD 
Mae ein rhaglen cerdyn rhodd, sydd wedi’i hen sefydlu 
bellach, yn dal i dyfu gyda busnesau newydd yn 
ymuno’n ddiweddar, gan gynnwys Apple, Paperchase, 
a Cotswold Outdoor. Cafwyd cynnydd o 170% yng 
ngwerthiant y cerdyn rhodd trwy cardiffgiftcard.com yn 
y flwyddyn ddiwethaf, o gymharu â 2021. 
                 
Mae busnesau sy’n aelodau o Caerdydd AM BYTH yn 
dal i fod yn gymwys i gael gostyngiadau o dros £500 
ar archebion o’r cerdyn, sy’n gwneud y cerdyn yn fodd 
ardderchog o wobrwyo eich staff neu eich cleientiaid 
dros gyfnod y Nadolig.         

Dywedodd Margaret Waters, Rheolwr Cyffredinol 
Park Plaza, ‘Defnyddiwyd cerdyn rhodd Caerdydd i 
wobrwyo ein staff yma yn Park Plaza oherwydd bod 
holl amrywiaeth y busnesau sy’n cymryd rhan yn 
golygu y bydd pawb sy’n derbyn cerdyn yn gallu ei 
wario ar rywbeth y maent yn ei hoffi. Mae cardiau 
rhodd Caerdydd yn fodd ardderchog o ddangos eich 
cefnogaeth i’r economi leol, gan na ellir ond eu gwario 
yma yng nghanol y ddinas.’

Os hoffech drafod archeb ar gyfer nifer sylweddol o 
gardiau rhodd, neu os hoffech gofrestru eich busnes i 
dderbyn y cerdyn rhodd, cysylltwch trwy 
info@forcardiff.com
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GWOBRAU AC ACHREDIAD
A ninnau eisoes wedi ennill Gwobr Dare PRCA Cymru 
a’r De Orllewin am yr Elusen/Sefydliad Nid-er-elw 
gorau am ein hymgyrch Mannau Diogel, roeddem wrth 
ein boddau’n cael ennill Gwobr Grand Prix PRCA sy’n 
arddangos y gorau o bob cwr o’r DU. 

Roedd Caerdydd AM BYTH yn falch hefyd o dderbyn 
tystysgrif achrediad British BIDs (Ardaloedd Gwella 
Busnes Prydain) yn eu cynhadledd flynyddol yn 
ddiweddar. Roedd proses fanwl i sicrhau bod Caerdydd 
AM BYTH yn gweithredu mewn modd effeithiol a 
phriodol wedi sicrhau y cawsom ein barnu’n annibynnol 
ar gyfer ein hachrediad, a fydd yn para tan 2024.



17FOR CARDIFF

CYNRYCHIOLI

Mae rownd gyntaf prosiectau a gefnogir gan Gronfa Uchelgais y 
Ddinas yn mynd rhagddi’n dda, gyda rhai wedi’u cwblhau eisoes.  

CRONFA UCHELGAIS Y DDINAS 

PASBORT GWIN CAERDYDD
Rhwng 7fed Awst a 15fed Medi, roedd 9 lleoliad yng nghanol 
y ddinas wedi cymryd rhan yng nghynllun Pasbort Gwin 
Caerdydd. Roedd y pasbort wedi cyflawni £10,800 mewn 
gwariant uniongyrchol yn y lleoliadau a oedd wedi cymryd 
rhan, yn ogystal ag ysgogi gwariant ychwanegol ar fwyd a 
diodydd nad oeddent yn rhan o’r cynllun. Roedd y pasbort 
wedi mynd i lawr yn dda iawn ymhlith ei 600 o ddefnyddwyr, a 
chafwyd yr adolygiad brwd hwn gan Callum Paine, a oedd yn 
crynhoi’r prosiect a’i fuddion.

“Roedd fy ngwraig a minnau wedi cwblhau ein pasbortau 
neithiwr, a byddwn yn dechrau ein hail rai heno, roeddem ni 
wedi archebu pumed un neithiwr. Mae hwn wedi bod yn ffordd 
wych o hybu barrau a bwytai annibynnol Caerdydd, a bydd 
yn newid y modd yr ydym ni’ n bwyta ac yn yfed yn y ddinas 
am byth. Roedd Curado a Vermut yn rhagorol – fe gawsom ni 
wasanaeth rhyfeddol o dda gan y ddau, ac rydym yn bwriadu 
mynd iddyn nhw’n rheolaidd o hyn allan.”

BUGEILIAID Y STRYD BUGEILIAID Y STRYD 
CAERDYDDCAERDYDD
Derbyniwyd grant ganddynt i hyfforddi Derbyniwyd grant ganddynt i hyfforddi 
15 o wirfoddolwyr eraill, ac i ehangu eu 15 o wirfoddolwyr eraill, ac i ehangu eu 
gweithrediadau i gynnwys nosweithiau gweithrediadau i gynnwys nosweithiau 
Sadwrn yn ogystal â nosweithiau Sadwrn yn ogystal â nosweithiau 
Gwener. Ers derbyn eu grant, mae pump Gwener. Ers derbyn eu grant, mae pump 
o wirfoddolwyr newydd wedi cwblhau eu o wirfoddolwyr newydd wedi cwblhau eu 
hyfforddiant ac yn patrolio fel Bugeiliaid hyfforddiant ac yn patrolio fel Bugeiliaid 
Stryd dan hyfforddiant. Mae pedwar Stryd dan hyfforddiant. Mae pedwar 
ohonynt wedi cwblhau eu hyfforddiant ohonynt wedi cwblhau eu hyfforddiant 
llawn ac yn Fugeiliaid Stryd cymwys. llawn ac yn Fugeiliaid Stryd cymwys. 
Mae’r Bugeiliaid Stryd wrthi ar hyn o Mae’r Bugeiliaid Stryd wrthi ar hyn o 
bryd yn patrolio unwaith bob pedwar nos bryd yn patrolio unwaith bob pedwar nos 
Sadwrn, ac wedi recriwtio dau arweinydd Sadwrn, ac wedi recriwtio dau arweinydd 
tîm newydd. Ar ôl i’r arweinyddion tîm tîm newydd. Ar ôl i’r arweinyddion tîm 
gwblhau eu hyfforddiant, caiff patrolau gwblhau eu hyfforddiant, caiff patrolau 
eu hehangu ymhellach ar nosweithiau eu hehangu ymhellach ar nosweithiau 
Sadwrn.Sadwrn.
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LLWYBR NIGHT OF THE ANIMAL TRAIL

Cais am gyllid Cronfa Uchelgais y Ddinas oedd sail wreiddiol 
llwybr Night of the Animal Wall Jack Skivens. Buom yn gweithio 
gyda Jack i droi ei gais gwreiddiol yn ddarn mwy o waith, fel 
rhan o ymgyrch wythnos Dinas yr Arcedau. Roedd yn darparu 
hwb ardderchog i’n hymgyrch ein hunain a oedd yn addas i 
deuluoedd, ac a oedd yn ehangu cynulleidfa prosiect Jack 
ei hun. Rydym yn obeithiol y gallwn gydweithio fel hyn gyda 
rhagor o ymgeiswyr i’r gronfa yn y dyfodol.

Mae rhai o’r prosiectau llwyddiannus o rownd gyntaf Cronfa Uchelgais y Ddinas yn dal yn y 
broses o gael eu datblygu. Cadwch olwg ar sianelau Caerdydd AM BYTH i glywed rhagor am 
ddatblygiadau gan Winding Snake Productions, Cardiff Cargo Bikes, Gwesty’r Clayton a mwy.               

Bydd Cronfa Uchelgais y Ddinas yn dal i fod ar agor yn gyson yn ystod tymor presennol 
Caerdydd AM BYTH. Bydd y rownd nesaf o gyllid sydd wedi’i hamserlennu ar agor yn fuan. Ac 
mewn ymateb i’r wybodaeth a gasglwyd trwy ein proses ar gyfer monitro cyfle cyfartal, bydd y 
rownd hon yn cynnwys dyraniad cyllid sydd wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau a arweinir gan 
bobl o gefndiroedd du, Asiaidd, a lleiafrifoedd ethnig. Am ragor o fanylion ynglŷn â’r gronfa, 
cysylltwch â ni trwy info@forcardiff.com 

SESIYNAU ARCHWILIO IECHYD BUSNESAU                        
Bu Caerdydd AM BYTH yn helpu i gynnal clinig iechyd i fusnesau a oedd yn darparu cyngor 
am ddim ynghylch canfod arbedion, ynghyd â dod o hyd i’w ffordd trwy’r argyfwng ynni 
presennol, a sut i gyflawni’r gwerth gorau o safbwynt gwasanaethau. Mae’r cymorth hwn yn 
dal i fod ar gael i bob busnes yng nghanol y ddinas, os ydynt yn aelodau o Caerdydd AM BYTH 
ai peidio, a bydd ar gael tan ddiwedd 2022.                                             
Cysylltwch â PSP yn uniongyrchol ar info@placesupportpartnership.com neu trwy ffonio 0333 
0156 289, i gael cymorth yn rhad ac am ddim.

PARTNERIAETH - CBEP 
Fel Cadeirydd Partneriaeth Digwyddiadau Busnes Caerdydd (CBEP), 
croesawodd Adrian dros 40 o gynrychiolwyr i gyfarfod blynyddol 
a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality. Siaradodd Kerrin McPhie, 
Prif Weithredwr Cymdeithas y Diwydiant Cyfarfodydd (MIA) am y 
sefyllfa yn y DU, tra cyflwynodd Richard Smith, un o ymchwilwyr 
digwyddiadau busnes mwyaf blaenllaw y DU, ei waith o safbwynt 
sut yr oedd pethau’n mynd yng Nghaerdydd. 

Darparodd Faye Tanner, o dîm Cwrdd yng Nghaerdydd, amlinelliad 
o gynlluniau tymor byr a thymor canolig y Bartneriaeth. Yn eu 
plith yr oedd rhagor o deithiau rhithwir o amgylch lleoliadau a 
darparwyr llety, cyllid i gefnogi ymweliadau cynefino i ddenu mwy o 
ddigwyddiadau busnes i Gaerdydd, hybu presenoldeb mewn rhagor 
o Sioeau Masnach, ynghyd â digwyddiadau sy’n hyrwyddo ein 
busnesau a’r ddinas fel lle gwych i gynnal digwyddiad busnes.
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Y DIGWYDDIAD CARDIAU - LLUNIAU O 
DDIWRNOD BEAUJOLAIS

Diolch i bawb a fynychodd y digwyddiad.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein 
digwyddiadau a mwy, cofrestrwch ein 
e-lythyr newyddion yn www.forcardiff.com
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