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

Oren Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyraeddadwy o hyd 

Yn arwain 
Y Cynghorydd Jane Mudd a 
Steve Ward 

Cyfnod 

Adrodd 

Chwarter 3 
2021-22 

Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 

 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Gwaith ar y cyd i gadw statws Baner Borffor ar gyfer canol y ddinas.   Mae Baner Borffor 
yn cydnabod agweddau cadarnhaol ar economi’r nos yng nghanol y ddinas ac yn nodi 
meysydd i'w gwella. 

Digwyddiadau - Cyflwyno digwyddiadau yng nghanol y ddinas yn y cyfnod cyn y Nadolig 
(Cynnau Goleuadau’r Nadolig; Gorymdaith Rhyddid y Ddinas y Lleng Brydeinig Frenhinol) 
a datblygu rhaglen arfaethedig o ddigwyddiadau'r ddinas gan gynnwys: 

• Marathon Casnewydd Cymru ABP a ras 10K (dros 7000 a gwariant posibl o £1.1 
miliwn yn yr economi leol). 

• Pencampwriaethau Beicio Trac Cenedlaethol HSBC 

• Digwyddiadau’r Jiwbilî Platinwm 

• Gwyl Fwyd Casnewydd 

• Diwrnod y Lluoedd Arfog, Cymru Mehefin 2023 

• Gweithgaredd Casnewydd Nawr gan gynnwys rhaglen o gerddoriaeth fyw a 
digwyddiadau ym Marchnad Casnewydd 

Is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd a sefydlwyd o dan Gynnig Casnewydd i gydlynu 
gweithgareddau’r bartneriaeth ar leihau carbon.  Ymgynghori â Chyngor Dinas 
Casnewydd ar ei Chynllun Newid yn yr Hinsawdd  

Creu Lleoedd 

• Cyflogi ymgynghorwyr i gynnal astudiaeth ddichonoldeb o Seilwaith Gwyrdd Canol y 
Ddinas ar gyfer ardaloedd Uwchgynllun Canol y Ddinas i nodi cyfleoedd ar gyfer SG a 
gwella bioamrywiaeth, gan wneud SG yn rhan o gynlluniau creu lleoedd yn y dyfodol. 
(Dolen i waith Mannau Gwyrdd a Mannau Diogel).  

• Mae Grŵp Llywio Amlasiantaethol Pilgwenlli wedi penodi ymgynghorwyr i ymgymryd 
â phroses Uwchgynllun a arweinir gan y gymuned sydd ar waith ym Mhilgwenlli 

• Prosiectau adfywio allweddol yng nghanol y ddinas ar fin cael eu cwblhau.  
Cysylltiadau wedi'u hwyluso rhwng Gwesty newydd Mercure a rhanddeiliaid a 
chynhyrchion allweddol (e.e.  Marchnad Casnewydd / CGRC) i integreiddio arlwy 
Casnewydd fel cyrchfan. 

 

Mesuriadau Perfformiad 

Allweddol 

Blaenorol 

Blwyddyn 

Gwirion-

eddol 
COG 

% yn dweud bod Casnewydd yn lle da i fyw. 52.3% 59.3%  

% yn dweud bod Casnewydd yn dod yn lle 
gwell i fyw  

50.0% 56.0%  

% sy'n falch o ddod o Gasnewydd 46.6% 53.8%  

Nifer yr ymwelwyr > 2M   

Gwerth twristiaeth  >£149m   

% y bobl mewn gwaith  >75% (Mawrth 2021)  

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Cartrefi fforddiadwy newydd ar y gweill: Cartrefi Dinas Casnewydd yn darparu 
uwchgynllun Ringland (160 o gartrefi ac unedau masnachol); fflatiau deiliadaeth gymysg 
yn Coverack Road ac Olympia House. Mae POBL a'r datblygwr tai Lovell yn gweithio 
mewn partneriaeth i greu 500 o gartrefi newydd yng Ngerddi Locke, Glan Llyn. 

Agor Marchnad Casnewydd ar ei newydd wedd, Arcêd y Farchnad a Gwesty Mercure. 
Cwblhau datblygiad swyddfa Stryd y Felin.  

Cyflwyno rhaglen ddigwyddiadau a cheisio cyflwyno mwy o ddigwyddiadau chwaraeon 
rhanbarthol a rhyngwladol.  

Ailddechrau arolygon barn y cyhoedd.  

Prif Risgiau / Rhwystrau i 

gynnydd 

Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

Cymorth Sydd ei Angen 

Cylch gwaith grwpiau sy'n cyfrannu at 
ddatblygu dinasoedd yn gorgyffwrdd a 
diffyg eglurder ynghylch rolau. 

C 
Mapio a rhesymoli grwpiau 
rhanddeiliaid i egluro rolau. 

 

  

  
 


