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M a niffes to |  M a i 2021

Mae’r ddogfen hon yn nodi gweledigaeth RSPB 
Cymru ar gyfer Adferiad Gwyrdd sydd yn 
cyflawni ar gyfer pobl a natur. Galwn ar bob plaid 
wleidyddol i ystyried sut bydd eu plaid yn cyfrannu 
at arwain y newid sydd ein angen i gyflawni 
Adferiad Gwyrdd.

Mae gan Y Senedd enw da i adeiladu arno fel y 
senedd cyntaf i ddatgan argyfwng  hinsawdd a 
chreu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
Deddf yr Amgylchedd. 

Gofynnwn yn awr i arweinwyr Cymru barhau i 
symud ymlaen yn y cyfnod heriol yma i ymrwymo 
i Adferiad Gwyrdd a chyfiawn, ac wrth wneud 
hynny, ysbrydoli pobl ar draws y byd. 

Daw’r Pum Cam tuag at Adferiad Gwyrdd dan y 
penawdau canlynol: 

 1. Swyddi a seilwaith cynaliadwy

 2. Amddiffyniadau Amgylcheddol Cryf 

 3. Tir a moroedd gwydn a chyfoethog   
  mewn byd natur  

 4. Dinasyddion Iach 

 5. Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru 
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“Y mae’n rhaid inni weithredu’n ddiamheuol i 
amddiffyn ein planed rhag y coronafeirws a 
bygythiad dirfodol amhariad ar yr hinsawdd. 
Mae’r argyfwng presennol yn alwad ddigyffelyb 
i ddeffro. Mae angen inni droi’r adferiad yn gyfle 
gwirioneddol i wneud pethau’n iawn ar gyfer y 

dyfodol””

Antonio Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol y 
Cenhedloedd Unedig
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Be t h y w a dferia d Gw y rdd? Pa M Bod eu a nGen?

M
ae ymateb i Covid-19 
a Brexit yn gyfle 
unigryw i Gymru 
wneud pethau’n 
wahanol i’r dyfodol. 
rhaid i adferiad 

Gwyrdd sicrhau bod camau i 
ailadeiladu ein heconomi yn mynd 
i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac 
amgylcheddol. Bydd yn sicrhau 
adferiad rhywogaethau dan fygythiad 
a galluogi natur i ffynnu ar y tir ac yn 
y môr. Bydd yn helpu Cymru i liniaru 
ac addasu i newid yn yr hinsawdd 
a gwella mesurau lliniaru llifogydd. 
Bydd yn hybu’r economi drwy greu 
swyddi a diwydiannau gwyrdd. yn 
ychwanegol at hyn, bydd adferiad 
Gwyrdd hefyd yn glanhau ein haer a’n 
dŵr yfed, darparu mynediad i bawb 
at natur a gwella iechyd a llesiant y 
cyhoedd. 

er gwaetha ei thirweddau syfrdanol 
a’i golygfeydd hardd, mae bywyd 
gwyllt yng nghymru mewn dirywiad 
difrifol. Cafodd sefyllfa Byd natur 
20191 bod 1 mewn 6 o rywogaethau 
yng nghymru dan fygythiad gydag 
Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 
fwyaf ddiweddar (sonarr, 20202) yn 
canfod bod gwytnwch ecosystemau 
yng nghymru yn dirywio yn unol 
â thueddiadau byd-eang. Mae 
economegwyr byd-enwog yn 
dweud wrthym y byddai adferiad 
Gwyrdd yn cyflawni mwy o fuddion 
economaidd a darparu cymdeithas 
iachach a thecach3. ond ni gyff hyn 
yn digwydd oni bai ein bod yn adfer 
yr ecosystemau yr ydym yn dibynnu 
arnynt.
1 Mae adroddiad sefyllfa Byd natur 2019 yn wiriad iechyd ar 
sefyllfa bywyd gwyllt y du. fe’i llunnir gan ddefnyddio data bywyd gwyllt o 
grŵp o 50 o sefydliadau cadwraethol. 
2  https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/692868/sonarr2020-
executive-summary.pdf
3 Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard 
progress on climate change? hepburn C et al, 4th Mai 2020. Prifysgol rhydy-
chen 

Mae 91% o’r cyhoedd wedi dweud 
nad ydynt am i bethau fynd yn ôl i sut 
roedden nhw wedi Covid-19. 

- Arolwg y Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad o’r 
Sefydliad Bwyd 2020.

Beth yw Adferiad Gwyrdd? 
Pam bod eu angen?

Credyd Llun: Jake Stephen (rspb-images.com)
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Be t h y w a dferia d Gw y rdd? Pa M Bod eu a nGen?

t
dyma’r amser i 
sefydlu adferiad 
Gwyrdd a fydd yn 
adfer natur, mynd 
i’r afael â newid 
hinsawdd a sicrhau 

llesiant cenedlaethau’r 
presennol a’r dyfodol. Mae 
llywodraethau o amgylch y 
byd yn dechrau gweithredu:

    • Mae llywodraeth 
seland newydd eisoes 
wedi ymrwymo 1.3 biliwn 
o ddoleri i greu 11,000 o 
swyddi i helpu i adfer eu 
hamgylchedd4.

• Mae Pacistan wedi 
darparu cyflogaeth ar gyfer 
degau o filoedd o bobl yn 
ystod y cyfnod clo yn plannu 
oed ifanc fel rhan o raglen 
y llywodraeth, 10 Biliwn o 
Goed tswnami, a eithriwyd 
o rai o gyfyngiadau’r cyfnod 
clo5.

• Mae adferiad Y Ffindir 
yn cynnwys ymrwymiad o 
€12.1 miliwn ar gyfer adfer 
cynefinoedd naturiol, yn 
ychwanegol at gynnig i wario 
€53 miliwn ar ardaloedd 
hamdden, gwasanaethau 
dŵr a gwarchod fforestydd6.

drwy’r argyfwng 
Coronafeirws mae pobl wedi 
troi fwyfwy at fywyd gwyllt 
4 https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2020-media-releases/investment-to-create-11000-environment- 
jobs-in-our-regions/ 
5 https://www.weforum.org/agenda/2018/07/pakistan-s-billion-tree-tsunami-is-astonishing/
6 https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-neljannesta-lisatalousarvioesityksesta
7 https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/recovering-together-report/recovering-together-report_nature- 
and-green-recovery_rspbyougov_june-2020.pdf

a’n mannau gwyrdd i gefnogi 
eu hiechyd meddyliol a 
chorfforol. Mewn arolwg7 
89% o bobl ar draws y du 
y byddai cynyddu nifer y 
mannau gwyrdd llawn natur 
o gymorth i wella iechyd, 
llesiant a hapusrwydd 
cyffredinol pobl. Mae’r twf 
o ran pryder y cyhoedd 
ynghylch argyfwng yr 
hinsawdd a natur wedi 
rhoi iechyd ein planed yn 
uchel ar yr agenda wrth 
agosáu at etholiadau 2021 
a bydd angen i wleidyddion 
ymateb gyda gweledigaeth 
gadarnhaol ac uchelgeisiol ar 
gyfer y dyfodol.

 
Mae tystiolaelth gryf yn 

dangos bod modd inni, o 
wneud y penderfyniadau 
iawn, hyrwyddo gwell 
adferiad, ac adeiladu’r Gymru 
gyfiawn, iach, hinsawdd-
ddiogel, sy’n llawn cyfoeth 
byd natur yr ydym ni gyd 
ei heisiau a’i hangen. Bydd 
cymryd y cam beiddgar yma 
yn lleihau’r posibilrwydd o 
ddioddef risgiau chwalfa 
amgylcheddol, ac yn helpu 
i gefnogi cymdeithas 
wydn ac economi fywiog, 
llawn byd natur ar gyfer 
ein cenhedlaeth ni a 
chenedlaethau’r dyfodol. 

Credyd Llun: Martyn Poynor (rspb-images.com)

Credyd Llun: Ben Andrew 
(rspb-images.com)
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Be th y w ’r Ca M au sy dd eu ha nGen ar Gy fer a dferia d Gw yrdd?

1. swyddi a seilwaith    
 cynaliadwy 
2. amddiffyniadau     
 amgylcheddol Cryf 
3. tir a môr gwydn a    
 chyfoethog mewn byd   
 natur 
4. dinasyddion iach 
5. arweinyddiaeth     
 Llywodraeth Cymru 

d
ylai’r camau yma gael eu 
hategu gan Gynllun adferiad 
Gwyrdd sydd yn cydnabod 
mai natur, a’r adnoddau a’r 
gwasanaethau y mae’n eu 
darparu, yw’r sail ar gyfer ein 

llesiant cymdeithasol ac economaidd. 
Bydd gweithredu’r Cynllun yn golygu 
adfer a chynnal natur, mynd i’r afael â 
newid hinsawdd a hyrwyddo diwydian-
nau gwyrdd sydd yn gwella, yn hytrach 
na niweidio’r amgylchedd. 

ochr yn ochr â’r Cynllun hwn, dylid creu 
Cyllideb adferiad Gwyrdd drwy arallgy-
feirio cyllidebau cyfredol o bolisïau ac 
ymyriadau niweidiol i rai nad ydynt yn 
niweidiol, a sicrhau pecyn ysgogi ychwa-
negol a digonol ôl-Covid gan lywodra-
eth y du, y gellir ei ddefnyddio’n unol â’r 
blaenoriaethau a’r angen yng nghymru. 

Beth yw’r camau sydd 
eu hangen ar gyfer 
Adferiad Gwyrdd?
Mae RSPB Cymru yn cynnig llwybr pum-cam tuag at ddyfodol cynaliadwy. O’i 
fabwysiadu, bydd hyn yn sicrhau bod Cymru yn arwain y byd wrth weithredu 
adferiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol. Mae’r llwybr 
yn cynnwys:

Credyd Llun: Michael Harvey (rspb-images.com)
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Ca M 1. sw y ddi a seiLwaith Cy n a Lia dw y

•  sefydlu Gwasanaeth natur Cenedlaethol, sydd yn 
cynwys Cynllun Gwaith a hyfforddiant Gwyrdd i helpu i 
gwrdd â’r anghenion cyfredol o ran diweithdra. dylai hyn 
gynnwys darparu hyfforddiant newydd ar gyfer pobl ifanc 
(16 – 24) yn ogystal ag ailhyfforddi’r bobl hynny gollodd eu 
gwaith yn ddiweddar o feysydd penodol i helpu i sicrhau 
swyddi Gwyrdd a chyfrannu at adfer cynefinoedd naturiol 
Cymru1 yn ogystal ag economi niwtral o ran carbon.  rhaid 
i’r rolau allweddol yn y Gwasanaeth natur Cenedlaethol 
gynnwys arolygu a monitro rhywogaethau a chynefinoedd; 
darparu cyngor ac arweiniad i berchnogion a rheolwyr tir; a 
rheolaeth gadwraethol uniongyrchol.

• er mwyn sicrhau adferiad Gwyrdd gwirioneddol, 
cynnwys amcan ychwanegol yng nghontract economaidd 
Llywodraeth Cymru, sef rheoli adnoddau naturiol yn gy-
naliadwy (rhanG). nod y contract yw llywio ymddygiad 
busnesau cyfrifol ac ar hyn o bryd mae’n cynnwys argaeledd 
gwaith teg a datgarboneiddio. Bydd cynnwys rhanG yn 
sicrhau bod busnesau ac economïau sydd yn elwa o gefno-
gaeth gyhoeddus yn datblygu ac yn ymddwyn yn gynaliad-
wy.

•  eithrio seilwaith carbon-uchel, megis adeiladu ffyrdd, 
rhag cael eu blaenoriaethu o ran cyllid cyhoeddus. yn 
hytrach, buddsoddi mewn systemau cludiant, cadwyni 
cyflenwi, sgiliau a hyfforddi a diwydiannau cynaliadwy sydd 
yn cyfrannu’n uniongyrchol at ddyfodol hinsawdd-ddiogel ac 
un sydd yn gyfoethog mewn byd natur. 
1 Mae pecyn adfer sydd yn canolbwyntio ar fuddsoddiadau cyfalaf mewn seilwaith amgylcheddol, e.e. adeiladau gwyrdd, seil-
waith gwyrdd, llwybrau trafnidiaeth cynaliadwy, ynni adnewyddadwy ac adfer bywyd gwyllt yn debygol o greu nifer fawr o swyddi newydd, 
tra bo gwneud arferion cyfredol yn fwy gwyrdd yn debygol o gyfnewid un math o swydd am un arall.

Mae swyddi a seilwaith cynaliadwy yn gydran allweddol 
o Adferiad Gwyrdd. Mae’r canlynol yn cynrychioli cy-
fleoedd allweddol i gyflawni hyn yng Nghymru:  

Cam 1. Swyddi a seilwaith cynaliadwy
Credyd Llun: Jake Stephen (rspb-images.com)

Credyd Llun: Ben An-
drew (rspb-images.

com)
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Ca M 1. sw y ddi a seiLwaith Cy n a Lia dw y

Credyd Llun: Eleanor Bentall  
(rspb-images.com)

Credyd Llun: Andy Hay (rspb-images.com)
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Ca M 2. a Mddiff y nia dau a MGyLCheddoL Cry f

r
ydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru’r dyfodol yn:

• Corffori egwyddorion 
amgylcheddol craidd ac yn 
sefydlu corff llywodraethu 

amgylcheddol annibynnol yng nghyfraith 
Cymru o fewn y flwyddyn gyntaf (yn seiliedig 
ar yr adroddiad a’r argymhellion o’r Grŵp 
Gorchwyl rhanddeiliaid a gwblhawyd ym mis 
Mawrth 2020). Mae hyn yn angenrheidiol 
i sicrhau nad yw ein hymadawiad o’r ue 
yn niweidio safonau amgylcheddol Cymru 
a lleihau gallu pobl i ymarfer eu hawl i 
gyfiawnder amgylcheddol.

• hefyd, yn y ddeddf newydd yma, 
cyflwyno fframwaith o dargedau adfer natur 
sydd yn rhwymo’n gyfreithiol er mwyn 
sicrhau bod Cymru yn gosod ei hun ar gwrs 
i gyflawni bargen fyd-eang 2021 ar gyfer 
bioamrywiaeth. rhaid gosod targedau i 
sicrhau bod modd craffu ar lywodraethau 
olynol a’u dwyn i gyfrif am gyflawni yn ôl y 
raddfa a’r cyflymder sydd ei angen i wyrdroi 
cwymp natur erbyn 2030 a sicrhau adferiad 
arwyddocaol erbyn 2050. 

• deddfu i gael gwared yn raddol ar 
ddefnyddio bwledi plwm ym mhob cynefin, 
erbyn 2025. Pob blwyddyn mae 50,000-
100,000 o adar dŵr a nifer anhysbys o adar 
mewn cynefinoedd eraill marw yn y DU o 
wenwyn plwm. Mae’n frawychus nad oes 
cytundeb ar y lefel ddiogel ar gyfer plwm yn 
y gadwyn fwyd. Mae dewisiadau amgen ar 
gael yn eang. 

• Gwneud i systemau cynllunio tir a môr 
Cymru weithio dros natur drwy: 

 - Cyflwyno deddfwriaeth sydd yn ei 
gwneud hi’n angenrheidiol i bob datblygiad 
newydd ddarparu budd net ar gyfer 
bioamrywiaeth a sicrhau bod cynefinoedd 
sydd yn cael eu creu neu eu gwella drwy’r 
system newydd yn cael eu hamddiffyn 
a byth. sefydlu’r modd i greu cyfamodau 
cadwraethol sydd yn rhwymo’n gyfreithiol i 
alluogi hyn. 

 - sicrhau bod pob haen cynllunio yn 
cyflawni ar y polisi Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol (ffdC) ar gyfer rhwydweithiau 
ecolegol gwydn, i wneud y safleoedd sydd 
eisoes wedi eu dynodi yn fwy ac yn well ac 
wedi eu cysylltu’n well â’i gilydd.

 - Ffurfioli’r broses gynllunio ar gyfer 
pob datblygiad sydd angen asesiad o 
effeithiau amgylcheddol (aea), boed 
hynny ar y tir neu’r môr, fel bod y system 
benderfynu yr un fath ar gyfer pawb. ei 
gwneud hi’n ofynnol i gael cam cyn ymgeisio 
cyhoeddus ar gyfer pob datblygiad aea cyn 
i’r broses gwmpasu fynd rhagddi.

 - sicrhau bod twf ynni adnewyddadwy 
ar y môr a’r tir yn digwydd mewn cytgord 
â natur, fel nad yw datrysiadau i argyfwng 
yr hinsawdd yn ychwanegu at yr argyfwng 
bioamrywiaeth. rhaid wrth gynllunio cadarn. 
Mae cynllun datblygu morol yn hanfodol i 
arwain datblygu i leoliadau priodol a sicrhau 
cynaladwyedd. 

• ailddrafftio Polisi Cynllunio Cymru 
i adlewyrchu anghenion a sefyllfa frys 
argyfwng byd natur a’r argyfwng hinsawdd a 
chyfrannu at adferiad Gwyrdd. 

Cam 2. Amddiffyniadau 
amgylcheddol cryf
I sicrhau Adferiad Gwyrdd, mae angen 
deddfau arnom ni sydd yn sicrhau bod y 
byd naturiol yn cael ei amddiffyn. I gyflawni 
hyn, rhaid i ddeddfwriaeth werdd gael ei 
phasio’n gyflym, yn enwedig yr hyn sydd 
ei angen i fynd â Chymru yn ei blaen wrth 
inni adael cyfnod Pontio’r UE. Ar ben hyn, 
rhaid i Gymru gymryd camau mawrion 
wrth weithredu, monitro a gorfodi ein 
hamddiffyniadau amgylcheddol cyfredol a 
chyflwyno rhai newydd lle mae angen.

Credyd Llun: Eleanor Bentall  (rspb-images.com)
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Ca M 2. a Mddiff y nia dau a MGyLCheddoL Cry f

Credyd Llun: Ben Andrew  (rspb-images.com)

Credyd Llun: Ben Andrew  (rspb-images.com) Credyd Llun: Norman Norris  (rspb-images.com)
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Ca M 3 . t ir a Moroedd Gw y dn a Chy foe thoG Me w n By d n atur

• deddf ffermio a rheoli tir Cynaliadwy – Blaenoriaeth ar gyfer y llywodraeth nesaf fydd deddfu 
ar ddyfodol rheoli tir. diwygio polisïau amaethyddol a defnyddio arian cyhoeddus i helpu ffermwyr 
a rheolwyr tir eraill i bontio i reoli tir cynaliadwy a fydd yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, adfer ac 
amddiffyn natur a chynhyrchu bwyd a nwyddau eraill yn gynaliadwy. Bydd hyn yn cyflawni gwerth 
am arian i drethdalwyr a helpu i adfywio cefn gwlad i gwrdd ag anghenion pobl, ffermio, bwyd a’r 
amgylchedd, ar gyfer cenedlaethau i ddod.  

• datblygu deddfwriaeth newydd i hyrwyddo coedwigaeth gynaliadwy sydd yn darparu’r ystod 
ehangaf o fuddion cyhoeddus, gan gynnwys cyfrannu at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a 
bioamrywiaeth, ochr yn ochr â chynhyrchu’r nwyddau pren sydd eu hangen arnom yng nghymru.   

• Gweithredu datrysiadau seiliedig ar natur i helpu i adfer natur, mynd i’r afael â newid hinsawdd 
a darparu gwasanaethau hanfodol eraill megis storio dŵr yfed a helpu i reoli’r perygl o lifogydd. 
sicrhau bod coetiroedd newydd wedi eu lleoli’n briodol, osgoi plannu ar briddoedd llawn carbon ac 
mewn cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr. Sicrhau bod mawndiroedd Cymru yn cael eu hadfer, 
eu hamddiffyn a’u rheoli i amddiffyn y natur a gefnogir ynddynt a’r gwasanaeth pwysig maent yn 
ei ddarparu, gan gynnwys cipio a storio carbon, drwy ddatblygu a gweithredu strategaeth Mawndir 
Cymru uchelgeisiol, wedi’i hariannu’n briodol. 

• Sefydlu a chyllido rhwydweithiau ecolegol gwydn, cysylltiedig ar y tir a’r môr, gyda safleoedd 
gwarchodedig yn sail iddynt, a sicrhau eu bod yn cael eu monitro, eu hamddiffyn a’u rheoli’n dda. Creu 
ardaloedd gwarchodedig newydd ble mae angen, i gyflawni ymrwymiadau bioamrywiaeth. Gweithio i 
gyflawni’r targed bod 30% o dir a 30% o foroedd Cymru wedi eu hamddiffyn yn gryf a’u rheoli’n dda 
ar gyfer natur erbyn 20301, mewn cyd-destun polisi ehangach, cefnogi tir a môr llawn bywyd gwyllt 
gyda rheolaeth a phenderfyniadau cynaliadwy ym mhob man.

• Mewn cydnabyddiaeth nad yw adar môr ar draws y du yn cyrraedd statws amgylcheddol da2, 
mae angen i Lywodraeth Cymru’r dyfodol ymrwymo i strategaeth adfer adar Môr ar gyfer Cymru. 
Mae’r alban a Lloegr wrthi’n datblygu strategaethau adar Môr. hefyd sefydlu canolfan yng nghymru ar 
gyfer ymchwil adfer adar môr i ddarparu tystiolaeth hanfodol i oleuo penderfyniadau’r dyfodol a sicrhau 

rheolaeth gynaliadwy o’r 
amgylchedd morol. 
1  “Diffinnir y termau a ddiogelir yn 
llawn yng nghanllaw MPa a gyhoeddwyd gan 
Brifysgol talaith oregon, iuCn wCPa, sefydliad 
Cadwraeth forol, Cymdeithas ddaearyddol 
Genedlaethol, a Chanolfan Monitro Cadwraeth y 
Byd UNEP. 2019. Cyflwyniad i Ganllaw’r MPA.
 
https://www.protectedplanet.net/c/mpa-guide
dioGeLu LLawn: ni chaniateir unrhyw 
weithgareddau echdynnol na dinistriol, a chaiff yr 
holl effeithiau eu lleihau.
dioGeLir yn Gryf: dim ond gweithgareddau 
echdynnu ysgafn sy’n cael eu caniatáu, ac mae 
effeithiau eraill yn cael eu lleihau i’r graddau y 
mae hynny’n bosibl. “
2  Prif nod strategaeth forol y du 
( uK Marine strategy), a sefydlwyd yn unol â’r 
rheoliadau’r strategaeth forol (Marine strategy 
Regulations (2010), yw cyflawni ‘Statws Am-
gylcheddol da’ ar draws moroedd ewrop erbyn 
2020. fodd bynnag, mae’r du wedi methu  chy-
flawni Statws Amgylcheddol Da, fel y’i diffinnir 
yn ystrategaeth, ar gyfer adar môr bridio. Mae’r 
crynodeb o gynnydd yn dangos ein bod wedi 
gwneud y cynnydd lleiaf ar ddiogelu adar môr; 
adar yw’r unig gategori a ddosberthir fel ‘sefyllfa 
yn dirywio ers 2012’. 

Cam 3. Tir a moroedd gwydn a 
chyfoethog mewn byd natur
Rhaid i Adferiad Gwyrdd gynnwys adnewyddu ac amddiffyn ein hamgylchedd ac ardaloedd 
sydd yn gyfoethog mewn byd natur er lles byd natur a phobl. Elfen allweddol fydd ariannu’r 
prosiectau sydd yn canolbwyntio ar natur, rhai y gallwn eu rhoi ar waith nawr. Bydd gwneud 
gwaith adfer ac atal cynnar sydd wedi ei seilio ar ddatrysiadau byd natur, yn osgoi gorfod 
gweithredu datrysiadau drytach yn ddiweddarach mewn ymateb i hyd yn oed mwy o 
golledion natur a/neu digwyddiadau hinsawdd mwyfwy eithafol. Mae RSPB Cymru yn 
argymell bod y Llywodraeth yn gweithredu fel a ganlyn: 

Credyd Llun: Eleanor Bentall  (rspb-images.com)
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Ca M 4 . din asy ddion iaCh

• Gynyddu mynediad y cyhoedd i fannau 
gwyrdd trefol a gwledig sy’n llawn byd natur. 
adfer ac ehangu mannau a seilwaith gwyrdd 
i alluogi pawb i fwynhau buddion cyswllt lleol 
gyda natur. Buddsoddi mewn seilwaith beicio 
a cherdded ac integreiddio gyda mannau 
gwyrdd cyfredol a newydd.    

• Cyflwyno Gwasanaeth iechyd naturiol 
yng nghymru, fel rhan o’n Gwasanaeth 
iechyd Gwladol, i annog pobl i gadw’n heini 
mewn mannau gwyrdd, gan gynnwys gwir-
foddoli. Cefnogi Presgripsynu Gwyrdd fel 
elfen allweddol o feddygaeth ataliol, er 
mwyn hyrwyddo ffyrdd o fyw egnïol a lles 
1 Amcangyfrifodd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mai cost anweithgarwch corfforol yn Nghymru yw £650m y flwyddyn https://www.wtwales.
org/health a  https://www.publichealthnetwork.cymru/en/topics/physical-activity/#:~:text=People%20who%20are%20physically%20active,%C2%A3650%20million%20per%20year

emosiynol. Bydd buddsoddi yn ein Gwasana-
eth iechyd naturiol yn cymryd pwysau oddi 
ar ein GiG1.

• sefydlu strategaeth bwyd ecwitïol 
a chynaliadwy sydd yn gyrru a gwobrwyo 
cadwyni cyflenwi fferm a Physgota i’r fforc 
cynaliadwy, mynd i’r afael â gwastraff bwyd 
ac sydd yn hyrwyddo deiet a bwyta iach, cy-
naliadwy i bawb. 

• Cynnwys yr argyfwng hinsawdd ac 
ecolegol yn y cwricwlwm, gan drafod yr 
achosion a’r datrysiadau i rymuso pobl ifanc i 
fod yn asiantau dros newid

Cam 4. Dinasyddion iach
Gall Cymru osod iechyd a llesiant pobl a natur wrth galon Adferiad 
Gwyrdd (a sicrhau bod mwy o bobl yn gallu mwynhau buddion cy-
sylltiad cryf gyda’r byd naturiol) drwy: 

Credyd Llun: Eleanor Bentall  (rspb-images.com)
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Ca M 5 . arwein y ddia e th LLy wodr ae th CyMru

buddion i’r gymdeithas sydd dros £8 o ran 
gwerth. 

• Cyfeirio a darparu adnoddau i Gyfoeth 
naturiol Cymru arwain ar adfer bioamrywia-
eth Cymru mewn ardaloedd gwarchodedig, 
rhwydweithiau ecolegol gwydn ac ar draws 
y tirlun a’r morlun ehangach. Bydd hyn yn brif 
ddeilliant rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau 
naturiol sydd yn ofynnol i gynnal adferiad 
Gwyrdd.  

• Buddsoddi mewn arolygu a monitro 
digonol i ddeall ein mannau naturiol, eu cynefi-
noedd a rhywogaethau gan gynnwys eu 
cyflwr a’u hanghenion. Mynd ati i ddatblygu 
ein sefydliadau ymchwil academaidd i fod 
yn arweinwyr byd ar ddeall ecosystemau ac 
adfer ecolegol ac wrth wneud hynny, adei-
ladu’r sail tystiolaeth yng nghymru i oleuo’n 
well y broses o wneud penderfyniadau a’n 
harfogi i gyflawni targedau i adfer byd natur. 

•  Buddsoddi cyllid digonol i fynd i’r afael 
ag argyfyngau natur a hinsawdd. Gweithio 
gyda’r du a Llywodraethau datganoledig 
eraill i sicrhau bod modd parhau i ddarparu 
adnoddau ar gyfer prosiectau adfer ecolegol 
trawsffiniol gwerth miliynau o bunnoedd fel 
y gwna cronfa Life yr ue ar hyn o bryd1.

• diwygio rheolau caffael cyhoeddus fel 
nad yw Gwerth Gorau yn seiliedig ar bris yn 
unig, ond yn cynnwys buddion amgylched-
dol a chymdeithasol, gan gynnwys darparu 
nwyddau cyhoeddus. 

• sicrhau bod pob tir sydd yn eiddo 
cyhoeddus yn cael ei reoli’n dda ar gyfer byd 
natur a bod safleoedd dynodedig cyhoeddus 
yn cyrraedd cyflwr ffafriol. Dengys tystio-
laeth bod pob £1 sydd yn cael ei gwario ar 
gynnal safleoedd arbennig (SoDdGA) yn rhoi 
1 yn y gorffennol mae Cymru wedi elwa’n sylweddol o gronfa Life yr ue, ac os na 
ddaw rhywbeth i gymryd ei lle, bydd bwlch sylweddol yn y gallu i ariannu prosiectau ecolegol 
ac adfer mawr sawl miliwn o bunnoedd, sydd yn creu swyddi yn ogystal ag adfer ardaloedd 
mawr o gynefinoedd â blaenoriaeth. http://publications.naturalengland.org.uk/publica-
tion/4956942302969856.  

Cam 5. Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru
Nawr yw’r amser i’r Llywodraeth integreiddio’n gyfan gwbl ystyriaethau ynghylch newid 
mewn bioamrywiaeth a hinsawdd ar draws meysydd polisi ac adrannau. Mae hyn yn 
cynnwys yr amgylchedd, materion gwledig, yr economi, hinsawdd, addysg, iechyd, cynllunio 
a thu hwnt, i wneud y mwyaf o synergeddau a buddion. Dylai hyn gynnwys adolygu gwariant 
cyfredol a pholisi caffael cyhoeddus i sicrhau eu bod yn alinio gyda nodau Adferiad Gwyrdd. 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn: 

Credyd Llun: Drew Buckley  (rspb-images.com)
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