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Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Ffilm Gwyrdd a Diogel wedi ei chynhyrchu, yn hyrwyddo’r rhwydwaith Gwyrdd
a Diogel ac astudiaethau achos.
Dogfen gynnig Gwyrdd a Diogel a’r cynllun cyflawni wedi eu creu ar y cyd
rhwng partneriaid y rhwydwaith. Tystiolaeth sy’n sail i’r ddogfen hon, yn
defnyddio teclyn mapio Sustrans.
Swyddogion o CNC a CDC (yn cynnwys y tîm cynllunio CDLl a’r tîm cefn gwlad)
yn gweithio tuag at ofyniad PCC am Asesiad Seilwaith Gwyrdd.
Rôl Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Gwyrdd a Diogel wedi ei hestyn tan fis
Gorffennaf 2020. Gwaith y person hwn yw cefnogi’r thema Gwyrdd a Diogel a
helpu i gyflawni agweddau ar y strategaeth GI.

Prif Risgiau/Rhwystrau i
gynnydd
Diffyg cyllid i yrru
blaenoriaethau’r rhwydwaith yn
eu blaen (e.e. gwyrddio canol y
ddinas).
Y weledigaeth GI ddim yn cael ei
defnyddio’n weithredol gan y
gymuned.

Gweledigaeth y Seilwaith Gwyrdd
ddim yn cael ei defnyddio’n
weithredol wrth gynllunio.

Statws
(U/C/I)

Camau lliniaru/cymorth
sydd eu hangen

Ymchwilio i lifoedd cyllido.

Chw. 1 2019-20

Gwyrdd

Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd

Melyn

Cynnydd dan y targed ond yn bosibl ei gyrraedd

Coch

Cynnydd ymhell islaw’r targed

Mesurau Perfformiad
Allweddol

Targed

Gwirioneddol

RAG

Nifer o geisiadau baner werdd
gymunedol a gyflwynir.
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5

Gwyrdd

Lefel ymglymu gan bartneriaid.

I’w
threfnu

Nifer o sefydliadau sy’n ymwneud
â’r rhwydwaith Gwyrdd a Diogel.

I’w
threfnu

Cynlluniau’r chwarter nesaf
Gwyrddio Hybiau Cymdogaeth Cryf a Gwydn, yn integreiddio buddion lles i’r
gwasanaethau a ddarperir.
Ymchwilio ymhellach i ddiogelwch mewn mannau gwyrdd (roedd hyn yn
adborth o weithdai rhwydwaith Gwyrdd a Diogel mis Ebrill).
Ymchwilio sut i gyllido GI yng nghanol y ddinas (cymorth AGB).

Canolig

Asesiad Seilwaith Gwyrdd, i’w gynnal yn 2019/2020.

Uchel

Cyflawni’r weledigaeth GI
mewn ffordd gydweithredol
mewn fformat sy’n berthnasol
ac yn hygyrch i’r gymuned.

Canolig

Bydd CCA newydd yn cael ei
greu i gyflawni’r weledigaeth
GI.
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Helpu a hwyluso projectau partneriaid y rhwydwaith.
Parhau i helpu partneriaid wrth fynegi ac arddangos buddion GI i’w
gwasanaethau.

