
Caerdydd a’r

Fro yn gwella

bioamrywiaeth

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gweithio i gynyddu

bioamrywiaeth a mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur trwy eu

hystad, tra hefyd yn gwella iechyd meddwl a llesiant eu staff, cleifion a'r

gymuned. O ddatblygu mannau arloesol fel Ein Dôl Iechyd ar ei safle yn

Ysbyty Athrofaol Llandochau lle maent yn cyd-weithredu â phartneriaid i

sefydlu parc iechyd cymunedol ecolegol a fydd yn gwella bioamrywiaeth

ac yn helpu i ailgysylltu pobl â natur; i'w hunedau Gofal Critigol yn plannu

coed i wrthbwyso carbon, a chlinigwyr yn lleihau allyriadau trwy'r gadwyn

gyflenwi, i drefnu cynhadledd Iechyd Gwyrdd i annog eraill i gymryd rhan

yn y gwaith hwn, maent yn dod o hyd i ffyrdd newydd a beiddgar o fynd i'r

afael â'r heriau sy'n wynebu ein cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r

dyfodol a chyfrannu at weledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol.



Yn cyfrannu at:
Gwella iechyd corfforol a meddyliol staff, cleifion a'r

gymuned trwy fannau gwyrdd 

Rhaglenni a phrosiectau gydag ysgolion i gadw plant yn

iach yn hytrach na thrin afiechyd

Cynlluniau i ychwanegu lleoedd ar gyfer ymarfer yoga a

meddylgarwch 

Agwedd ataliol a holistig tuag at iechyd

Cymru Iachach:

Amcanion

llesiant Bwrdd

Iechyd Prifysgol

Caerdydd a’r

Fro

Bod yn lle

a dysgu

Cyflawni
Darparu lle i wella bioamrywiaeth

Gwesty chwilod a chychod

gwenyn

Cysylltu pobl â natur 

Seilwaith gwyrdd a deunyddiau

naturiol ar gyfer adeiladu

Cymru Gydnerth:

Darparu mynediad i fannau

gwyrdd i'r gym-uned 

Digwyddiadau gyda grwpiau

sgowtiaid ac ysg-olion 

Ymgyfraniad cymunedol a

gwirfoddoli 

Lleoedd ar gyfer

gweithgareddau cymunedol

Cymunedau Cydlynus:

sydd  

canlyniadau

i bobl
Bydd yn cynnwys llwybr celf 

2 gerflun wedi'u comisiynu

eisoes 

Plannu coed coffa

Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu:

Staff a chymuned yn dysgu

sgiliau gwyrdd newydd 

Staff wedi'u hyfforddi mewn

cadw gwenyn 

Galluogi pobl ifanc ar brawf i

wneud eu gwasanaeth yn y ddôl

Hyrwyddo eco-lythrennedd

Gwrthbwyso allyriadau carbon

trwy blannu coed

Cymru Lewyrchus:

gwych i 

ynddo

Gweithio gyda cheiswyr lloches a

ffoaduriaid i wella iechyd meddwl

Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb

cymdeithasol trwy ymagwedd holistig

tuag at iechyd

Cymru sy'n Fwy Cyfartal:

Lleihau allyriadau o’r gadwyn

gyflenwi

Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang:

o bwys 

weithio



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

Blaenoriaethu cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth ar weithgareddau ataliol

cynradd ac eilaidd.

Ystyried eu rôl mewn system llesiant cenedlaethol.

Defnyddio eu daliadau tir i facsimeiddio gwerth bioamrywiaeth.

Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd naturiol ymhlith eu staff.

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 yn argymell bod cyrff cyhoeddus yn:

"Rydyn ni’n awyddus i weld sut rydych chi'n gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r

afael â'r penderfynyddion ehangach sy'n ymwneud ag iechyd a llesiant." 

"Byddai'n ddefnyddiol i ddeall mwy am eich meddwl am yr amgylchedd naturiol yn

nhermau’r modd y gallwch fod yn lle gwych i weithio ynddo."

Nododd adborth y Comisiynydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrth iddi

fonitro cynnydd:

https://futuregenerations2020.wales/welsh?category=resilient


Ein Dôl Iachus – Noddfa i natur a phobl

Troi tiroedd Ysbyty Athrofaol Llandochau yn

fan gwyrdd ar gyfer llesiant; 

Cydweithio gyda nifer o bartneriaid i greu

man gwyrdd hygyrch i staff, cleifion a'r

gymuned; 

Darparodd Cyfoeth Naturiol Cymru flychau

adar ac ystlumod; 

Gweithgareddau yn y gerddi, megis therapi

gardd a chelf, digwyddiadau bwyd a chyn-

gherddau cerdd; 

Bydd defnyddwyr gwasanaeth yn defnyddio

lle i dyfu bwyd i'w ddefnyddio mewn prydau

bwyd yn yr ysbyty; 

Bydd cleifion yn cael gwirfoddoli i’w helpu i

ailsefydlu a chryfhau eu sgiliau fel rhan o'r

llwybr i adferiad; 

Plannu coed coffa ar gyfer staff sydd wedi

marw; 

Gweithio gydag ysgolion i ailgysylltu plant â

natur a chyfrannu at eco-lythrennedd.

“Y tro cyntaf i mi fynd i mewn i’r ardd cefais fy

llethu â dagrau ac ymdeimlad o ryddhad a chyffro

bod yna rywle i fynd heblaw’r ward.”

Gyflwyno gwesty gwenyn a chychod gwenyn

ar do'r ysbyty i wella bioamrywiaeth a chyn-

yddu eco-lythrennedd ymhlith staff a phobl

sy'n ymweld;

Prosiect gwenyn

20+ aelod o staff

wedi'u hyfforddi

i ofalu am y gwenyn i wella

iechyd meddwl

Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi bod yn

llwyddiant ysgubol a bydd mwy o staff yn

cael eu hyfforddi; 

Mae cynlluniau i gyflwyno mwy o gychod

gwenyn yn y Ddôl ac o bosibl mewn ysbytai

eraill.

Ffynhonnell: BIP Caerdydd a'r Fro Ffynhonnell: BIP Caerdydd a'r Fro



Ein Dôl Iachus – Ymgyfraniad Cymunedol ac ad-daliad

Mae'r Elusen hefyd mewn

cydweithrediad â Gwasanaethau

Prawf Cymru, gan roi i droseddwyr

ifanc ddull amgen o weithio gyda

natur naill mewn tîm neu ar leoliad

fel unigolion;

Bod yn gyfrifol am greu mynediad

i’r safle, adeiladu giât newydd a

chlirio twf diangen a gwastraff

gwyrdd;

Bydd hyn yn addysgu pobl ifanc

mewn sgiliau gwyrdd, yn eu helpu i

ailgysylltu â natur a gwella eu

hiechyd meddwl.

Gwnaeth Elusen Iechyd Caerdydd

a’r Fro, ynghyd â Down to Earth,

ymgyfrannu’n eang i sicrhau bod

barn y gymuned yn cael ei

hadlewyrchu yn y prosiect.

Mae’r gymuned leol hefyd wedi'u

cynnwys drwy wirfoddoli fel y gall

pobl deimlo eu bod yn berchen y

Ddôl Iechyd, ynghyd â staff GIG a

chleifion; 

Mae pobl hyd a lled Caerdydd a’r

Fro wedi mynychu fel rhan o

gyfrifoldeb corfforaethol

cymdeithasol.

Ffynhonnell: Down to Earth

Ffynhonnell: BIP Caerdydd a'r Fro



Ymagwedd Gofal Iechyd Cynaliadwy

~90%

Dechreuodd grŵp craidd o glinigwyr

adeiladu cysylltiadau rhwng cydweithwyr o'r

un anian ac adrannau corfforaethol y Bwrdd

Iechyd megis gwastraff, ystadau, ynni i

sicrhau ymagwedd integredig tuag at

ddatgarboneiddio; 

Newid i anaestheteg ratach ag ôl-troed car-

bon is; 

Cydweithio gyda’r Gyfadran Feddygol i ddod

â gofal iechyd cynaliadwy i ysgolion a

hyrwyddo eco-lythrennedd hirdymor; 

Canfod bylchau rhwng faint o ocsid nitraidd

y mae'r bwrdd iechyd yn ei brynu a'i

ddefnyddio, ac ar hyn o bryd maent yn

edrych ar fesurau ymarferol i ddileu'r

bylchau, tra’n ymchwilio dulliau amgen o

leihau carbon a thechnolegau dal nwy i atal

gwastraff; 

Nawr yn recriwtio Rheolwr Cynaliadwyedd i

weithio ar eu Cynllun Rheoli Datblygu

Cynaliadwy; 

Cydweithredu â chydweithwyr ledled Cymru

ar Rwydwaith Gwyrdd i ddatblygu'r gwaith

hwn a rhannu arfer da.

Gostyngiad o

nwyon anesthetig Bwrdd Iechyd

Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Ffynhonnell: BIP Caerdydd a'r Fro

yn effaith

amgylcheddol 



Roots of Hope - Gwreiddiau Gobaith

Roedd yr Uned Gofal Critigol yn

dymuno cael prosiect cadarnhaol yn

ystod pandemig COVID-19 a

dechreuodd blannu coed i wrthbwyso

eu hallyriadau;

Cydweithio â'r elusen Stump Up For

Trees; 

Mae'r coed wedi eu tyfu i goffáu'r holl

gleifion a'u teuluoedd y gofalwyd

amdanynt gan yr uned yn ystod y

pandemig.

Ariannwyd y prosiect yn gyfan gwbl

gan staff ond maent yn gobeithio ei

ddatblygu yn y dyfodol trwy roddion

gan gleifion a theuluoedd; 

Mae'r staff yn gobeithio mai dim ond y

cychwyn yw hyn ac yn y hirdymor

maent yn dymuno cyfrifo ôl-troed

carbon yr uned a dod yn garbon-niwtral

a hyd yn oed yn garbon-bositif;

Ymgyfrannodd yr uned gyfan yn y

weithred o enwi'r coed yng Nghrucywel

a'r enw a ddewiswyd yw Roots of Hope

- Gwreiddiau Gobaith a fydd yn cael ei

gyfieithu i ieithoedd brodorol holl

aelodau’r staff.1000
o goed ym mis

Mawrth yn Crucywel

Plannwyd

Ffynhonnell: BIP Caerdydd a'r Fro

Ffynhonnell: BBC Cymru

https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-56944931
https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-56944931
https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-56944931


Cynyddu mannau gwyrdd ar draws y Bwrdd Iechyd

Yn defnyddio man gwyrdd i helpu

gyda'r broses iacháu neu i fynd â sylw'r

rhai sy'n derbyn gofal;

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Adsefydlu

Anafiadau Cord Asgwrn Cefn Cymru,

Ysbyty Athrofaol Llandochau o dan y

‘Cynllun Rookwood’;

Wedi'i gyrru gan roddion ac yn cael

cefnogaeth pobl ledled Cymru, gan

gynnwys cyn glaf;

Gweithio gyda'r dylunydd Cymreig

arobryn Sarah Price.

Gardd Horatio 

Cysylltu cleifion a staff â'r awyr agored;

Wedi'i lleoli yn Ysbyty Dewi Sant, y tu

allan i Ward Elizabeth;

Nod diweddaru'r ardal hon oedd

darparu amgylchedd tawel i'r claf ac

ymwelwyr.

Ysbyty Gardd Dewi Sant

Mae uned iechyd meddwl oedolion

Hafan y Coed ar fin creu gardd i

gleifion ei mwynhau; 

Nod ardal yr ‘Ardd Cwtch’ yw cynnwys

murlun wedi ei greu o eitemau sydd

wedi’u rhoi.

Gardd Hafan y Coed 

Yn fwyaf diweddar, llwyddodd y bwrdd

iechyd yn eu cais am becyn gardd

ddinesig oddi wrth Cadwch Gymru’n

Daclus;

Defnyddir y wobr i greu man gwyrdd ar

dir Ysbyty Brenhinol Caerdydd;

Bydd y pecyn yn cynnwys nifer o flodau

gwyllt, blodau dringo a rhedyn, gwesty

chwilod, offer ac ati;

Mentrau byd-eang ar y gweill ynghyd â

threfi a dinasoedd gwyrdd o fewn ôl-

troed y bwrdd iechyd.

Gardd Ddinesig Ysbyty Brenhinol

Caerdydd

Digwyddodd o ganlyniad i fis Mai sych

yn 2020, a gafodd effaith andwyol ar

fywyd planhigion a bywyd gwyllt, fel

gloÿnnod byw, gwyfynod a gwenyn; 

Peidiodd y bwrdd iechyd â thorri

ardaloedd glaswelltog yn ystod mis Mai

i gefnogi peillio yn gynnar yn y tymor.

'No Mow May'



Mae'r gymuned wedi bod yn gwneud ymgyf-

raniad mawr yn y prosiect dôl o'r cychwyn

cyntaf 

Mae llawer o drigolion lleol yn gwirfoddoli yn

y ddôl iechyd 

Ymgyfraniad staff a chleifion 

Ymarfer ymgyfrannu’n cael ei wneud gan

Down to Earth i lywio'r weledigaeth ar gyfer

y wefan

Canolbwyntio ar iechyd a llesiant da

Gwella iechyd meddwl a iechyd corfforol 

Ymweliadau gan ysgolion i alluogi plant i

ddysgu mwy am iechyd a llesiant 

Atal gwastraff

Mynd i'r afael â heriau hirdymor fel y

newid yn yr hinsawdd, colli

bioamrywiaeth ac iechyd gwael 

Gwella eco-lythrennedd trwy waith gyda

Chyfadran Feddygol ac ysgolion lleol

Mae'r Elusen sy'n rheoli'r Ddôl Iechyd yn

gweithio ar y cyd â Chyfoeth Naturiol

Cymru, Down to Earth, y gwasanaeth

Prawf, ysgolion lleol ac eraill

Gweithio ar y cyd â chyrff cyhoeddus

eraill a grwpiau gofal iechyd cynaliadwy

yng Nghymru 

Gweithio gydag elusennau i blannu coed

Gwella iechyd meddwl staff a chleifion; ail-gysylltu pobl â

natur; gwella bioamrywiaeth; atal yn hytrach na thrin

afiechyd.

Ymagwedd
Her

Yn cyfrannu at Gymru Iachach a Mwy

Cyfartal

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

Cyfrannu at nod ac amcanion niferus

(gweler tudalen 2)

Ymdrech integredig rhwng adrannau 

Cynllun Rheoli Datblygu Cynaliadwy yn y

dyfodol i integreiddio'r holl waith hwn 

Yn cyfrannu at Gymunedau Cydlynus a Chymru

Iachach

Beth nesa?
Cynllunio i ychwanegu adeilad yn y Ddôl, a dod

Cynllunio i ychwanegu mwy o gychod gwenyn, yn ogystal â sefydlu’r prosiect gwenyn mewn ysbytai eraill.

Dod â rheolwr cynaliadwyedd i mewn i weithio ar strategaeth.

Gardd ddinesig i'w datblygu yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn dilyn cais llwyddiannus gyda Cadwch Gymru’n Daclus. 

Darparu llesiant mewn diwrnodau natur i staff ar safle Ein Dôl Iechyd, wedi'i hwyluso gan Down to Earth.

Wedi ymrwymo i gynyddu plannu coed yn ystâd y Bwrdd Iechyd i gysylltu â phrosiect Queens Green Canopy.

Yn cyfrannu at Gymru Lewyrchus, Iachach,

Gydnerth, a Chymru o Gymunedau Cydlynus

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

â sefydliadau sy'n arbenigo mewn meddylgarwch a llesiant i gynnal sesiynau gyda phobl leol, staff ac o bosibl cleifion.


