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Ymyriadau Cynnig Casnewydd 
Gwyrdd Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd 

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

Yn Arwain Y Cynghorydd Jane 
Mudd (Arweinydd) Cyfnod Adrodd Chwarter 3 

2019-20 Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

  
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 
Aeth gwefan cyrchfannau newydd ar gyfer y ddinas yn fyw, gan hyrwyddo Casnewydd 
ar gyfer busnes, twristiaeth a chynadleddau/cyfarfodydd.  Adolygwyd y cynnwys yn y 
Gymraeg ac amrywiaeth yn dilyn trafodaethau gyda ‘chynrychiolwyr cymunedol’ 
Cynnig Casnewydd. 

Disgwylir i ailddatblygiad Gwesty'r Chartist agor yn Haf 2020.  Rhagwelir y bydd 
cyfadeilad ar gyfer pobl hŷn yn 123-129 Commercial Street ym mis Mawrth 2020. Mae 
ailddatblygiad hen adeilad IAC ar Mill St fel gofod swyddfa safon uchel wedi cychwyn. 
Cymeradwyodd Cabinet CDC adleoli Gorsaf Wybodaeth a chreu Hyb technoleg newydd 
yn yr hen orsaf. Mae gwaith adnewyddu ar Arcêd y Farchnad bellach ar waith.  

Mae datblygiad cynllun rheoli cyrchfannau drafft yn mynd rhagddo. Cynhaliwyd 
diwrnod cyrchfannau ym mis Hydref 2019 i ddatblygu’r cynllun, sicrhau cefnogaeth gan 
randdeiliaid a chodi proffil y ddinas fel cyrchfan i ymwelwyr. 

Yn dilyn pleidlais, ymestynnwyd AGB Casnewydd Nawr am bum mlynedd arall.  
Ymestynnwyd ardal yr AGB i gyfateb i un Cynllun Meistr Canol y Ddinas a bellach mae’n 
cynnwys Rodney Parade a Clarence Place. 

Mae rhaglen Cenhadon yn cael ei datblygu gan y Grŵp Rheoli Cyrchfannau 

Comisiynu astudiaeth i adnabod cyfleoedd ar gyfer cynlluniau rhwydwaith gwres ardal 
posibl (ariennir gan y Cynllun Datblygu Gwledig).  

Prif Risgiau / Rhwystrau  Statws 
(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y Cymorth 
Sydd ei Angen 

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

Canolig 
Ymgysylltu ag AGB i ddigwydd yn eu 
CCB ym mis Chwefror  

Methiant i greu argraff gadarnhaol 
i ymwelwyr â'r ddinas Isel 

Partneriaid yn cydweithio i sicrhau 
amgylchedd diogel, glân a 
chroesawgar  Mae CDC wedi dyrannu 
cyllid ychwanegol ar gyfer hyn 

 

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwir CAG 

Canran y bobl sy'n dweud bod Casnewydd yn lle 
da i fyw ynddo (Wi-Fi’r Bysiau Rhagfyr 19) 

Mwy na 
45% 52%  Gwyrdd 

Canran y bobl sy'n dweud bod Casnewydd yn 
dod yn lle gwell i fyw ynddo (Wi-Fi’r Bysiau) 

Mwy na 
49% 50%  Gwyrdd 

Canran y bobl sy'n falch o ddweud eu bod yn 
dod o Gasnewydd (Wi-Fi’r Bysiau) 

Mwy na 
45% 47%  Gwyrdd 

Economi’r Ymwelwyr  £396.6m £412.5m Gwyrdd 

Nifer yr ymwelwyr  4.78 
miliwn 4.74m  Ambr 

Nifer yr ymweliadau â'r wefan Cyrchfannau I’w 
gadarnhau 

Ddim ar 
gael eto  

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Caiff y cynllun Rheoli Cyrchfannau ei gymeradwyo a’i gytuno ym mis Mawrth 2020. 

Darperir rhagor o gymorth wedi’i dargedi i berchnogion eiddo trwy gynllun Cyllid 
Ad-daladwy Canol y Dref. 

Sefydlu Is-grŵp Statws Dinas Rhoddwyr i fwrw ymlaen ag etifeddiaeth y Gemau 
Trawsblannu Prydain. 

Dechrau project fideo Vlog fideo byr gyda phobl ifanc i hyrwyddo cynnig 
Casnewydd. 

Cyfres o ddeunydd marchnata i’w ddatblygu, yn gysylltiedig â’r llyfryn buddsoddi. 
 

  


