
Adroddiad

Cenedlaethau 'r Dyfodol

2020:  Crynodebau

Gweithredol

Gadewch i ni greu'r dyfodol gyda'n gilydd



“Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach

gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i

addasu i newid.”  

Cymru Gydnerth

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Mae ein hamgylchedd naturiol yn hanfodol ar gyfer ein llesiant. Mae tirweddau gwyllt a

naturiol yn ein cynnal; maen nhw'n rhoi dŵr glân i ni i'w yfed ac awyr iach i anadlu, maen

nhw'n storio carbon ac yn amddiffyn ein cartrefi rhag llifogydd, a gallant helpu i'n gwneud ni'n

hapus ac yn iach. Mae natur yn rhoi'r sylfeini inni ar gyfer ein heconomi, ein system ynni a'n

bwyd a'n ffermio. Mae peillwyr yn unig, er enghraifft, werth mwy na £430m y flwyddyn i

amaethyddiaeth y DU. Mae cysylltiad cynhenid   rhwng iechyd natur a'n hiechyd ni. 

Fodd bynnag, rydym yng nghanol o argyfwng ecolegol a bioamrywiaeth ar par â'r argyfwng

hinsawdd. Gwyddom fod 60% o rywogaethau yn dirywio a bod miliwn o rywogaethau yn fyd-

eang dan fygythiad o ddifodiant; gan gynnwys 40% o bryfed yn fyd-eang. Rydym yn erydu

sylfeini ein heconomïau, bywoliaethau, diogelwch bwyd, iechyd ac ansawdd bywyd ledled y

byd. Mae cysylltiad rhwng iechyd natur ac iechyd pobl, ac mae'r llwybr i adferiad yn dechrau

gyda chynllun ar gyfer rhoi yn ôl i fywyd gwyllt yn ein bywydau . 

Syr Robert Watson, Cadeirydd Llwyfan Polisi Gwyddoniaeth

Rhynglywodraethol ar Wasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystem (IPBES) 

“Mae iechyd ecosystemau yr ydym ni a phob rhywogaeth arall yn dibynnu arnynt yn dirywio yn

gyflymach nag erioed. Rydym yn erydu sylfeini ein heconomïau, bywoliaethau, diogelwch bwyd, iechyd

ac ansawdd bywyd ledled y byd.”
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Argymhellion Polisi

Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i adfer, creu a chysylltedd cynefinoedd ar raddfa fawr

ledled Cymru, sy'n cynnwys gosod targedau statudol ar gyfer adfer natur a mesurau adfer

rhywogaethau penodol i helpu i atal difodiant.

Datblygu strategaeth system

fwyd ar gyfer Cymru sy'n

cysylltu pob rhan o'r system

fwyd gyda'i gilydd o'r fferm

i'r fforc.

Ymrwymo i wahardd

defnyddio plaladdwyr gan

gyrff cyhoeddus a gosod

targedau blynyddol tuag at

gael gwared ar y defnydd o

blaladdwyr cemegol ar dir yn

raddol. 

Ceisiwch gynyddu gwariant

flwyddyn ar ôl blwyddyn yn

unol ag argymhellion

Pwyllgor y Deyrnas Unedig

ar Newid Hinsawdd a'u nodi

yn fy nghynllun 10 pwynt ar

yr argyfwng hinsawdd a

natur. (Hefyd argymhelliad

ym Mhennod 2)

Gweithio mewn cydlyniant â

Swyddfa Chomisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol i

sicrhau bod arweiniad a

mecanwaith atebolrwydd

effeithiol ar adrodd ar

ddyletswydd Adran 6 a'r nod

llesiant: Cymru Gydnerth.

Gweithio gyda chyrff

cyhoeddus i ddarparu

gorchudd canopi coed 20%

ym mhob tref a dinas yng

Nghymru erbyn 2030.

Pennu safonau i sicrhau y

gall pobl gael mynediad i

fannau gwyrdd naturiol o

fewn 300 metr i'w cartref.

(Hefyd yn argymhelliad ym

Mhennod 3: Cymru o

Gymunedau Cydlynus)

Dylai Llywodraeth Cymru...

Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)   

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru ): 

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'u camau ar yr amgylchedd, a

meysydd eraill fel tlodi, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, iechyd a chydlyniant

cymunedol. 

Nodwch yn glir sut maen nhw'n deall y diffiniad o'r nod 'Cymru Gydnerth'. 

Alinio eu gweithredoedd ac adrodd ar y nod hwn â'u hymrwymiad o dan dyletswydd

adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016). 
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn

y meysydd a ganlyn a dylent: 

Datgan argyfwng natur a hinsawdd a chyflymu graddfa a chyflymder y newid yn gyflym i

helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn . 

Ceisio cynnal a gwella'r amgylchedd naturiol trwy reoli tir a môr yn briodol i greu

ecosystemau bioamrywiol sy'n gweithredu'n iach ac annog eraill i wneud yr un peth . 

Buddsoddi yn y rôl bwysig y mae lleoedd gwyrdd a glas bioamrywiol yn ei chwarae wrth

gefnogi iechyd pobl a llesiant cymunedol. 

Datblygu eich gwybodaeth am natur a chynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a

amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau sy'n gweithredu'n iach, a pharatoi

pobl â sgiliau sy'n addas ar gyfer y dyfodol. 

Ceisio gwella ansawdd dŵr ac aer, gan wneud yr amgylchedd yn iachach i'r bywyd gwyllt

a phobl. 

Defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy - bod yn ymaddasol i amgylchedd sy'n

esblygu . 

Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o gynnydd o ran cyflawni

Cymru Gydnerth:

Mae bioamrywiaeth - amrywiaeth yr holl

fywyd ar y ddaear - wedi gweld gostyngiad

cyffredinol o 60% mewn rhywogaethau

ledled y byd ers 1970. 

Mae adroddiad Cyflwr Natur y DU yn

disgrifio'r DU fel “ymhlith y gwledydd mwyaf

disbyddedig yn y byd” ac mae Adroddiad o

Gyflwr Adnoddau Naturiol, a gynhyrchwyd

gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn dangos bod

unrhyw ecosystem yng Nghymru ar hyn o

bryd yn dangos yr holl nodweddion

gwydnwch.

Mae gennym gyfle yng Nghymru i weithio

gyda'n gilydd ac adfer ein hamgylchedd

naturiol trwy Ddeddf yr Amgylchedd

(Cymru) 2016 sy'n cyflwyno rheolaeth

gynaliadwy ar adnoddau naturiol.

Mae'r Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

yn nodi'r sylfaen dystiolaeth genedlaethol ar

wytnwch ecosystemau yng Nghymru, a'r  

Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru

 yn nodi'r blaenoriaethau cenedlaethol fel a

ganlyn: darparu atebion ar sail natur; cynyddu

effeithlonrwydd ynni adnewyddadwy ac

adnoddau; cymryd agwedd seiliedig ar le.

Nod Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol

Cymru yw helpu i gyflawni’r rhain ledled

Cymru, a chyflwynodd Adran 6 Deddf yr

Amgylchedd (Cymru) dyletswydd well

bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau ar

gyfer awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru. 

HarryJBurgess
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Nid yw amcanion a chamau llesiant sy’n

ymwneud â’r ‘amgylchedd’ a osodwyd gan

lawer o gyrff cyhoeddus yn adlewyrchu’r

diffiniad o nod llesiant ‘Cymru Gydnerth’,

a/neu maent yn ddibynnol ar strategaethau,

dyletswyddau neu gynlluniau eraill.

Nid yw bob amser yn glir sut mae cyrff

cyhoeddus yn helpu i gyflawni ‘amgylchedd

naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau

gweithredu’n iach’. Er enghraifft, bydd

amcanion llesiant ar yr ‘amgylchedd’ yn aml

yn cynnwys camau ar feysydd fel gwastraff ac

ailgylchu. Fodd bynnag, mae defnyddio

adnoddau'n effeithlon, sy'n cynnwys lleihau

gwastraff, yn fwy cydnaws â'r diffiniad o

Gymru lewyrchus. Mae hyn yn dangos diffyg

dealltwriaeth o’r diffiniad o nodau llesiant

Cymru’. O'r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o

bryd , mae'n ymddangos hefyd (ar adeg

ysgrifennu) mai dim ond llond llaw o gyrff

cyhoeddus sydd wedi cyflwyno adroddiadau,

a llai fyth o gynlluniau wedi'u cyhoeddi, ar sut

maen nhw'n ymgorffori'r ystyriaeth o

fioamrywiaeth ac ecosystemau yn eu

gweithgareddau o ddydd i ddydd, polisïau,

cynlluniau a rhaglenni o dan Ddyletswydd

Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru). 

Bu newid amlwg mewn ymrwymiad ac

arweinyddiaeth wleidyddol tuag at fodloni

dyheadau'r Ddeddf yn ystod y flwyddyn

ddiwethaf, gan gynnwys ar ffordd liniaru'r yr

M4 a datgan argyfwng hinsawdd a natur,

ond mae angen i hyn hidlo i holl

weithredoedd Llywodraeth Cymru. 

Roedd hyn yn amlwg ym mhenderfyniad y Prif

Weinidog ar ffordd liniaru yr M4, dyraniad

cyllideb y llywodraeth ar gyfer 2020-21 (a

oedd yn cynnwys mwy o ffocws ar adfer a

datgarboneiddio bioamrywiaeth), gan

weithredu i fynd i’r afael â’r argyfyngau

hinsawdd a natur gyda’i gilydd, a sawl polisi a

mentrau diweddar. Er enghraifft, mae 'Ffyniant

i bawb: Cymru Carbon Isel' a Pholisi Cynllunio

Cymru yn arwydd clir o newid cadarnhaol yn

lefel y flaenoriaeth sy'n cael ei roi gan

y Llywodraeth i natur.

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn chwarae

rhan sylweddol wrth ein symud tuag at

gymdeithas carbon isel sy'n

cefnogi ecosystemau sy'n gweithredu'n iach. 

Ddiwedd 2019, ysgrifennodd Is-adran

Cynllunio Llywodraeth Cymru at bob

awdurdod cynllunio, gan eu hatgoffa “ na

ddylai datblygiad achosi unrhyw golled

sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o

rywogaethau, yn lleol nac yn genedlaethol a

rhaid iddo ddarparu budd net i

fioamrywiaeth”, yn unol â'r ddyletswydd i

wella bioamrywiaeth o dan Ddeddf yr

Amgylchedd. Mae hwn yn gam cadarnhaol a

disgwyliaf weld gweithrediad Polisi Cynllunio

Cymru yn dangos sut mae'r system gynllunio

yn helpu i wyrdroi'r dirywiad mewn

bioamrywiaeth a chynyddu gwytnwch

ecosystemau trwy sicrhau bod mecanweithiau

priodol ar waith i amddiffyn rhag colled ac i

sicrhau gwella.

Mae cydnabyddiaeth gynyddol ar lefel leol a

chenedlaethol o fanteision cynyddu

gorchudd coed. 

Mae rhai awdurdodau lleol fel Cyngor

Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a

Chyngor Caerdydd wedi dechrau defnyddio

asesiadau i-tree i feintioli'r buddion hyn yn eu

hardaloedd. Hoffwn weld y rhain yn cael eu

defnyddio'n rheolaidd ledled Cymru gyfan. 

Cydnabyddir y rôl y mae rheolaeth

amaethyddol anghynaladwy yn ei chwarae

yn y diffyg bioamrywiaeth yn ein

hamgylchedd naturiol. Fodd bynnag, mae

datblygiadau polisi allweddol ar y gweill

sy'n cefnogi rheoli tir yn gynaliadwy.

Mae adroddiad ‘Ffermio Cynaliadwy a’n tir’

Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynigion

diwygiedig ar gyfer ymgynghori, yn dilyn yr

ymgynghoriad ‘Brexit a’n Tir’. Ynddi, mae

Llywodraeth Cymru yn cynnig dilyn amcan

cyffredinol o reoli tir yn gynaliadwy. Mae'r dull

hwn yn ddatblygiad i'w groesawu a allai, o'i

weithredu'n gywir, wneud cyfraniad sylweddol

at gyrraedd nod Cymru gydnerth. 
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Mae cyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol

cyntaf Cymru yn garreg filltir bwysig i'n

moroedd, ond bydd ei weithredu'n

allweddol. 

Mae ein moroedd yn ased naturiol anhygoel

ac yn cynnal toreth o rywogaethau,

cynefinoedd ac ecosystemau amrywiol a

bywiog. Maent hefyd yn cyfrannu at ein

llesiant, yn cyfrannu miliynau i'n heconomi, yn

cefnogi miloedd o swyddi ac yn cynnig

treftadaeth gyfoethog, unigryw. Fodd bynnag,

nid yw ein moroedd mewn siâp da.  Er

enghraifft, mae tystiolaeth diweddar yn

awgrymu nad yw ecosystemau morol yn gwbl

gadarn, ac mae diffyg hyder yn statws

cadwraeth llawer o nodweddion a ddiogelir. Er

mwyn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn,

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun

Morol Cenedlaethol Cymru cyntaf erioed ym

mis Tachwedd 2019, gan nodi’r polisi ar gyfer

yr 20 mlynedd nesaf ar gyfer defnydd

cynaliadwy o’n moroedd, a bydd Cyfoeth

Naturiol Cymru yn cyhoeddi ei Datganiad

Ardal Forol cyntaf yn 2020 a fydd, yn seiliedig

ar y 'Proffil Ardal', yn nodi sut olwg fyddai ar

lwyddiant a'r camau a nodwyd i gyrraedd yno. 

Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod y

rôl bwysig y mae lleoedd gwyrdd a glas yn

ei chwarae yn iechyd a llesiant pobl. Fodd

bynnag, mae angen iddynt fynd ymhellach i

sicrhau bod yr ardaloedd hyn yn fioamrywiol

ac yn gydnerth, felly nid ydym yn colli'r rôl

ataliol y maent yn ei chwarae.

Mae enghreifftiau da yn cynnwys Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn

datblygu eu lleoedd gwyrdd fel lleoedd dysgu

blynyddoedd cynnar, gan ddarparu

gweithgareddau a chyfleusterau gyda'r nod o

ddysgu plant yn yr awyr agored trwy brofiad,

a daeth ysbyty Glanrhydd (Bwrdd Iechyd Bae

Abertawe) yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i

ennill gwobr baner werdd. Mae hyn yn bwysig

nid yn unig i fywyd gwyllt ond hefyd

oherwydd bod astudiaethau wedi dangos bod

y buddion seicolegol yn cynyddu gyda

chyfoeth rhywogaethau ac amrywiaeth.

  

Mae hyn yn golygu y dylai lleoedd gwyrdd a

glas fod yn gyfoethog ac yn fioamrywiol. 

Mae angen i raglenni a dulliau sy'n helpu

sicrhau bod pawb yn gallu byw mewn a

chael mynediad i fyd naturiol iach, sy'n llawn

bywyd gwyllt.

Mae'n destun pryder bod y cymunedau mwyaf

difreintiedig yn llai tebygol o fyw yn yr

ardaloedd gwyrddaf, ac eto, rydym yn gwybod

bod amser a dreulir ym myd natur yn cael

effaith ar ddangosyddion fel cyswllt

cymdeithasol, cydlyniant ac integreiddio,

lefelau troseddu ac addysg. Er enghraifft,

nod menter Cydcoed yng Nghymru oedd

cynyddu cyfranogiad y gymuned mewn

coetiroedd lleol mewn ardaloedd sydd naill ai â

mynediad gwael neu amddifadedd uchel.

Canfu ei werthusiad y bu cynnydd mewn

cyswllt cymdeithasol, ymddiriedaeth ac

ymgysylltu gweithredol, ynghyd â gostyngiad

mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hoffwn

weld cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi ffyrdd, gan

gynnwys defnyddio technoleg, gallant helpu i

gysylltu pobl o bob oed, gallu a chefndir

â natur. 

Mae ffocws cynyddol ar fuddion

datblygu dealltwriaeth ymhlith plant a phobl

ifanc o werth a phwysigrwydd natur.

Bydd angen sgiliau gwahanol ar ein

cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r

dyfodol ar gyfer dyfodol a fydd yn dibynnu ar

stopio ac atal effeithiau newid yn yr hinsawdd,

colli bioamrywiaeth, ac ymdrin â newid

economaidd-gymdeithasol mawr. Mae hyn yn

golygu bod angen i ni sicrhau bod ein plant yn

datblygu gwybodaeth a chysylltiad â natur o

oedran ifanc. Yng Nghymru, mae dros 90% o

ysgolion wedi'u cofrestru ar y rhaglen Eco-

Ysgolion sydd wedi helpu disgyblion i ddysgu

am fyw'n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

ers 25 mlynedd. Mae yna lawer o enghreifftiau

o arfer da mewn ysgolion. Er enghraifft, ym

Merthyr Tudful cafodd 23 o ysgolion (yn 2018-

19) wobr Baner Werdd, gyda phedair ysgol yn

ennill statws platinwm - mae ysgolion

platinwm ymhlith y gorau yn y byd ar

y rhaglen Eco-Ysgolion.  Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb
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Mae ymwybyddiaeth a disgwyliad cynyddol

gan y cyhoedd ynghylch argyfyngau natur a

hinsawdd. Mae hyn yn rhoi cyfle a

rheidrwydd i gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus gynyddu lefel eu

huchelgais sy'n ymwneud â natur a'r

amgylchedd.

Er enghraifft, mewn arolwg ym mis

Mehefin 2018, nododd 64% o’r rhai a holwyd

yng Nghymru eu bod am i fesurau i amddiffyn

yr amgylchedd gael eu cryfhau pan fyddwn yn

gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae aelodaeth

elusennau cadwraeth ac amgylcheddol hefyd

yn cynrychioli un o'r grŵp mwyaf o fewn

cymdeithas sifil, e.e. mae gan WWF Cymru

4,129 o aelodau a dros 37,000 o gefnogwyr.

Hoffwn weld cyrff cyhoeddus yn gweithio

gyda dinasyddion i ddatblygu eu hamcanion

a'u camau i helpu i gyflymu graddfa a

chyflymder y newid sydd ei angen i gyflawni'r

heriau hyn, cynyddu ymwybyddiaeth a

dealltwriaeth ymhlith eu staff ledled Cymru a

defnyddio tystiolaeth gadarn i lywio eu

penderfyniadau.  

  

O ystyried maint yr her, mae gan fargeinion

twf rhanbarthol a busnesau (ac eraill) oll ran

bwysig i'w chwarae .

Er enghraifft, portffolio Bargen Ddinesig Bae

Abertawe o brosiectau mawr gwerth

cyfanswm o £58.7 miliwn sydd â'r nod o fynd

i'r afael newid yn yr hinsawdd ac adeiladu

rhagoriaeth ranbarthol mewn ynni

adnewyddadwy .  

Mae angen i gyrff cyhoeddus gydnabod bod

ecosystemau gydnerth iach yn sylfaenol i'n

hiechyd a'n llesiant, ac mae gweithio gyda

natur yn rhan bwysig o'r ateb i fynd i'r afael

â llawer o'r heriau sylweddol sy'n ein

hwynebu.

Er enghraifft, gall datrysiadau ar sail natur

sy'n edrych ar y dalgylch cyfan, yn hytrach na

phwynt penodol o lifogydd, helpu i atal

llifogydd, yn ogystal â dod â buddion eraill.

Mae prosiect ‘Brecon Beacons

megacatchment’ Dwr Cymru, a gwaith i adfer

y gors flanced weithredol yn Ardaloedd

Cadwraeth Arbennig Berwyn a Migneint, yn

enghreifftiau o ddulliau cydweithredol ar

raddfa dalgylch, sy’n ceisio adfer a chysylltu

amrywiaeth o gynefinoedd.

Mae ansawdd aer gwael yn effeithio ar bobl

a bywyd gwyllt, a dylai cyrff cyhoeddus

geisio ffyrdd o leihau llygredd aer er mwyn

cyflawni ymrwymiadau newid hinsawdd

Cymru a sicrhau aer glân ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  

Yn y DU, mae ansawdd aer awyr agored

gwael yn gysylltiedig â rhwng 28,000 a 50,000

o farwolaethau bob blwyddyn gyda phlant , yr

henoed , neu'r rhai â chyflyrau meddygol

presennol sydd fwyaf mewn perygl . Mae

llygredd aer hefyd yn niweidio'r amgylchedd

naturiol , gyda 74% o gynefinoedd Cymru yn

derbyn mewnbyniadau peryglus o llygredd

aer. Mae trafnidiaeth yn faes lle mae sawl

enghraifft dda o gyrff cyhoeddus yn edrych ar

y ffordd y mae eu staff yn teithio ac yn

canolbwyntio eu hymdrechion ar leihau

allyriadau o gymudo. Er enghraifft, mae

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro

Morgannwg wedi ymrwymo i Siarter Teithio

Llesol, sy'n cynnwys ymrwymiadau i gefnogi

cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a

defnyddio cerbydau allyriadau uwch-isel, ac

mae cynlluniau i ymestyn y dull ledled Cymru

yn ystod 2020-21. Fodd bynnag, bydd symud

tuag at gymdeithas carbon isel yn gofyn am

newid dramatig yn y ffordd yr ydym yn symud

ein hunain a'n nwyddau. 

Ym Merthyr Tudful cafodd 23 o ysgolion

(yn 2018-19) wobr Baner Werdd, gyda

phedair ysgol yn cyflawni statws platinwm

- mae ysgolion platinwm ymhlith y gorau

yn y byd ar y rhaglen Eco-Ysgolion. 
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Gallai Deddf Aer Glân i Gymru helpu i

sicrhau aer glân yng Nghymru i bobl a'r

amgylchedd.

Rwy'n disgwyl gweld y cynllun hwn yn

darparu fframwaith rheoli ansawdd aer

deddfwriaethol a rheoleiddiol cadarn i Gymru

sy'n sicrhau aer glân yng Nghymru i bobl a'r

amgylchedd, gan gynnwys hyrwyddo'r

symudiad angenrheidiol o'r cerbyd modur

preifat i deithio llesol a thrafnidiaeth

gyhoeddus a chynyddu ymwybyddiaeth y

cyhoedd am lygredd aer a newid ymddygiad. 

Mae Dinasoedd fel Milan, Melbourne,

Berlin a Shanghai , yn defnyddio natur

i fynd i'r afael â phroblemau polisi , megis

gwyrddu trefol ar gyfer oeri dinasoedd,

gwella ymgysylltiad dinasyddion i adfer tir

cyhoeddus ac atal llifogydd. 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio

cynyddu canopi coed yn y Rhyl. Eu

huchelgais pum mlynedd yw plannu 18,000

o goed. Maent yn gweithio gydag Cyfoeth

Naturiol Cymru ac wedi datblygu

 diwrnodau plannu cymunedol gan lwyddo

i blannu 3,000 erbyn diwedd 2017-18.

Mae'r camau y maent yn eu cymryd nid yn

unig yn ceisio gwella natur ond hefyd yn

cydnabod pwysigrwydd cysylltu

cymunedau â natur, yn enwedig y buddion

i'r llesiant y mae'n ei ddarparu . 

Gall sut rydym yn dylunio ein

hamgylcheddau trefol helpu i wella

ansawdd aer, a dod â llawer o fuddion eraill.

Gall dyluniad ac amrywiaeth y seilwaith

gwyrdd chwarae rhan sylweddol wrth gael

gwared ar lygredd aer. Mae coed, er

enghraifft, yn amsugno llygryddion ac yn

rhyngdorri gronynnau niweidiol o allyriadau

cerbydau - yn Wrecsam, canfuwyd bod coed

yn tynnu 60 tunnell o lygryddion bob

blwyddyn. Mae'n gadarnhaol gweld cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn gweithredu fwyfwy i ddatblygu

a gweithredu seilwaith gwyrdd yn eu

hardaloedd. Er enghraifft, cam Cyngor

Abertawe i 'Baratoi Strategaeth Seilwaith

Gwyrdd ar gyfer Canol y Ddinas' a

Phartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent a

sefydlwyd i ddatblygu dull mwy cyson o reoli

Seilwaith Gwyrdd ar draws Gwent, gan helpu

i greu dinasyddion iachach, ysgogi cyfleoedd

busnes a darparu buddion cymunedol

(cydlyniant, sgiliau datblygu a gwirfoddoli) -

enghraifft wych o gydweithio rhanbarthol.
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Isod ceir y pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar:

Cynnal a gwella'r amgylchedd naturiol trwy reoli tir a môr yn briodol i greu ecosystemau

sy'n gweithredu'n iach 

Manteisiwch i'r eithaf ar leoedd gwyrdd a glas naturiol i gynnal llesiant 

Angen brys am well gwybodaeth am natur 

Aer a dŵr glân ar gyfer bywyd gwyllt a phobl 

Sicrhewch ein bod yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon 

I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Gymru

Gydnerth ym Mhennod 3: Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant o Adroddiad Cenedlaethau'r

Dyfodol. 
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