
Cynllun Llesiant - Dangosfwrdd Ymyriad Cynnig Casnewydd Chw.3 2018-19 

 

Ymyriad Cynnig Casnewydd 
Gwyrdd Cynnydd cyfredol ar y targed 

Oren Cynnydd ar ôl y targed ond yn dal yn bosibl 

Swyddogion 

arweiniol 

Ceri Doyle a Will 
Godfrey Cyfnod adrodd Chw.3 2018-19 Coch Cynnydd ymhell y tu ôl i'r targed 

 

 

 

Cyflawniadau a Llwyddiannau Allweddol 

Trafodaethau gyda Rhwydwaith Economaidd Casnewydd a'r Grŵp Rheoli 
Cyrchfannau i sicrhau gweithgarwch cydgysylltiedig. 

Sefydlu Bwrdd Prosiect a datblygu briff prosiect ar gyfer cyflwyno gwefan newydd i 
Ddinas Casnewydd yn hyrwyddo Casnewydd fel lle i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. 

Y swyddogion arweiniol yn cymryd rhan ym Mwrdd Crwn Dinas Casnewydd yng 
Ngwesty'r Celtic Manor ym mis Ionawr gan ddod ag arweinwyr o ddiwydiant, 
busnes, academia a sefydliadau strategol bwysig ynghyd i drafod ffyrdd i 
Gasnewydd fanteisio ar gyfleoedd economaidd newydd  

Llyfryn buddsoddi Casnewydd wrthi'n cael ei ddatblygu. 

Arolygon canfyddiad trwy Banel Dinasyddion a Wi-Fi Bws ar gyfer lefelau sylfaenol 

Gwaith ar y gweill gan bartneriaid i gyflwyno Gemau Trawsblaniad Prydain, 
Felothon Casnewydd, Hanner Marathon Casnewydd, Gŵyl Fwyd Casnewydd a'r 
Sblash Fawr yn 2019. 

Cynlluniau gweithredu partneriaeth wedi'u datblygu ar gyfer canol dinas mwy 
diogel yn ystod y dydd, min nos, ac yn y nos. 

Prif risgiau / Rhwystrau rhag 

cynnydd 

Statws 

(U/C/I) 

Gweithrediadau lliniaru/ 

cymorth sydd ei angen  

Methiant partneriaid i gytuno ar 
weledigaeth gyffredin ar gyfer 
Casnewydd a chydlynu 
gweithgaredd. 

C 

Trafodaethau parhaus gyda 
Grŵp Rheoli Cyrchfan NEN a 
Chasnewydd. 

Oedi i'r wefan oherwydd 
ymgynghori â'r holl randdeiliaid. I 

Llwybr cymeradwyo i'r prosiect 
hwn dorri drwy'r strwythur 
cymhleth. 

 

Mesurau Perfformiad 

Allweddol 
Targed Gwirioneddol CAG 

% o bobl sy’n dweud bod Casnewydd yn 
lle da i fyw. 

I’w 
gadarnhau 

  

% o bobl sy’n dweud bod Casnewydd yn 
dod yn lle gwell i fyw. 

I’w 
gadarnhau 

  

% o bobl sy'n falch o ddweud eu bod yn 
dod o Gasnewydd.  

I’w 
gadarnhau 

  

% defnyddwyr canol y ddinas sy’n 
teimlo'n ddiogel yn ystod y dydd. 

I’w 
gadarnhau 

  

Gwell canfyddiad o ddefnyddwyr a 
phobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
economi min nos yng nghanol y ddinas. 

I’w 
gadarnhau 

  

Gwell canfyddiad o ddefnyddwyr a 
phobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
economi hwyr y nos yng nghanol y 
ddinas. 

I’w 
gadarnhau 

  

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

Cwblhau'r wefan yng Ngwanwyn/ Haf 2019.   

Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Digwyddiadau Strategol. 

Cyhoeddi llyfryn buddsoddi fel man cychwyn i gyfres o ddeunydd marchnata ar 
gyfer Casnewydd gan gynnwys sector-benodol. 

Cyhoeddi cynllun rheoli cyrchfan drafft ar gyfer ymgynghori gyda’r Grŵp Rheoli 
Cyrchfannau. 

 

  
 


