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Cyfnod adrodd

Cyflawniadau a Llwyddiannau Allweddol
Mapio Seilwaith Gwyrdd (SG) gan ddefnyddio data CNC.
Bu recriwtio a phenodi ar gyfer rôl Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Gwyrdd a
Diogel. Bydd y person hwn yn gyfrifol am gefnogi'r thema Gwyrdd a Diogel a
helpu i gyflawni agweddau ar y strategaeth SG.
Mae CNC a swyddogion CDC (gan gynnwys tîm cynllunio'r CDLl a thîm cefn
gwlad) wedi cyfarfod i gytuno ar y ffordd orau i gynhyrchu'r strategaeth SG BGC
gyntaf a gynhyrchwyd ar y cyd, tra’n disgwyl y PCC (Polisi Cynllunio Cymru)
newydd a dyhead y BGC ynghylch mannau gwyrdd a diogel.
Trafododd y cyfarfod Gwyrdd a Diogel yr opsiwn o gynllun cyfathrebu
cydgysylltiedig. Penodi aelod newydd o staff i gyflawni hyn.
Prif risgiau / Rhwystrau rhag
cynnydd
Diffyg cyfranogiad gan
bartneriaid i greu gweledigaeth
gydgysylltiedig.
Nid yw’r weledigaeth SG sy'n
deillio o hyn yn cael ei
defnyddio'n weithredol gan y
gymuned.
Nid yw gweledigaeth Seilwaith
Gwyrdd yn cael ei defnyddio'n
weithredol wrth gynllunio.

Statws
(U/C/I)
Canolig
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Gwyrdd

Cynnydd cyfredol ar y targed

Oren

Cynnydd ar ôl y targed ond yn dal yn bosibl

Coch

Cynnydd ymhell y tu ôl i'r targed

Mesurau Perfformiad
Allweddol

Targed

Gwirioneddol

CAG

Nifer y ceisiadau baner werdd
gymunedol a gyflwynwyd.

5

5

Gwyrdd

Lefel yr ymgysylltiad gan
bartneriaid.

I’w
gyhoeddi

Nifer y sefydliadau sy'n ymwneud â
rhwydwaith Gwyrdd a Diogel.

I’w
gyhoeddi

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf

Gweithrediadau lliniaru/
cymorth sydd ei angen

Datblygu offeryn mapio (ar y cyd â Sustrans) i gasglu gwybodaeth gan
bartneriaid ar flaenoriaethau Gwyrdd a Diogel o amgylch Casnewydd.
Cyflwynwyd i bartneriaid yng ngweithdy Ion. Bydd y canlyniadau'n hysbysu
gweledigaeth Seilwaith Gwyrdd ar gyfer Casnewydd. (Ionawr 19)

Gweithdy i ymgysylltu â
phartneriaid.

Cynhelir trafodaethau ar y ffordd orau o ddefnyddio'r ddau arweinydd i fynd â'r
dyheadau SG hyn ar y cyd i'r BID lleol. (Mawrth 19)

Uchel

Darparu gweledigaeth SG ar y
cyd, mewn fformat sy'n
berthnasol ac yn hygyrch i'r
gymuned.

Canolig

Bydd CCA ychwanegol yn cael
ei greu i gyflawni'r
weledigaeth SG.
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Ymgysylltu â grwpiau cymunedol sydd eisoes yn bodoli ac ehangu'r rhwydwaith
G & D (Ionawr 19)
Datblygu offeryn mapio (ar y cyd â Sustrans) i gasglu gwybodaeth gan
bartneriaid ar flaenoriaethau Gwyrdd a Diogel o amgylch Casnewydd.
Cyflwynwyd i bartneriaid yng ngweithdy Ion. Bydd y canlyniadau'n hysbysu
gweledigaeth Seilwaith Gwyrdd ar gyfer Casnewydd. (Ionawr 19)

