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Ymyrraeth Mannau Gwyrdd a Diogel 
Gwyrdd Cynnydd ar hyn o bryd ar darged 

Ambr Cynnydd y tu ôl i'r targed, ond yn dal yn gyraeddadwy 

Yn Arwain 
Ceri Davies a 
Huw Jakeway Cyfnod Adrodd 

Chwarter 2 
2019-20 

Coch Cynnydd ymhell y tu ôl i'r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Nodwyd nifer o brojectau y byddent yn elwa o gyllid ychwanegol i ddarparu 
cynllun lles (gan gynnwys Seilwaith Gwyrdd ar gyfer cynlluniau Maindee, Forest 
Tots a safleoedd rhandiroedd). 

Cynhyrchwyd ffilm Gwyrdd a Diogel, yn hyrwyddo'r rhwydwaith gwyrdd a diogel 
ac astudiaethau achos. 

Dogfen gynnig a chynllun cyflawni Gwyrdd a Diogel wedi'u llunio ar y cyd gan 
bartneriaid rhwydwaith. Mae'r ddogfen hon yn seiliedig ar dystiolaeth, gan 
ddefnyddio adnodd mapio Sustrans. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a swyddogion o Gyngor Dinas Casnewydd (gan 
gynnwys tîm cynllunio'r CDLl a'r tîm cefn gwlad) yn bwrw ymlaen â gofyniad 10 
Polisi Cynllunio Cymru am Asesu'r Seilwaith Gwyrdd. 

Gweithio gyda chanolfannau cymunedol cydnerth yn Ringland a'r Betws i edrych 
ar sut y gellid gwella mannau gwyrdd, a sut y gellir defnyddio gofod gwyrdd wrth 
ddarparu gwasanaethau. 

Prif risgiau / Rhwystrau i 

gynnydd 

Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

cymorth sydd ei angen 

Diffyg arian i ddatblygu 
blaenoriaethau'r rhwydwaith (e.e. 
gwyrddu canol y ddinas). 

Canolig 
Ymchwilio i ffrydiau ariannu. 

Ni chaiff gweledigaeth seilwaith 
gwyrdd ganlyniadol ei 
defnyddio'n weithredol gan y 
gymuned. 

Uchel 

Cyflwyno gweledigaeth 
seilwaith gwyrdd ar y cyd, 
mewn fformat sy'n berthnasol 
ac yn hygyrch i'r gymuned. 

Nid yw gweledigaeth seilwaith 
gwyrdd yn cael ei defnyddio'n 
weithredol wrth gynllunio. 

Canolig 
Bydd CCA ychwanegol yn cael 
eu creu i wireddu'r weledigaeth 
ar gyfer seilwaith gwyrdd. 

 

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwir CAG 

Aelodau Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel 50 118 Gwyrdd 

Project gweithredol yn rhan o'r Rhwydwaith 
Mannau Gwyrdd a Diogel 

25 

16 Gwyrdd 

Grwpiau cymunedol yn rhan o'r Rhwydwaith 
Mannau Gwyrdd a Diogel 

11 Gwyrdd 

Gweithdai rhwydwaith 
3 y 

flwyddyn 
3 Gwyrdd 

Nifer y mynychwyr yn y gweithdy diwethaf 30 33 Gwyrdd 

Ceisiadau am Faner Werdd gymunedol 
lwyddiannus erbyn 2023 

5 2 Gwyrdd 

Safleoedd sy'n bodloni meini prawf Baner 
Werdd llawn 

3 3 Gwyrdd 

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf 

Cefnogi grwpiau cymunedol, gan roi arian i helpu i roi'r cynllun lles ar waith.  
Gweithdy i ail-ymgynnull partneriaid rhwydwaith a chymorth diogel (Tachwedd). 
Partneriaid prynu ar ddefnyddiau posibl o ofod gwyrdd Parc Belle Vue ar gyfer 
llesiant.  Gwyrddio hybiau Cymdogaethau Cryf a Gwydn, gan integreiddio 
buddion lles i'r gwaith o ddarparu gwasanaethau.  Ymchwiliad pellach i 
ddiogelwch mewn mannau gwyrdd (adborth o'r gweithdy rhwydwaith Gwyrdd a 
Diogel Ebrill oedd hwn).  Ymchwilio i sut i ariannu seilwaith gwyrdd yng nghanol y 
ddinas (cais ategol). 

Asesiad o'r seilwaith gwyrdd, i'w gynnal yn 2019/2020.  Cefnogi a hwyluso 
projectau partner rhwydwaith parhaus.  Parhau i gefnogi partneriaid i fynegi a 
dangos manteision seilwaith gwyrdd i'w gwasanaethau. 

 

 

 
 


