Ymyriad Mannau Gwyrdd a Diogel
Yn Arwain

Ceri Davies/ Huw Jakeway

Cyfnod Adrodd

Chwarter 2
2020-21

Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Swyddog Ymgysylltu Gwyrdd a Diogel Newydd yn ei swydd o fis Mehefin 2020
Cefnogi prosiectau gyda chyllid, gan gynnwys Gardd Gymunedol Lysaght i ehangu a
prosiect Triongl Maendy Maindy Unlimited.
Wedi diweddaru ac ychwanegu aelodau newydd i’r rhwydwaith mannau Gwyrdd a
Diogel.
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Prosiectau gweithredol yn rhan o'r
Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel

25

E-gylchlythyr mannau Gwyrdd a Diogel cyntaf wedi ei gyhoeddi fis Tachwedd 2020, a
datblygwyd cynllun cyfathrebu.

Mae grwpiau cymunedol yn rhan o'r
Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel

Mae prosiect gwyrddio canol y ddinas (GreenArc) yn cael ei drafod parthed: manylion
technegol, a bydd yn mynd allan i dendro cyn bo hir.

Gweithdai rhwydwaith

Cyflwynwyd cynnig cyllid ar gyfer cam 1 yr ymarfer mapio Seilwaith Gwyrdd, gyda’r
bwriad o ddatblygu app o safleoedd gwyrdd, teithiau cerdded ayyb i’r cyhoedd.

Nifer y mynychwyr yn y gweithdy
diwethaf
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Nifer y ceisiadau am faneri cymunedol a
gyflwynwyd (disgwylir Ionawr 2021)
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Gwyrdd

Ceisiadau llwyddiannus am faner werdd
gymunedol erbyn 2023
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Gwyrdd

Safleoedd sy'n bodloni meini prawf Baner
Werdd llawn

5
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Gwyrdd

Cyflwynwyd cynnig cyllid ar gyfer ymarfer cwmpasu rhagnodi gwyrdd.
Mae adnewyddu’r camau/ camau gweithredu ar gyfer yr ymyriad yn digwydd ar hyn o
bryd.

Prif Risgiau / Rhwystrau
i gynnydd
Diffyg cyfranogiad gan
bartneriaid i gyflwyno
gweledigaeth gydgysylltiedig.
Mannau gwyrdd nad ydynt
wedi’u hamddiffyn yn ddigonol
yn y broses gynllunio.

Cyfyngiadau Covid-19 .

Statws
(U/C/I)
Canolig

Canolig

Uchel

Camau Lliniaru / Y Cymorth
Sydd ei Angen
Cyswllt a gweithdai rheolaidd i
ymgysylltu â phartneriaid.

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar hyn o
bryd yn cael ei adolygu ac mae gwaith
asesu seilwaith gwyrdd yn mynd
rhagddo i sicrhau amddiffyn mannau
gwyrdd yn y broses gynllunio.

Integreiddio buddion lles gan fannau gwyrdd yn yr hybiau cymunedol.

Datblygwyd cyfathrebiadau ar-lein i
gefnogi’r Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel.

Hwyluso ceisiadau Baner Werdd gan grwpiau cymunedol. (Dyddiad cau mis Ionawr
2021).

Cynllunnir sesiwn gweithdy ar-lein sydd ar ddod (diwedd mis Tach 2020) i ailymgynnull
y rhwydwaith, rhannu arfer gorau ac annog mewnbwn i CDLl Casnewydd.
Archwilio rhagor o bosibiliadau i ehangu gwyrddio canol y ddinas.

Datblygu man cymunedol ym Mharc Belle Vue.
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