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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon
Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn. Mae’r geiriau a’r hyn
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall.
Efallai na fedrwch chi ddarllen a deall y ddogfen hon
heb help. Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei adnabod
i’ch helpu.
Efallai bydd rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r rhain
wedi cael eu hysgrifennu mewn glas trwm a dywedir
beth maen nhw’n feddwl mewn bocs o dan y gair.
Os bydd unrhyw un o’r geiriau yn cael eu defnyddio
eto yn y llyfryn byddan nhw’n cael eu dangos mewn
ysgrifennu glas cyffredin. Os gwelwch chi eiriau mewn
ysgrifennu glas cyffredin, gallwch edrych beth maen
nhw’n feddwl yn Geiriau anodd ar dudalen 19.
Pan fydd y ddogfen yn dweud ‘ni’, mae hyn yn meddwl
Cyfoeth Naturiol Cymru.
Os hoffech chi gael y ddogfen hon mewn fersiwn fydd
yn cwrdd â’ch anghenion, neu yr hoffech chi siarad â
ni am ein gwaith, cysylltwch â ni:
Ffôn: 0300 065 3000 (8am-5pm dydd Llun i ddydd
Gwener)
Ffôn testun minicom: Os ydych chi’n drwm eich clyw
mae gennym ni wasanaeth ffôn testun. Ffoniwch:
03702 422 549
E-bost: enquiries@naturalresources.wales
Gwefan: www.naturalresources.wales/?lang=cy
Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol
Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP
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Llifogydd
Am wybodaeth ffoniwch Linell Rhybuddion
Llifogydd: 0845 988 1188 (Ar agor 24ain awr)

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn Hawdd
ei Deall gan Anabledd Dysgu Cymru gan
ddefnyddio Photosymbols 5.
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Pwy ydyn ni
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fudiad newydd.
Cafodd ei gychwyn yn Ebrill 2013 i ofalu am yr
amgylchedd a chyfoeth naturiol yng Nghymru.

Mae’r amgylchedd o amgylch ble rydyn ni’n byw.
Mae’n cynnwys y tir, y môr a’r aer a phopeth sy’n
byw ynddo ac arno. Er enghraifft: planhigion,
anifeiliaid a physgod.

Mae cyfoeth naturiol yn bethau yn yr
amgylchedd y gallwn ni eu defnyddio. Er
enghraifft: dŵr i’w yfed, bwyd i’w fwyta, aer i’w
anadlu, gwynt a dŵr i wneud ynni.

Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr bod ein cyfoeth
naturiol yn helpu i wneud lles a gwneud cymunedau
yn gryfach.

Os bydd rhywbeth yn gwneud lles mae’n gwneud
i rywun deimlo’n hapus, yn iach ac yn gyfforddus
gyda’i fywyd a beth mae o’n wneud.

Cymuned yw grŵp o bobl sydd wedi’u cysylltu
â’i gilydd am eu bod nhw’n byw yn yr un lle neu’n
hoffi’r un pethau.
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Cyflwyniad i’n cynllun
Mae’r cynllun hwn yn ymwneud â beth rydyn ni’n
gobeithio ei wneud wrth weithio gyda chymunedau.
Mae’n ymwneud â sut i ddefnyddio’r tir rydyn ni’n
gyfrifol amdano er mwyn:
▪▪

gwella’r amgylchedd

▪▪

gwneud mwy o les i bobl

▪▪

gwneud cymunedau yn gryfach

▪▪

gwneud cymunedau yn llai tlawd trwy ddefnyddio
eu cyfoeth naturiol i wneud arian.

Mae’r cynllun hwn hefyd yn ein helpu i wneud y
pethau rydyn ni’n gobeithio eu gwneud ym mhob
rhan o’n gwaith.

Bydd y gwaith hwn yn helpu’r pethau mae
Llywodraeth Cymru yn gobeithio eu gwneud er
mwyn gwneud Cymru’n well lle i fyw ynddo.
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Gofalu am ein cyfoeth naturiol
Mae’n bwysig ein bod ni’n ceisio helpu pobl i garu’r
amgylchedd a gofalu amdano.

Gallwn ni wneud hyn trwy:

▪▪

helpu pobl i ddod i wybod am yr amgylchedd

▪▪

helpu pobl i gael budd o’r amgylchedd

▪▪

helpu pobl i deimlo eu bod yn gallu gwneud
rhywbeth i amddiffyn yr amgylchedd.

Bydd hyn yn ein helpu i wneud yn siŵr y gallwn ni
ddal i ddefnyddio cyfoeth naturiol am flynyddoedd i
ddod.
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Pan fydd pobl yn caru eu hamgylchedd lleol ac yn
gofalu amdano, mae’n:
▪▪

helpu pobl i fod yn iachach

▪▪

gwneud lles i bobl

▪▪

da i anifeiliaid gwyllt, planhigion a choed

▪▪

helpu pobl deimlo eu bod yn perthyn i’w cymuned

▪▪

rhoi cyfle i bobl ddysgu medrau newydd

▪▪

helpu i amddiffyn yr amgylchedd.

Os byddwn ni’n gofalu am ein hamgylchedd
lleol, rydyn ni’n gwybod y gall hyn helpu i wella
cymunedau a’u gwneud nhw’n llai tlawd.
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Problemau i gymunedau yng
Nghymru
Mae arnon ni eisiau i’n gwaith gyda chymunedau
helpu i wella’r holl broblemau isod.

Rhai pobl â gwell cyfle i fod yn iach
Mae rhai pobl yng Nghymru yn llai iach na phobl
eraill. Mae angen i bawb gael yr un cyfle i fod mor
iach ag y gallan nhw fod.

Mae bod mewn man gwyrdd yn gallu eich helpu
i fod yn iach ac yn heini. Ond ni all bawb yng
Nghymru gyrraedd mannau gwyrdd.
Mae mannau gwyrdd yn fannau gyda pharciau,
perthi, coed, coedwigoedd, pyllau, glannau môr
neu afonydd.

Mae arnon ni angen gweithio gyda chymunedau i
weld sut i helpu pobl gael man gwyrdd i gadw’n iach.
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Bod yn dlawd
Yng Nghymru mae llawer o bobl a phlant yn dlawd.
Mae bod yn dlawd yn gallu gwneud drwg i iechyd
pobl.

Newid tywydd a llifogydd
Mae arnon ni angen gweithio gyda chymunedau i’w
helpu i ddelio â thywydd drwg. Mae arnon ni angen
eu dysgu sut i ofalu am yr amgylchedd er mwyn
rhwystro newidiadau tymor hir i’r tywydd.

Llygredd yn yr aer
Mae llygredd yn rhywbeth yn yr amgylchedd sy’n
medru gwneud niwed i ni. Er enghraifft: mygdarth
o geir

Pan fydd pobl yn anadlu aer wedi’i lygru gall achosi
problemau iechyd. Mae llygredd yn yr aer yn
broblem fawr ac mae’n achosi llawer o farwolaethau.

Mae llygredd yn yr aer yn ddrwg i anifeiliaid gwyllt,
planhigion a choed hefyd. Yn aml mae mwy o
lygredd yn yr aer nag y dylai fod.
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Gwaith arall rydyn ni’n wneud
sy’n dda ar gyfer cymunedau
Rydyn ni’n gwneud gwaith arall mewn gwahanol
fannau sydd hefyd yn dda ar gyfer cymunedau. Mae
hyn yn cynnwys:
▪▪

gwneud yn siŵr bod pobl yn aros yn ddiogel ar y
tir rydyn ni’n gofalu amdano

▪▪

delio’n dda gyda pheryglon amgylcheddol

▪▪

gweithio gyda phartneriaid i wneud prosiectau
sy’n helpu cymunedau tlawd

▪▪

cynnwys cymunedau lleol wrth wneud cynlluniau
am eu hardal leol

▪▪

cefnogi gwirfoddolwyr

▪▪

helpu i gefnogi busnesau newydd fydd yn
gwneud arian ar gyfer cymunedau lleol trwy
weithgareddau a thwristiaeth.
Twristiaeth yw gwneud arian o bobl sy’n dod
ar wyliau i Gymru.
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Sut y byddwn ni’n gwneud y
gwaith hwn
Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr bod ein
cyfoeth naturiol yn helpu i wneud lles a gwneud
cymunedau yn gryfach.

Gweithio gyda phawb
Mae arnon ni eisiau cynnwys pawb yn ein gwaith
i wneud y pethau rydyn ni’n gobeithio eu gwneud.
Fe fyddwn ni’n:
▪▪

bod yn agored ac yn deg gyda’n partneriaid a’r
cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw ym
mhob peth rydyn ni’n wneud

▪▪

rhannu penderfyniadau sydd angen eu gwneud
a thrin pawb yn deg

▪▪

canolbwyntio ar y gwaith fydd yn rhoi’r mwyaf o
fudd i gymaint o bobl â phosibl

▪▪

bod yn esiampl dda a gofalu am dir mewn
ffordd sy’n rhoi’r mwyaf o fudd i bobl a lleoedd
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▪▪

helpu cymunedau i ddelio â phethau fel llifogydd a
llygredd

▪▪

gweithio gyda chymunedau i ddarparu mwy o
fannau gwyrdd

▪▪

helpu pobl i gael rhoi eu barn ynglŷn â’r ffordd y
mae eu hardal leol yn cael ei ofalu amdano

▪▪

gwneud yn siŵr bod gan ein staff y medrau
sydd eu hangen i weithio gyda chymunedau a
phartneriaid

▪▪

dal ati i ddysgu am y ffordd orau o weithio gyda
chymunedau a dal i roi hyfforddiant i staff

▪▪

arwain, os ni yw’r bobl orau ar gyfer y gwaith.
Cefnogi eraill pan nad ni yw’r bobl orau.
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Y pum mlynedd nesaf
Dros y pum mlynedd nesaf fe fyddwn ni’n
canolbwyntio ar waith fydd yn rhoi’r mwyaf o fudd i’r
nifer mwyaf o bobl.
Mae hyn y cynnwys:
▪▪

helpu pobl i ddefnyddio’r tir rydyn ni’n gofalu
amdano

▪▪

rhoi gwybodaeth i gymunedau am lifogydd a
llygredd.

▪▪

eu helpu i fod yn rhan o leihau’r perygl o lifogydd
a llygredd

▪▪

helpu cymunedau i gymryd rhan yn ein cynllunio

▪▪

helpu cymunedau i garu a gofalu am yr
amgylchedd. Bydd hyn yn help i gael llai o
droseddau.
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▪▪

dweud wrth bawb pa mor bwysig yw mannau
gwyrdd i’r amgylchedd ac i bobl

▪▪

rhoi cyngor ar gynlluniau ar gyfer ardaloedd lleol i
helpu i gadw mannau gwyrdd yn ddiogel

▪▪

rhoi lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli

▪▪

dysgu gan arbenigwyr am y ffordd orau o weithio
gyda chymunedau.
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Edrych a yw ein gwaith yn
gweithio’n dda
Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun gweithio i’n helpu i
wneud y gwaith hwn. Bydd hwn yn dweud beth rydyn
ni am wneud, gyda phwy y byddwn ni’n gweithio a
phryd y bydd arnon ni eisiau ei wneud.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr drwy’r amser bod
beth rydyn ni’n wneud yn gweithio.

Fe fyddwn ni’n edrych sut mae ein gwaith yn gwneud
gwahaniaeth i bobl.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl yn cael
budd o’n gwaith.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod y cynllun hwn yn
cael ei ddiweddaru.

Fe fyddwn ni’n gwrando ar adborth gan bobl. Fe
fyddwn ni’n gofyn i bobl am eu barn ac yn ysgrifennu
sut y gallwn ni wella os bydd angen.
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Geiriau Anodd
Amgylchedd
Mae’r amgylchedd o amgylch ble rydyn ni’n byw.
Mae’n cynnwys y tir, y môr a’r aer a phopeth sy’n
byw ynddo ac arno. Er enghraifft: planhigion,
anifeiliaid a physgod.
Cyfoeth Naturiol
Mae cyfoeth naturiol yn bethau yn yr amgylchedd y
gallwn ni eu defnyddio. Er enghraifft: dŵr i’w yfed,
bwyd i’w fwyta, aer i’w anadlu, gwynt a dŵr i wneud
ynni.
Cymuned
Cymuned yw grŵp o bobl sydd wedi’u cysylltu â’i
gilydd am eu bod nhw’n byw yn yr un lle neu’n hoffi’r
un pethau.
Gwneud lles
Os bydd rhywbeth yn gwneud lles mae’n gwneud
i rywun deimlo’n hapus, yn iach ac yn gyfforddus
gyda’i fywyd a beth mae o’n wneud.
Llygredd
Mae llygredd yn rhywbeth yn yr amgylchedd sy’n
medru gwneud niwed i ni. Er enghraifft: mygdarth o
geir.
Man gwyrdd
Mae mannau gwyrdd yn fannau gyda pharciau,
perthi, coed, coedwigoedd, pyllau, glannau môr neu
afonydd.
Twristiaeth
Twristiaeth yw gwneud arian o bobl sy’n dod ar
wyliau i Gymru.
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