
Briff ar gyfer Cyfarfod Cynllunio Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y 

Sector Gwirfoddol: Galwadau am Adferiad Gwyrdd  

 

CYFLWYNIAD 

Mae nifer o gyrff wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Ganolog yn 

gyhoeddus ac yn uniongyrchol yn galw am Adferiad Gwyrdd er mwyn mynd i’r afael â’r 

niwed economaidd sydd wedi’i achosi gan Covid-19.  

Mae themâu a gofynion tebyg yn ymddangos ar draws gwahanol alwadau am adferiad 

gwyrdd. Roedd Maint Cymru, a wnaeth baratoi’r papur hwn, yn ymwneud yn uniongyrchol â 

dau alwad o’r fath. Yn gyntaf, yn ei rôl fel Cadeirydd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru (SCCC) ac 

yn ail, fel rhan o rith-lobi dorfol ledled y DU a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020, dan 

arweiniad y ‘Climate Coalition’.  

Mae’r papur hwn yn crynhoi’r prif ofynion o’r ddau bapur hwn a’u perthnasedd i Gymru. 

Mae Grŵp Cynllunio’r Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (EERA) yn cefnogi’r gofynion 

hyn. 

 

Y tri phrif ofyniad sy’n dwyn ynghyd y gwahanol argymhellion ar draws cyrff.  

1. Cyflwyno rheoliad sy’n sicrhau y bydd Cymru ar lwybr clir i sero-net erbyn 2030, 

gydag ymrwymiad i gynyddu buddsoddiad mewn adferiad Gwyrdd drwy 

ddatrysiadau naturiol a seilwaith gwyrdd.  

2. Cyflwyno bil bwyd yng Nghymru sy’n mynd i’r afael â’n heffeithiau amaethyddol, 

gartref a thramor, gan gynnwys ymrwymiadau at sero datgoedwigo.  

3. Gosod y targedau gorau yn y byd am adfer byd natur ym Mil yr Amgylchedd, cyflawni 

targedau uchelgeisiol a buddsoddi mewn rhwydwaith adfer byd natur a fydd yn 

cynyddu mynediad pawb at fannau gwyllt.  

 

ATAL ANHREFN HINSAWDD CYMRU (SCCC) – GOFYNION  

Cyflwynodd SCCC ymateb i alwad Llywodraeth Cymru am farn pobl ar adferiad Cymru ar ôl 

Covid-19. Yn y papur, adleisiodd y gynghrair alwadau cyrff anllywodraethol, cwmnïau ac 

aelodau o’r cyhoedd o bob rhan o’r byd am adferiad economaidd gwyrdd a chyfiawn sy’n 

rhoi anghenion y bobl a’r blaned yn gyntaf. Gwnaethant amlygu’r canlynol:  

‘Gydag adroddiadau’n nodi fod 91 y cant o gyhoedd Prydain eisiau i fywyd fod yn wahanol ar 

ôl covid-19, ni fydd amser gwell na nawr i wneud y newidiadau hyn. Mae COVID-19 wedi 

dangos pan mae ein cymdeithas yn wynebu argyfwng, gallwn gyflawni newidiadau 

syfrdanol. Mae 48 y cant o’r cyhoedd yn cytuno y dylai’r llywodraeth ymateb i’r newid yn yr 

hinsawdd gyda’r un brys ag y gwnaeth i COVID-19, gyda dim ond 28 y cant yn anghytuno â 



hyn. Rhaid i adferiad gwyrdd a chyfiawn fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd rydyn ni’n ei 

wynebu drwy ganolbwyntio ar fyd natur yn ogystal â phobl.’    

Galwodd SCCC ar Lywodraeth Cymru i sicrhau:    

• Y bydd yr adferiad yn bodloni ein holl rwymedigaethau a chyfrifoldebau o dan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

• Y bydd yr holl fuddsoddiadau sydd wedi’u buddsoddi mewn prosiectau seilwaith, 

technoleg ac addysg yn cyfrannu at y nod o fod yn gynaliadwy.  

• Na fydd arian yn cael ei fuddsoddi mewn cwmnïau a diwydiannau anghynaliadwy, fel 

tanwydd ffosil ac y bydd buddsoddiadau’n canolbwyntio ar gynhyrchu ynni gwyrdd 

adnewyddadwy. 

• Y bydd y cyfnod hwn o newid ymddygiad yn cael ei ddefnyddio i hybu beicio a 

cherdded.  

• Y bydd amaethyddiaeth gynaliadwy yn cael ei chefnogi, gan ganolbwyntio ar 

adeiladu gwydnwch cyflenwadau bwyd lleol.  

• Y bydd prosesau diwydrwydd dyladwy yn cael eu rhoi ar waith o ran caffael nwyddau 

a gwasanaethau sy’n sicrhau y bydd arferion anghynaliadwy yn cael eu trechu. 

• Y bydd unrhyw waith ar adfer a diogelu ecosystemau a bioamrywiaeth yn cael ei 

flaenoriaethu mewn unrhyw raglen adfer.  

Er mwyn cyflawni hyn, gwnaethant alw ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol:  

1. Cyflwyno rheoliad ar unwaith i sicrhau bod Cymru ar lwybr clir i sero-net erbyn 
2030. 

• Dod â chyfraniad Cymru at y newid yn yr hinsawdd i ben: rhoi polisïau uchelgeisiol ar 

waith yn gyflym er mwyn lleihau allyriadau nawr a’n rhoi ni ar y trywydd cywir i 

gyrraedd sero-net o fewn y degawd hwn, a sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau a 

wneir yn y dyfodol yn hyrwyddo cynaliadwyedd.  

• Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

 

2. Galwad i gynyddu’r buddsoddiad i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd:  

• Sicrhau bod Cymru yn gwario o leiaf 2 y cant o’r cynnyrch domestig gros (GDP) ar 

gamau hinsawdd bob blwyddyn (yn unol â chynllun 10 pwynt Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol), gan ddechrau ar unwaith. 

• Sicrhau bod Cymru’n cyflwyno Asesiadau o Effaith Carbon ar y gyllideb a 

phenderfyniadau gwario ar draws y sector cyhoeddus. 

Gwnaeth hyn adleisio galwadau tebyg Rhith-lobi’r ‘Climate Coalition’ i Lywodraeth y DU 

gefnogi hyn drwy wneud y canlynol:  

1. Rhyddhau buddsoddiad mewn hinsawdd gyfoethog o swyddi a seilwaith cyfeillgar i 

fyd natur a fydd yn cynorthwyo miliynauo bobl i ddod allan o’r dirwasgiad - gan 

gynnwys drwy: 

• Sicrhau bod Cymru yn derbyn cyllid digonol gan Drysorlys y DU i allu gweithredu 

adferiad cyfiawn a Gwyrdd. Gan ystyried graddfa’r dasg hon, mae’n hanfodol bod y 



cyllid hwn yn seiliedig ar anghenion cymdeithas ac amgylchedd Cymru, yn hytrach 

nag ar ddulliau cyllido cyn Covid-19 sy’n dibynnu ar gyllid Lloegr (Fformiwla Barnett) 

ac sy’n debygol o olygu na fydd digon o adnoddau’n cael eu dyrannu i Gymru.  

• Cynyddu’r buddsoddiad mewn seilwaith beicio a cherdded a thrafnidiaeth 

gyhoeddus a dod â’r cyfnod o fynd ati’n raddol i gael gwared ar geir a faniau petrol a 

diesel ymlaen i 2030 er mwyn diogelu ein hiechyd a gwneud ein hawyr yn lanach.  

• Diogelu gweithwyr allweddol a’r bobl fwyaf agored i niwed rhag afiechyd y gaeaf 

nesaf a thu hwnt drwy lansio rhaglen seilwaith i ddatgarboneiddio ein cartrefi. Gall y 

Llywodraeth ddechrau drwy gadw at yr addewid a wnaeth yn ei maniffesto 

etholiadol i gyflwyno cyllid effeithlonrwydd ynni i adeiladau, ac adeiladu ar hyn i 

wneud pob cartref yn effeithlon o ran ynni erbyn 2030.  

• Sicrhau bod unrhyw becynnau achub ariannol Covid-19 ar gyfer cwmnïau yn cael eu 

rhoi o dan amodau llym sy’n alinio ag ymrwymiad 1.5 gradd Cytundeb Hinsawdd 

Paris – rhoi pobl a gweithwyr yn gyntaf.  

• Adeiladu gwydnwch economaidd drwy roi pob mesur gwario a threthu drwy brawf 

sero-net.  

• Creu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth a fydd yn cyfrannu at adferiad 

cynefinoedd naturiol yn ogystal ag economi carbon niwtral. Bydd buddsoddi mewn 

gwaith sy’n cyflwyno datrysiadau seiliedig ar fyd natur, fel adfer mawndiroedd a 

chreu coetiroedd newydd sy’n trechu’r newid yn yr hinsawdd ac yn helpu i storio dŵr 

hefyd yn creu swyddi gwyrdd, a dylid blaenoriaethu hyn. 

 

2. Gosod y targedau gorau yn y byd am adfer byd natur ym Mil yr Amgylchedd, 

cyflwyno Biliau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd uchelgeisiol ar gyfer y DU a 

buddsoddi mewn rhwydwaith adfer natur a fydd yn cynyddu mynediad pawb at 

fannau gwyllt. Sicrhau bod Cymru yn parhau i dderbyn cyllid digonol i gyflawni ei 

pholisïau datganoledig ei hun ar ffermio cynaliadwy, rheoli tir a’r môr. Darparu 

cronfa yn lle Cronfa LIFE yr Undeb Ewropeaidd er mwyn sicrhau prosiectau adfer 

ecolegol mawr ar draws tirweddau, moroedd a gwledydd. 

 

3. Sicrhau mewn cyfraith y bydd yr holl fwyd a gaiff ei fewnforio yn bodloni’r un 

safonau amgylcheddol, diogelwch bwyd a lles anifeiliaid â bwyd a gynhyrchir yn y 

DU. Darparu bwyd diogel, cynaliadwy ac iach ar gyfer pawb drwy sicrhau nad yw 

cadwynau bwyd y DU yn difetha’r blaned. Bydd adfer byd natur ym mhob rhan o’r 

byd yn rhan allweddol o adeiladu gwydnwch yn erbyn clefydau pandemig yn y 

dyfodol. 

 

4. Hyrwyddo canslo dyledion a chynyddu grantiau i gymunedau tlotaf y byd er mwyn 

eu galluogi i adeiladu eu gwydnwch nhw yn erbyn COVID-19 a’r argyfyngau 

hinsawdd. 

 

5. Rhoi’r gorau i ddefnyddio cyllid cyhoeddus y DU ar gyfer tanwydd ffosil tramor, gan 

symud yn lle hynny i roi ynni adnewyddadwy, effeithlon a mynediad at ynni i 



gymunedau tlawd – a ddatblygwyd mewn cytgord â bywyd gwyllt a’r amgylchedd 

naturiol. 

 

MAINT CYMRU - GOFYNION 

Yn olaf, fel rhan o’r galwadau hyn, mae Maint Cymru wedi amlygu’r angen i sicrhau bod 

ymrwymiad gwirioneddol at sero datgoedwigo hefyd yn rhan o unrhyw adferiad gwyrdd. 

Diben hyn yw sicrhau nad ydym yn gyrru ein hallyriadau a’n heffeithiau amgylcheddol allan 

mewn ymdrech i leihau ein rhai ein hunain. Felly, mae Maint Cymru hefyd yn galw am y 

canlynol:  

1. Cynnwys allyriadau ar gyfer datgoedwigo a fewnforir yn eu dadansoddiadau a’r 

targedau a osodir er mwyn symud Cymru tuag at genedl heb allyriadau.  

2. Arwain y ffordd yn Ewrop drwy gyflwyno targedau sero datgoedwigo a diwydrwydd 

dyladwy at arferion cwmnïau.  

3. Cyflwyno targedau sero datgoedwigo mewn polisi caffael yng Nghymru fel rhan o’n 

cyfnod pontio i ddefnyddio nwyddau cynaliadwy a gynhyrchwyd yn lleol.  

4. Cyflwyno arferion ffermio cynaliadwy sy’n rhoi’r gorau i ddibynnu ar fwyd anifeiliaid 

soi sy’n deillio o ardaloedd lle mae fforestydd mewn perygl a chryfhau byd natur a 

dulliau ffermio cyfeillgar i’r hinsawdd fel ffermio organig.  

5. Cyflwyno strategaeth fwyd gynaliadwy i Gymru sy’n hybu cadwynau cyflenwi 

cynaliadwy lleol, gan leihau’r angen i fewnforio nwyddau sy’n achosi datgoedwigo 

byd-eang.  

6. Gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd cytundebau masnach newydd yn 

sicrhau safonau amgylcheddol a hawliau dynol, yn enwedig o ran datgoedwigo, a 

sicrhau y bydd mesurau gorfodi llym yn mynd law yn llaw â’r gwaith hwn. 

7. Gweithio gyda phartneriaid anhraddodiadol fel cyrff anllywodraethol er mwyn 

cryfhau’r addysgu ar y newid yn yr hinsawdd ymhellach o fewn y cwricwlwm newydd 

a chefnogi addysgwyr i gyflawni’r nod hwn.  

8. Sicrhau bod gwledydd a chymunedau agored i niwed sy’n dioddef effeithiau’r newid 

yn yr hinsawdd a datgoedwigo yn cael eu cefnogi i’w helpu nhw i addasu a ffynnu fel 

rhan o uchelgais Cymru i fod yn genedl â chyfrifoldeb byd-eang. 

 

Maint Cymru, ar ran grŵp cynllunio Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y Sector 

Gwirfoddol  

Gorffennaf 2020  

 


