Ymyriad

Cynnig Casnewydd

Yn Arwain

Y Cynghorydd Jane Mudd Cyfnod Adrodd

Chwarter 2
2020-21

Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Casnewydd yn Un yw’r BGC cyntaf i gofrestru gyda’r Siarter Creu Lleoedd Cymru
a lansiwyd ym mis Medi.
Cyflawnwyd statws Baner Borffor ar gyfer canol Dinas Casnewydd. Mae’r wobr yn
cydnabod yn gadarnhaol economi nos canol y ddinas ar draws ystod o ffactorau.
Mae hefyd yn cynnwys safonau i anelu atynt a meysydd i’w gwella.

Gwyrdd

Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd

Melyn

Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyflawnadwy o hyd

Coch

Cynnydd ymhell o fwrw’r targed

Mesuriadau Perfformiad
Allweddol

Targed

Gwirioneddol

Coch,
Melyn,
Gwyrdd

Dangosyddion perfformiad
newydd i’w datblygu yn dilyn
adolygu’r ymyriad

Mae gwaith cwmpasu wedi dechrau ar y ffyrdd y gall aelodau’r BGC (a ddisgrifir
fel sefydliadau angori) gefnogi adeiladi cyfoeth cymunedol trwy gaffael blaengar.
Mae’r prosiect hwn yn cynnwys y pum BGC yn rhanbarth Gwent.
Roedd ffocws allweddol adfer o Covid-19 ar y ddinas fel cyrchfan. Mae hyn wedi
cynnwys presenoldeb pwrpasol ar y we (http://www.newport.gov.uk/cy/LeisureTourism/Shopping/Visit-Safe/Visit-Safe.aspx) sy’n cefnogi negeseuon “ymweld yn
ddiogel”, darparu cysylltiadau i fusnesau ac atyniadau twristiaeth a ail agorwyd, a
hyrwyddo marc Good To Go y DU. Mae’r marc yn rhoi hyder bod busnes
twristiaeth/lletygarwch wedi gweithio’n galed i dilyn canllawiau’r Llywodraeth a’r
diwydiant ar COVID-19.
I gefnogi lleihau carbon, cafodd gosodiadau ynni adnewyddadwy eu darparu yn y
ddinas gan gynnwys ar y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol a Felodrom
Cenedlaethol Cymru (credir mai dyma’r system fwyaf wedi’i gosod ar do yng
Nghymru).
I gefnogi twristiaeth a’r economi wledig, mae prosiectau wedi symud ymlaen i
hyrwyddo cadwraeth ac ymgysylltu â Gwastadeddau Byw Casnewydd. Mae hyn
wedi cynnwys rhyddhau ffilm cyrchfannau wedi’i hanimeiddio.
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Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol
Adolygiad o ymyriad Cynnig Casnewydd
Cwmpasu potensial Dinas Cyflog Byw ar y dechrau
Ymgorffori egwyddorion Siarter Creu Lleoedd mewn gwaith BGC

Prif Risgiau / Rhwystrau
i gynnydd

Statws
(U/C/I)

Camau Lliniaru / Y
Cymorth Sydd ei Angen

Methiant i gytuno ar weledigaeth
a rennir ar gyfer Casnewydd /
cydlynu gweithgareddau.

C

Trafodaethau parhaus rhwng
arweinwyr yr ymyriad, RhEC a
DMG.

