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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 ei ddefnyddio 
eto yn y llyfryn bydd yn cael ei ysgrifennu mewn glas 
cyffredin. Os gwelwch chi eiriau mewn glas cyffredin, 
gallwch edrych beth maen nhw’n feddwl yn Geiriau 
anodd ar dudalen 31.

Pan fydd y ddogfen yn dweud ‘ni’ mae hyn yn meddwl 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Os hoffech chi siarad â ni, 
cysylltwch os gwelwch yn dda: 

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

Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol
Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

mailto:enquiries%40naturalresources.wales?subject=
http://www.naturalresources.wales


Tudalen 3

Cynnwys
 Tudalen

Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon ..............................................................2

Ynglŷn â’r ddogfen hon...........................................................................5

Ein cynllun hyd at 2022 ...........................................................................7

1. Sefyll dros amgylchedd Cymru a gofalu amdano’n dda..............10 

2. Gofalu am y tir a’r dŵr yng Nghymru er mwyn iddyn nhw ddal     
ati i wneud yn dda.......................................................................14 

3. Gwella ecosystemau yng Nghymru i’w gwneud nhw’n gryfach   
ac er mwyn iddyn nhw ymdopi’n well â newid hinsawdd............16 

4. Helpu pobl i fod mewn llai o berygl o gael llifogydd a 
llygredd.......................................................................................18

5. Helpu pobl i fyw bywydau hapus a iach......................................22

6. Helpu cwmnïau i wneud yn dda trwy fod yn ofalus wrth 
ddefnyddio’r amgylchedd.............................................................25

7. Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i fod yn rhagorol ym mhob               
ffordd...........................................................................................28

Geiriau anodd..........................................................................................31

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei 
deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols.



Page 4Page 4



Tudalen 5

Ynglŷn â’r ddogfen hon

Cyfoeth Naturiol Cymru ydyn ni. Rydyn ni’n 
gofalu am yr amgylchedd a’r cyfoeth 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.  Fel planhigion, anifeiliaid a 
physgod.

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

Mae Cymru yn lle hardd iawn. Mae natur yn rhoi 
popeth sydd ei angen arnom i fyw yn dda a bod yn 
iach. Ond dydyn ni ddim bob amser yn gofalu am yr 
amgylchedd yn dda.

Does gennym ni ddim cymaint o wahanol blanhigion 
ac anifeiliaid ag roedd gennym ni o’r blaen. Dydy’r 
tir maen nhw’n byw arno ddim yn gwneud yn dda 
gyda phethau fel newid hinsawdd. Felly dydy natur 
ddim yn gallu rhoi cymaint o bethau da ar gyfer ein 
hiechyd a’n hapusrwydd.

Newid hinsawdd yw’r ffordd y mae tywydd y 
Ddaear yn newid. 



Tudalen 6

Ond gallwn ni ddefnyddio natur i helpu i wneud 
pethau’n well.  Gallwn ni:

 ▪ blannu coed i helpu tuag at rwystro llifogydd a 
glanhau’r aer

 ▪ gofalu am y pridd i dyfu mwy o fwyd da a rhoi 
gwell dŵr i ni.

Mae’n rhaid i bethau newid. Gallwn ni ofalu am yr 
amgylchedd trwy newid y ffordd rydyn ni’n byw ac yn 
gweithio.

Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydyn ni’n falch o gael 
arwain y newidiadau.

Mae’r cynllun hwn yn dangos beth rydyn ni am 
wneud hyd at 2022.
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Ein cynllun hyd at 2022
Mae gennym ni saith o bethau rydyn ni am wneud i 
helpu Cymru i fod yn hapus ac yn iach:

1. Sefyll dros amgylchedd Cymru a gofalu amdano’n 
dda.

2. Gofalu am y tir a’r dŵr yng Nghymru er mwyn 
iddyn nhw ddal ati i wneud yn dda.

3. Gwella ecosystemau yng Nghymru i’w gwneud 
nhw’n gryfach ac er mwyn iddyn nhw ymdopi’n 
well â newid hinsawdd. 

Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion 
a’r anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd a’r 
amgylchedd. Fel afon sydd gyda physgod, a 
phlanhigion y mae’r pysgod yn eu bwyta ac 
mae’r ddau ohonyn nhw angen dŵr glân.

4. Helpu pobl i fod mewn llai o berygl o gael llifogydd 
a llygredd.

Mae llygredd yn rhywbeth sydd yn yr 
amgylchedd sy’n gallu ein niweidio. Er 
enghraifft, gwastraff cemegol o ffatrïoedd.



5. Helpu pobl i fyw bywydau iach a hapus.

6. Helpu cwmnïau i wneud yn dda trwy fod yn ofalus 
wrth ddefnyddio’r amgylchedd.

7. Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i fod yn rhagorol ym 
mhob ffordd.

Fe fyddwn ni’n gofalu am:

 ▪ aer

 ▪ dŵr

 ▪ pridd
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 ▪ anifeiliaid gwyllt

 ▪ yr amgylchedd

 ▪ y tir.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl yn gofalu 
am y pethau hyn a bod pobl yn eu mwynhau. 
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Sefyll dros amgylchedd Cymru a 
gofalu amdano’n dda

Beth sy’n digwydd nawr? 

Mae’r tir yng Nghymru yn ymestyn dros ardal 
fawr iawn. Mae gennym ni lawer o fynyddoedd a 
dyffrynnoedd sy’n gwneud cefn gwlad mor fawr.

Dydyn ni ddim bob amser yn gofalu am yr 
amgylchedd yn dda. Rydyn ni’n defnyddio pethau 
ohono’n gyflymach nag y gall natur eu rhoi yn ôl. 
Pethau fel:

 ▪ bwyd

 ▪ dŵr glân.

Mae arnon ni angen gofalu amdano’n dda fel bo 
natur yn medru gwneud ei gwaith yn dda hefyd. Mae 
arnon ni angen i bawb yng Nghymru ofalu am yr 
amgylchedd.
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Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ gweithio gyda mudiadau eraill i edrych sut olwg 
fydd ar yr amgylchedd yn 2050.

 ▪ rydyn ni wedi rhannu Cymru yn saith ardal. Rydyn 
ni wedi gwneud hyn i’n helpu i drefnu ein gwaith. 
Ym mhob ardal fe fyddwn ni’n gweithio gyda 
mudiadau eraill i gael mwy o wybodaeth am yr 
amgylchedd. 

Bydd hyn yn dangos i ni sut y gallwn ni weithio 
gyda nhw i wella’r amgylchedd. A gwneud bywyd 
yn well i bobl.

 ▪ mae gan Lywodraeth Cymru gynllun i wneud 
bywyd yn hapusach ac yn iachach i bobl ar draws 
Cymru. Fe fyddwn ni’n edrych beth y gallwn ni 
wneud ar gyfer y cynllun.



 ▪ arwain gwasanaethau cyhoeddus yn eu gwaith 
o roi diwedd ar newid hinsawdd.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn 
wasanaethau y mae Llywodraeth yn talu 
amdanyn nhw.  Er enghraifft, iechyd, cartrefu, 
gwasanaethau cymdeithasol a chludiant.

 ▪ dangos sut i ofalu am yr amgylchedd ym mhopeth 
rydyn ni’n wneud

 ▪ gwneud i bobl eraill deimlo eu bod am ofalu am 
yr amgylchedd. Fe fyddwn ni’n eu helpu i wybod 
beth y gallan nhw wneud. Fe fyddwn ni’n dysgu o 
bethau y mae gwledydd eraill yn ei wneud.
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Gofalu am y tir a’r dŵr yng 
Nghymru er mwyn iddyn nhw 
ddal ati i wneud yn dda

Beth sy’n digwydd nawr? 

Dydyn ni ddim yn gofalu am dir a dŵr yng Nghymru 
mewn ffordd sydd mewn cysylltiad â’i gilydd. Mae 
dŵr ac aer yn well nawr nag roedden nhw. Ond mae 
gennym ni lawer i’w wneud o hyd. 

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ Rydyn ni’n gofalu am beth o’r tir a’r dŵr yng 
Nghymru ein hunain. Fe fyddwn ni’n gofalu am yr 
amgylchedd yn yr ardaloedd hyn. Fe fyddwn ni’n 
edrych sut i wneud i bethau bara a bod yn well. Fe 
fyddwn ni’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio.

 ▪ Cefnogi pobl eraill i ofalu’n dda am yr amgylchedd 
trwy weithio mewn cysylltiad â’n gilydd.

 ▪ Helpu cwmnïau dŵr i gynllunio sut i wella’r 
amgylchedd ar gyfer dŵr.
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 ▪ Gorffen archwilio tiroedd coediog y Llywodraeth. 
Yna cychwyn gwneud beth mae ein harchwiliad 
yn dweud sydd angen ei wneud.

 ▪ Ysgrifennu cynllun i’n helpu i ymdopi â newid 
hinsawdd ar y tiroedd rydyn ni’n gofalu amdanyn 
nhw.

 ▪ Gweithio gyda chynghorau lleol i helpu i blannu 
coed mewn trefi.

 ▪ Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau 
ar gyfer:  

 > gwella bywyd yng nghefn gwlad ar ôl Brexit

Brexit yw’r enw sy’n cael ei ddefnyddio 
ar gyfer Prydain yn gadael yr Undeb 
Ewropeaidd. Grŵp o wledydd yw’r Undeb 
Ewropeaidd ac mae llywodraethau’r 
gwledydd hyn yn gweithio gyda’i gilydd. 

 > defnyddio a gofalu am y môr o amgylch 
Cymru.
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Gwella ecosystemau yng 
Nghymru er mwyn ymdopi’n well 
â newid hinsawdd. 

Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion a’r 
anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd a’r amgylchedd. 
Fel afon sydd gyda physgod, a phlanhigion y mae’r 
pysgod yn eu bwyta ac mae’r ddau ohonyn nhw 
angen dŵr glân.

Beth sy’n digwydd nawr? 

Does dim ecosystem yng Nghymru sy’n ddigon cryf i 
ymdopi â newid hinsawdd.

Does gennym ni ddim cymaint o wahanol blanhigion 
ac anifeiliaid ag roedd gennym ni o’r blaen. Yn aml, 
mae hyn oherwydd nad yw’r ecosystem yn gwneud 
yn dda.

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ Gwneud yn siŵr ein bod ni bob amser yn meddwl 
am wneud yr ecosystem yn gryfach gyda phopeth 
rydyn ni’n ei wneud. Helpu gwasanaethau 
cyhoeddus eraill i wneud hyn hefyd.
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 ▪ Gweithio gyda mudiadau eraill i wneud beth sydd 
yn y Cynllun Gweithredu Adfer Natur. Cynllun 
yw hwn sy’n dweud beth y mae’n rhaid i Gymru 
wneud i ofalu am blanhigion ac anifeiliaid.

 ▪ Gall pryfed a heintiau o wledydd eraill wneud 
niwed i natur yng Nghymru. Mae’n rhaid i ni 
rwystro’r pethau hyn rhag dod i Gymru. Mae 
arnon ni angen gwybod sut i’w hadnabod. A gallu 
eu cadw dan reolaeth.

 ▪ Mae rhai ardaloedd wedi cael fforestydd yno 
am ganrifoedd. Maen nhw’n cael eu galw’n 
goetiroedd hynafol. Mae arnon ni angen cael y 
rhain i fod mewn cyflwr da unwaith eto.

 ▪ Gweithio gyda phobl sy’n berchen ar yr 
amgylchedd ac sy’n ei reoli er mwyn helpu i 
ofalu amdano.

 ▪ Gwneud yr ecosystemau yn ein moroedd a’n 
harfordiroedd yn gryfach.

 ▪ Gofalu am ein hafonydd a physgod fel eog. Bydd 
hyn yn helpu i wneud yn siŵr bod mwy ohonyn 
nhw yn y dyfodol.
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Helpu pobl i fod mewn llai o 
berygl o gael llifogydd a llygredd

Beth sy’n digwydd nawr? 

Mae llygredd a llifogydd yn niweidiol iawn mewn 
llawer o ffyrdd yng Nghymru.

Mae aer gwael yn ddrwg iawn i bobl a natur.

Gall llygredd o gwmnïau, ffermydd a hen gloddfeydd 
weithiau fynd i’r afonydd.

Mae ailgylchu’n dda yng Nghymru. Ond mae pobl 
yn dal i adael llawer o sbwriel yn agos at y lôn, 
mewn caeau ac afonydd.

Ailgylchu yw pan fyddwn ni’n troi ein sbwriel yn 
rhywbeth y gallwn ni ei ddefnyddio eto.
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Mae newid hinsawdd yn meddwl y byddwn ni’n 
debyg o gael mwy o lifogydd yn y dyfodol.

Mae dim digon o law hefyd yn broblem mewn 
rhai lleoedd. Felly, gallwn ni fod yn brin o ddŵr, yn 
enwedig yn yr haf.

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ Edrych beth sy’n debyg o niweidio’r amgylchedd 
ym mhob ardal. Ceisio defnyddio natur fel bo llai o 
niwed yn cael ei achosi.

 ▪ Gwneud y pethau rydyn ni’n wneud yn rhan o 
gynlluniau pobl eraill i helpu pobl i fod yn iach ac 
yn hapus.

 ▪ Gweithio gyda mudiadau eraill ar ffyrdd o rwystro 
llifogydd a llygredd. A chynllunio beth i’w wneud 
os bydd rhywbeth yn digwydd.
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 ▪ Gweithio gyda phobl eraill fel cynghorau lleol i 
roi prawf ar ffyrdd newydd o wella’r aer. A delio â 
llygredd o gwmnïau, ffermydd a hen gloddfeydd.

 ▪ Cadw’r pethau rydyn ni’n eu defnyddio i reoli 
llifogydd mewn cyflwr da. Adeiladu ffyrdd newydd 
o reoli llifogydd er mwyn diogelu pobl.

 ▪ Defnyddio ein pwerau i helpu i fynd i’r afael â 
llygredd.

 ▪ Cefnogi grwpiau eraill sy’n gweithio ar lifogydd a 
sbwriel.
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Helpu pobl i fyw bywydau hapus 
a iach

Beth sy’n digwydd nawr? 

Mae ble rydych chi’n byw yng Nghymru yn medru 
effeithio ar eich iechyd a pha mor hir y byddwch chi 
byw. Gall byw yng nghefn gwlad neu fynd allan i gefn 
gwlad helpu i wella eich iechyd.

Nid yw pawb yn deall y gall bod allan yn yr awyr 
agored mewn amgylchedd glân eu helpu i fod yn 
hapus ac yn iach.

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ Cael mwy o lwybrau y gall pobl eu defnyddio’n 
hawdd ar gyfer:

 > cerdded

 > rhedeg
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 > seiclo

 > merlota.

 ▪ Cefnogi prosiectau cymunedol a busnesau sydd 
ar y tir a’r dŵr rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw.

 ▪ Mae ein prosiect i gefnogi prentisiaid a 
gwirfoddolwyr yn cael ei alw’n Cyfle. Fe fyddwn 
ni’n gwneud i hyn weithio’n dda.

Prentis yw person sy’n dysgu sut i wneud 
swydd wrth weithio. Fel arfer mae’n cael llai o 
dâl oherwydd ei fod yn dal i ddysgu.

 ▪ Helpu pob plentyn yng Nghymru i gael mynd allan 
at fyd natur a dysgu pa mor dda ydyw. Fe fyddwn 
ni’n gweithio gyda phobl eraill i wneud dysgu ym 
myd natur yn rhan o bob ysgol.
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 ▪ Gweithio gyda llawer o fudiadau i helpu pobl i 
fod yn hapus ac yn iach. Er enghraifft Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Chwaraeon Cymru.

 ▪ Rydyn ni am i bobl leol ac ymwelwyr ddefnyddio 
llwybr arfordir Cymru a throeon eraill. Fe fyddwn 
ni’n gweithio gyda mudiadau eraill i wneud yn siŵr 
bod pawb yn gwybod pa mor dda ydyn nhw.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod sut y gall 
bod allan yng nghanol byd natur eich helpu i 
deimlo’n iachach
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Helpu cwmnïau i wneud yn dda 
trwy ddefnyddio’r amgylchedd 
gyda gofal

Beth sy’n digwydd nawr? 

Mae’r rhan fwyaf o’r tiroedd yng Nghymru ar gyfer 
ffermydd a fforestydd. Mae llawer o bysgota mewn 
afonydd ac yn y môr. Felly mae arnon ni angen 
gwneud yn siŵr bod digon o bysgod.

O ran ailgylchu, Cymru yw’r:

 ▪ cyntaf ym Mhrydain

 ▪ ail yn Ewrop

 ▪ trydydd yn y byd. 
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Rydyn ni’n gwneud llawer o drydan o bethau fel y 
gwynt a’r tonnau.

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 ▪ Mae gennym ni rai busnesau i wneud arian ar 
gyfer ein gwaith. Byddwn ni’n dal ati i wneud y 
rhain a chael rhai busnesau newydd hefyd. Mae 
gennym ni fusnesau mewn:  

 > coed

 > twristiaid 

 > gwneud trydan o bethau fel gwynt.
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 ▪ Helpu busnesau i ofalu am bob rhan o’r 
amgylchedd yn eu gwaith.

 ▪ Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio fel: 

 > ffyrdd newydd o gael trydan o’r haul

 > deunyddiau newydd ar gyfer adeiladu.

 ▪ Cael mwy o swyddi i bobl ar draws Cymru

 ▪ Taflu llai ac ailgylchu mwy.
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Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i 
fod yn rhagorol ym mhob ffordd

Beth sy’n digwydd nawr? 

Ers 2013 rydyn ni wedi gweithio yng Nghymru ar 
gyfer Cymru.

Bydd yn rhaid i ni wario llawer llai o arian yn y deng 
mlynedd nesaf. Rydyn ni wedi gwneud yn iawn hyd 
nawr ond bydd yn mynd yn fwy anodd.

Rydyn ni ar fin newid fel ein bod yn gweithio mwy 
mewn ardaloedd lleol.

Beth fyddwn ni’n wneud?

 ▪ Rhoi cefnogaeth dda i’n staff a gwneud yn siŵr 
bod ganddyn nhw’r hyn sydd ei angen i wneud 
gwaith da.

 ▪ Gwrando ar ein staff i wneud hyn yn lle da i 
weithio ynddo.
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 ▪ Gwneud yn siŵr bod ein gwaith yn gofalu am yr 
amgylchedd a ddim yn ei niweidio o gwbl. Bydd 
hyn yn dangos i wasanaethau cyhoeddus eraill 
sut y gallan nhw weithio.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pawb rydyn ni’n gwneud 
busnes â nhw yn gallu ei wneud dros y rhyngrwyd. 
Achos mae’n hawdd, yn rhad ac yn ffordd gyflym 
o weithio.

 ▪ Rhannu ein swyddfeydd a’n cerbydau gyda 
gwasanaethau cyhoeddus eraill.

 ▪ Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o roi arian grant.

 ▪ Rhoi cynnig ar ffordd newydd o brynu’r pethau 
sydd eu hangen arnon ni i wneud ein gwaith. Ei 
rhannu gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill.
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Er mwyn gwneud hyn i gyd mae’n rhaid i ni fod yn 
ofalus gyda’n harian a gofalu am ein staff.

Yn y tair blynedd nesaf fe fyddwn ni’n gweithio mwy 
mewn ardaloedd lleol a chyda grwpiau eraill.

Fe fyddwn ni’n edrych pa mor dda rydyn ni’n gwneud 
gyda’r cynllun.

Rydyn ni am i’r amgylchedd a’r bobl yng Nghymru 
fod yn hapus ac yn iach.
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Geiriau anodd
Ailgylchu
Ailgylchu yw pan fyddwn ni’n troi ein sbwriel yn rhywbeth y gallwn ni ei 
ddefnyddio eto.

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.  Fel planhigion, anifeiliaid 
a physgod.

Brexit
Brexit yw’r enw sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer Prydain yn gadael yr 
Undeb Ewropeaidd. Grŵp o wledydd yw’r Undeb Ewropeaidd ac mae 
llywodraethau’r gwledydd hyn yn gweithio gyda’i gilydd.

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

Ecosystem
Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion a’r anifeiliaid yn dibynnu ar 
ei gilydd a’r amgylchedd. Fel afon sydd gyda physgod, a phlanhigion y 
mae’r pysgod yn eu bwyta ac mae’r ddau ohonyn nhw angen dŵr glân.

Gwasanaethau cyhoeddus
Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wasanaethau y mae Llywodraeth 
yn talu amdanyn nhw.  Er enghraifft, iechyd, cartrefu, gwasanaethau 
cymdeithasol a chludiant.

Llygredd
Mae llygredd yn rhywbeth sydd yn yr amgylchedd sy’n gallu ein niweidio. 
Er enghraifft, gwastraff cemegol o ffatrïoedd.

Newid hinsawdd
Newid hinsawdd yw’r ffordd y mae tywydd y Ddaear yn newid.

Prentis
Prentis yw person sy’n dysgu sut i wneud swydd wrth weithio. Fel arfer 
mae’n cael llai o dâl oherwydd ei fod yn dal i ddysgu.
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	tir maen nhw’n byw arno ddim yn gwneud yn dda 
	gyda phethau fel 
	newid hinsawdd
	. Felly dydy natur 
	ddim yn gallu rhoi cymaint o bethau da ar gyfer ein 
	hiechyd a’n hapusrwydd.

	Newid hinsawdd yw’r ffordd y mae tywydd y Ddaear yn newid. 
	Ond gallwn ni ddefnyddio natur i helpu i wneud 
	Ond gallwn ni ddefnyddio natur i helpu i wneud 
	pethau’n well.  Gallwn ni:

	 
	 
	 
	 
	▪

	blannu coed i helpu tuag at rwystro llifogydd a 
	blannu coed i helpu tuag at rwystro llifogydd a 
	glanhau’r aer


	 
	 
	 
	▪

	gofalu am y pridd i dyfu mwy o fwyd da a rhoi 
	gofalu am y pridd i dyfu mwy o fwyd da a rhoi 
	gwell dŵr i ni.



	Mae’n rhaid i bethau newid. Gallwn ni ofalu am yr 
	Mae’n rhaid i bethau newid. Gallwn ni ofalu am yr 
	amgylchedd
	 trwy newid y ffordd rydyn ni’n byw ac yn 
	gweithio.

	Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydyn ni’n falch o gael 
	Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydyn ni’n falch o gael 
	arwain y newidiadau.

	Mae’r cynllun hwn yn dangos beth rydyn ni am 
	Mae’r cynllun hwn yn dangos beth rydyn ni am 
	wneud hyd at 2022.

	Ein cynllun hyd at 2022
	Ein cynllun hyd at 2022

	Mae gennym ni saith o bethau rydyn ni am wneud i 
	Mae gennym ni saith o bethau rydyn ni am wneud i 
	helpu Cymru i fod yn hapus ac yn iach:

	1. Sefyll dros 
	1. Sefyll dros 
	amgylchedd
	 Cymru a gofalu amdano’n 
	dda.

	2. Gofalu am y tir a’r dŵr yng Nghymru er mwyn 
	2. Gofalu am y tir a’r dŵr yng Nghymru er mwyn 
	iddyn nhw ddal ati i wneud yn dda.

	3. Gwella 
	3. Gwella 
	ecosystemau
	 yng Nghymru i’w gwneud 
	nhw’n gryfach ac er mwyn iddyn nhw ymdopi’n 
	well â 
	newid hinsawdd
	. 

	Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion a’r anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd a’r amgylchedd. Fel afon sydd gyda physgod, a phlanhigion y mae’r pysgod yn eu bwyta ac mae’r ddau ohonyn nhw angen dŵr glân.
	4. Helpu pobl i fod mewn llai o berygl o gael llifogydd 
	4. Helpu pobl i fod mewn llai o berygl o gael llifogydd 
	a
	 llygredd
	.

	Mae llygredd yn rhywbeth sydd yn yr amgylchedd sy’n gallu ein niweidio. Er enghraifft, gwastraff cemegol o ffatrïoedd.
	5. Helpu pobl i fyw bywydau iach a hapus.
	5. Helpu pobl i fyw bywydau iach a hapus.

	6. Helpu cwmnïau i wneud yn dda trwy fod yn ofalus 
	6. Helpu cwmnïau i wneud yn dda trwy fod yn ofalus 
	wrth ddefnyddio’r 
	amgylchedd
	.

	7. Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i fod yn rhagorol ym 
	7. Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i fod yn rhagorol ym 
	mhob ffordd.

	Fe fyddwn ni’n gofalu am:
	Fe fyddwn ni’n gofalu am:

	 
	 
	 
	 
	▪

	aer
	aer


	 
	 
	 
	▪

	dŵr
	dŵr


	 
	 
	 
	▪

	pridd
	pridd


	 
	 
	 
	▪

	anifeiliaid gwyllt
	anifeiliaid gwyllt


	 
	 
	 
	▪

	yr 
	yr 
	amgylchedd


	 
	 
	 
	▪

	y tir.
	y tir.



	Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl yn gofalu 
	Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl yn gofalu 
	am y pethau hyn a bod pobl yn eu mwynhau. 

	Sefyll dros amgylchedd Cymru a 
	Sefyll dros amgylchedd Cymru a 
	gofalu amdano’n dda

	Beth sy’n digwydd nawr? 
	Beth sy’n digwydd nawr? 

	Mae’r tir yng Nghymru yn ymestyn dros ardal 
	Mae’r tir yng Nghymru yn ymestyn dros ardal 
	fawr iawn. Mae gennym ni lawer o fynyddoedd a 
	dyffrynnoedd sy’n gwneud cefn gwlad mor fawr.

	Dydyn ni ddim bob amser yn gofalu am yr 
	Dydyn ni ddim bob amser yn gofalu am yr 
	amgylchedd
	 yn dda. Rydyn ni’n defnyddio pethau 
	ohono’n gyflymach nag y gall natur eu rhoi yn ôl. 
	Pethau fel:

	 
	 
	 
	 
	▪

	bwyd
	bwyd


	 
	 
	 
	▪

	dŵr glân.
	dŵr glân.



	Mae arnon ni angen gofalu amdano’n dda fel bo 
	Mae arnon ni angen gofalu amdano’n dda fel bo 
	natur yn medru gwneud ei gwaith yn dda hefyd. Mae 
	arnon ni angen i bawb yng Nghymru ofalu am yr 
	amgylchedd
	.

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	gweithio gyda mudiadau eraill i edrych sut olwg 
	gweithio gyda mudiadau eraill i edrych sut olwg 
	fydd ar yr 
	amgylchedd
	 yn 2050.


	 
	 
	 
	▪

	rydyn ni wedi rhannu Cymru yn saith ardal. Rydyn 
	rydyn ni wedi rhannu Cymru yn saith ardal. Rydyn 
	ni wedi gwneud hyn i’n helpu i drefnu ein gwaith. 
	Ym mhob ardal fe fyddwn ni’n gweithio gyda 
	mudiadau eraill i gael mwy o wybodaeth am yr 
	amgylchedd
	. 



	Bydd hyn yn dangos i ni sut y gallwn ni weithio 
	Bydd hyn yn dangos i ni sut y gallwn ni weithio 
	gyda nhw i wella’r 
	amgylchedd
	. A gwneud bywyd 
	yn well i bobl.

	 
	 
	 
	 
	▪

	mae gan Lywodraeth Cymru gynllun i wneud 
	mae gan Lywodraeth Cymru gynllun i wneud 
	bywyd yn hapusach ac yn iachach i bobl ar draws 
	Cymru. Fe fyddwn ni’n edrych beth y gallwn ni 
	wneud ar gyfer y cynllun.


	 
	 
	 
	▪

	arwain 
	arwain 
	gwasanaethau cyhoeddus
	 yn eu gwaith 
	o roi diwedd ar 
	newid hinsawdd
	.



	Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wasanaethau y mae Llywodraeth yn talu amdanyn nhw.  Er enghraifft, iechyd, cartrefu, gwasanaethau cymdeithasol a chludiant.
	 
	 
	 
	 
	▪

	dangos sut i ofalu am yr 
	dangos sut i ofalu am yr 
	amgylchedd
	 ym mhopeth 
	rydyn ni’n wneud


	 
	 
	 
	▪

	gwneud i bobl eraill deimlo eu bod am ofalu am 
	gwneud i bobl eraill deimlo eu bod am ofalu am 
	yr 
	amgylchedd
	. Fe fyddwn ni’n eu helpu i wybod 
	beth y gallan nhw wneud. Fe fyddwn ni’n dysgu o 
	bethau y mae gwledydd eraill yn ei wneud.



	Gofalu am y tir a’r dŵr yng 
	Gofalu am y tir a’r dŵr yng 
	Nghymru er mwyn iddyn nhw 
	ddal ati i wneud yn dda

	Beth sy’n digwydd nawr? 
	Beth sy’n digwydd nawr? 

	Dydyn ni ddim yn gofalu am dir a dŵr yng Nghymru 
	Dydyn ni ddim yn gofalu am dir a dŵr yng Nghymru 
	mewn ffordd sydd mewn cysylltiad â’i gilydd. Mae 
	dŵr ac aer yn well nawr nag roedden nhw. Ond mae 
	gennym ni lawer i’w wneud o hyd. 

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Rydyn ni’n gofalu am beth o’r tir a’r dŵr yng 
	Rydyn ni’n gofalu am beth o’r tir a’r dŵr yng 
	Nghymru ein hunain. Fe fyddwn ni’n gofalu am yr 
	amgylchedd 
	yn yr ardaloedd hyn. Fe fyddwn ni’n 
	edrych sut i wneud i bethau bara a bod yn well. Fe 
	fyddwn ni’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio.


	 
	 
	 
	▪

	Cefnogi pobl eraill i ofalu’n dda am yr 
	Cefnogi pobl eraill i ofalu’n dda am yr 
	amgylchedd
	 
	trwy weithio mewn cysylltiad â’n gilydd.


	 
	 
	 
	▪

	Helpu cwmnïau dŵr i gynllunio sut i wella’r 
	Helpu cwmnïau dŵr i gynllunio sut i wella’r 
	amgylchedd
	 ar gyfer dŵr.


	 
	 
	 
	▪

	Gorffen archwilio tiroedd coediog y Llywodraeth. 
	Gorffen archwilio tiroedd coediog y Llywodraeth. 
	Yna cychwyn gwneud beth mae ein harchwiliad 
	yn dweud sydd angen ei wneud.


	 
	 
	 
	▪

	Ysgrifennu cynllun i’n helpu i ymdopi â 
	Ysgrifennu cynllun i’n helpu i ymdopi â 
	newid 
	hinsawdd
	 ar y tiroedd rydyn ni’n gofalu amdanyn 
	nhw.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda chynghorau lleol i helpu i blannu 
	Gweithio gyda chynghorau lleol i helpu i blannu 
	coed mewn trefi.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau 
	Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau 
	ar gyfer:  
	 
	 
	 
	 
	>

	gwella bywyd yng nghefn gwlad ar ôl 
	gwella bywyd yng nghefn gwlad ar ôl 
	Brexit






	Brexit yw’r enw sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Grŵp o wledydd yw’r Undeb Ewropeaidd ac mae llywodraethau’r gwledydd hyn yn gweithio gyda’i gilydd. 
	 
	 
	 
	 
	>

	defnyddio a gofalu am y môr o amgylch 
	defnyddio a gofalu am y môr o amgylch 
	Cymru.



	Gwella ecosystemau yng 
	Gwella ecosystemau yng 
	Nghymru er mwyn ymdopi’n well 
	â newid hinsawdd. 

	Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion a’r anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd a’r amgylchedd. Fel afon sydd gyda physgod, a phlanhigion y mae’r pysgod yn eu bwyta ac mae’r ddau ohonyn nhw angen dŵr glân.
	Beth sy’n digwydd nawr?
	Beth sy’n digwydd nawr?
	 

	Does dim 
	Does dim 
	ecosystem 
	yng Nghymru sy’n ddigon cryf i 
	ymdopi â 
	newid hinsawdd
	.

	Does gennym ni ddim cymaint o wahanol blanhigion 
	Does gennym ni ddim cymaint o wahanol blanhigion 
	ac anifeiliaid ag roedd gennym ni o’r blaen. Yn aml, 
	mae hyn oherwydd nad yw’r 
	ecosystem
	 yn gwneud 
	yn dda.

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr ein bod ni bob amser yn meddwl 
	Gwneud yn siŵr ein bod ni bob amser yn meddwl 
	am wneud yr 
	ecosystem
	 yn gryfach gyda phopeth 
	rydyn ni’n ei wneud. Helpu 
	gwasanaethau 
	cyhoeddus 
	eraill i wneud hyn hefyd.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda mudiadau eraill i wneud beth sydd 
	Gweithio gyda mudiadau eraill i wneud beth sydd 
	yn y 
	Cynllun Gweithredu Adfer Natur
	. Cynllun 
	yw hwn sy’n dweud beth y mae’n rhaid i Gymru 
	wneud i ofalu am blanhigion ac anifeiliaid.


	 
	 
	 
	▪

	Gall pryfed a heintiau o wledydd eraill wneud 
	Gall pryfed a heintiau o wledydd eraill wneud 
	niwed i natur yng Nghymru. Mae’n rhaid i ni 
	rwystro’r pethau hyn rhag dod i Gymru. Mae 
	arnon ni angen gwybod sut i’w hadnabod. A gallu 
	eu cadw dan reolaeth.


	 
	 
	 
	▪

	Mae rhai ardaloedd wedi cael fforestydd yno 
	Mae rhai ardaloedd wedi cael fforestydd yno 
	am ganrifoedd. Maen nhw’n cael eu galw’n 
	goetiroedd hynafol
	. Mae arnon ni angen cael y 
	rhain i fod mewn cyflwr da unwaith eto.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda phobl sy’n berchen ar yr 
	Gweithio gyda phobl sy’n berchen ar yr 
	amgylchedd
	 ac sy’n ei reoli 
	er mwyn helpu i 
	ofalu amdano
	.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yr 
	Gwneud yr 
	ecosystemau
	 yn ein moroedd a’n 
	harfordiroedd yn gryfach.


	 
	 
	 
	▪

	Gofalu am ein hafonydd a physgod fel eog. Bydd 
	Gofalu am ein hafonydd a physgod fel eog. Bydd 
	hyn yn helpu i wneud yn siŵr bod mwy ohonyn 
	nhw yn y dyfodol.



	Helpu pobl i fod mewn llai o 
	Helpu pobl i fod mewn llai o 
	berygl o gael llifogydd a llygredd

	Beth sy’n digwydd nawr?
	Beth sy’n digwydd nawr?
	 

	Mae 
	Mae 
	llygredd 
	a llifogydd yn niweidiol iawn mewn 
	llawer o ffyrdd yng Nghymru.

	Mae aer gwael yn ddrwg iawn i bobl a natur.
	Mae aer gwael yn ddrwg iawn i bobl a natur.

	Gall 
	Gall 
	llygredd
	 o gwmnïau, ffermydd a hen gloddfeydd 
	weithiau fynd i’r afonydd.

	Mae 
	Mae 
	ailgylchu’n
	 
	dda yng Nghymru. Ond mae pobl 
	yn dal i adael llawer o sbwriel yn agos at y lôn, 
	mewn caeau ac afonydd.

	Ailgylchu yw pan fyddwn ni’n troi ein sbwriel yn rhywbeth y gallwn ni ei ddefnyddio eto.
	Mae 
	Mae 
	newid hinsawdd
	 yn meddwl y byddwn ni’n 
	debyg o gael mwy o lifogydd yn y dyfodol.

	Mae dim digon o law hefyd yn broblem mewn 
	Mae dim digon o law hefyd yn broblem mewn 
	rhai lleoedd. Felly, gallwn ni fod yn brin o ddŵr, yn 
	enwedig yn yr haf.

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Edrych beth sy’n debyg o niweidio’r 
	Edrych beth sy’n debyg o niweidio’r 
	amgylchedd
	 
	ym mhob ardal. Ceisio defnyddio natur fel bo llai o 
	niwed yn cael ei achosi.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud y pethau rydyn ni’n wneud yn rhan o 
	Gwneud y pethau rydyn ni’n wneud yn rhan o 
	gynlluniau pobl eraill i helpu pobl i fod yn iach ac 
	yn hapus.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda mudiadau eraill ar ffyrdd o rwystro 
	Gweithio gyda mudiadau eraill ar ffyrdd o rwystro 
	llifogydd a 
	llygredd
	. A chynllunio beth i’w wneud 
	os bydd rhywbeth yn digwydd.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda phobl eraill fel cynghorau lleol i 
	Gweithio gyda phobl eraill fel cynghorau lleol i 
	roi prawf ar ffyrdd newydd o wella’r aer. A delio â 
	llygredd
	 o gwmnïau, ffermydd a hen gloddfeydd.


	 
	 
	 
	▪

	Cadw’r pethau rydyn ni’n eu defnyddio i reoli 
	Cadw’r pethau rydyn ni’n eu defnyddio i reoli 
	llifogydd mewn cyflwr da. Adeiladu ffyrdd newydd 
	o reoli llifogydd er mwyn diogelu pobl.


	 
	 
	 
	▪

	Defnyddio ein pwerau i helpu i fynd i’r afael â 
	Defnyddio ein pwerau i helpu i fynd i’r afael â 
	llygredd
	.


	 
	 
	 
	▪

	Cefnogi grwpiau eraill sy’n gweithio ar lifogydd a 
	Cefnogi grwpiau eraill sy’n gweithio ar lifogydd a 
	sbwriel.



	Helpu pobl i fyw bywydau hapus 
	Helpu pobl i fyw bywydau hapus 
	a iach

	Beth sy’n digwydd nawr? 
	Beth sy’n digwydd nawr? 

	Mae ble rydych chi’n byw yng Nghymru yn medru 
	Mae ble rydych chi’n byw yng Nghymru yn medru 
	effeithio ar eich iechyd a pha mor hir y byddwch chi 
	byw. Gall byw yng nghefn gwlad neu fynd allan i gefn 
	gwlad helpu i wella eich iechyd.

	Nid yw pawb yn deall y gall bod allan yn yr awyr 
	Nid yw pawb yn deall y gall bod allan yn yr awyr 
	agored mewn 
	amgylchedd
	 glân eu helpu i fod yn 
	hapus ac yn iach.

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael mwy o lwybrau y gall pobl eu defnyddio’n 
	Cael mwy o lwybrau y gall pobl eu defnyddio’n 
	hawdd ar gyfer:
	 
	 
	 
	 
	>

	cerdded
	cerdded


	 
	 
	 
	>

	rhedeg
	rhedeg


	 
	 
	 
	>

	seiclo
	seiclo


	 
	 
	 
	>

	merlota.
	merlota.





	 
	 
	 
	▪

	Cefnogi prosiectau cymunedol a busnesau sydd 
	Cefnogi prosiectau cymunedol a busnesau sydd 
	ar y tir a’r dŵr rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw.


	 
	 
	 
	▪

	Mae ein prosiect i gefnogi 
	Mae ein prosiect i gefnogi 
	prentisiaid
	 a 
	gwirfoddolwyr yn cael ei alw’n 
	Cyfle
	. Fe fyddwn 
	ni’n gwneud i hyn weithio’n dda.



	Prentis yw person sy’n dysgu sut i wneud swydd wrth weithio. Fel arfer mae’n cael llai o dâl oherwydd ei fod yn dal i ddysgu.
	 
	 
	 
	 
	▪

	Helpu pob plentyn yng Nghymru i gael mynd allan 
	Helpu pob plentyn yng Nghymru i gael mynd allan 
	at fyd natur a dysgu pa mor dda ydyw. Fe fyddwn 
	ni’n gweithio gyda phobl eraill i wneud dysgu ym 
	myd natur yn rhan o bob ysgol.


	 
	 
	 
	▪

	Gweithio gyda llawer o fudiadau i helpu pobl i 
	Gweithio gyda llawer o fudiadau i helpu pobl i 
	fod yn hapus ac yn iach. Er enghraifft 
	Iechyd 
	Cyhoeddus Cymru
	 a 
	Chwaraeon Cymru
	.


	 
	 
	 
	▪

	Rydyn ni am i bobl leol ac ymwelwyr ddefnyddio 
	Rydyn ni am i bobl leol ac ymwelwyr ddefnyddio 
	llwybr arfordir Cymru a throeon eraill. Fe fyddwn 
	ni’n gweithio gyda mudiadau eraill i wneud yn siŵr 
	bod pawb yn gwybod pa mor dda ydyn nhw.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod sut y gall 
	Gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod sut y gall 
	bod allan yng nghanol byd natur eich helpu i 
	deimlo’n iachach



	Helpu cwmnïau i wneud yn dda 
	Helpu cwmnïau i wneud yn dda 
	trwy ddefnyddio’r amgylchedd 
	gyda gofal

	Beth sy’n digwydd nawr? 
	Beth sy’n digwydd nawr? 

	Mae’r rhan fwyaf o’r tiroedd yng Nghymru ar gyfer 
	Mae’r rhan fwyaf o’r tiroedd yng Nghymru ar gyfer 
	ffermydd a fforestydd. Mae llawer o bysgota mewn 
	afonydd ac yn y môr. Felly mae arnon ni angen 
	gwneud yn siŵr bod digon o bysgod.

	O ran 
	O ran 
	ailgylchu
	, Cymru yw’r:

	 
	 
	 
	 
	▪

	cyntaf ym Mhrydain
	cyntaf ym Mhrydain


	 
	 
	 
	▪

	ail yn Ewrop
	ail yn Ewrop


	 
	 
	 
	▪

	trydydd yn y byd. 
	trydydd yn y byd. 



	Rydyn ni’n gwneud llawer o drydan o bethau fel y 
	Rydyn ni’n gwneud llawer o drydan o bethau fel y 
	gwynt a’r tonnau.

	Beth fyddwn ni’n ei wneud?
	Beth fyddwn ni’n ei wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Mae gennym ni rai busnesau i wneud arian ar 
	Mae gennym ni rai busnesau i wneud arian ar 
	gyfer ein gwaith. Byddwn ni’n dal ati i wneud y 
	rhain a chael rhai busnesau newydd hefyd. Mae 
	gennym ni fusnesau mewn:  
	 
	 
	 
	 
	>

	coed
	coed


	 
	 
	 
	>

	twristiaid 
	twristiaid 


	 
	 
	 
	>

	gwneud trydan o bethau fel gwynt.
	gwneud trydan o bethau fel gwynt.





	 
	 
	 
	▪

	Helpu busnesau i ofalu am bob rhan o’r 
	Helpu busnesau i ofalu am bob rhan o’r 
	amgylchedd
	 yn eu gwaith.


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio fel: 
	Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio fel: 
	 
	 
	 
	 
	>

	ffyrdd newydd o gael trydan o’r haul
	ffyrdd newydd o gael trydan o’r haul


	 
	 
	 
	>

	deunyddiau newydd ar gyfer adeiladu.
	deunyddiau newydd ar gyfer adeiladu.





	 
	 
	 
	▪

	Cael mwy o swyddi i bobl ar draws Cymru
	Cael mwy o swyddi i bobl ar draws Cymru


	 
	 
	 
	▪

	Taflu llai ac 
	Taflu llai ac 
	ailgylchu 
	mwy.



	Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i 
	Cael Cyfoeth Naturiol Cymru i 
	fod yn rhagorol ym mhob ffordd

	Beth sy’n digwydd nawr? 
	Beth sy’n digwydd nawr? 

	Ers 2013 rydyn ni wedi gweithio yng Nghymru ar 
	Ers 2013 rydyn ni wedi gweithio yng Nghymru ar 
	gyfer Cymru.

	Bydd yn rhaid i ni wario llawer llai o arian yn y deng 
	Bydd yn rhaid i ni wario llawer llai o arian yn y deng 
	mlynedd nesaf. Rydyn ni wedi gwneud yn iawn hyd 
	nawr ond bydd yn mynd yn fwy anodd.

	Rydyn ni ar fin newid fel ein bod yn gweithio mwy 
	Rydyn ni ar fin newid fel ein bod yn gweithio mwy 
	mewn ardaloedd lleol.

	Beth fyddwn ni’n wneud?
	Beth fyddwn ni’n wneud?

	 
	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cefnogaeth dda i’n staff a gwneud yn siŵr 
	Rhoi cefnogaeth dda i’n staff a gwneud yn siŵr 
	bod ganddyn nhw’r hyn sydd ei angen i wneud 
	gwaith da.


	 
	 
	 
	▪

	Gwrando ar ein staff i wneud hyn yn lle da i 
	Gwrando ar ein staff i wneud hyn yn lle da i 
	weithio ynddo.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod ein gwaith yn gofalu am yr 
	Gwneud yn siŵr bod ein gwaith yn gofalu am yr 
	amgylchedd
	 a ddim yn ei niweidio o gwbl. Bydd 
	hyn yn dangos i 
	wasanaethau cyhoeddus
	 eraill 
	sut y gallan nhw weithio.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod pawb rydyn ni’n gwneud 
	Gwneud yn siŵr bod pawb rydyn ni’n gwneud 
	busnes â nhw yn gallu ei wneud dros y rhyngrwyd. 
	Achos mae’n hawdd, yn rhad ac yn ffordd gyflym 
	o weithio.


	 
	 
	 
	▪

	Rhannu ein swyddfeydd a’n cerbydau gyda 
	Rhannu ein swyddfeydd a’n cerbydau gyda 
	gwasanaethau cyhoeddus
	 eraill.


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o roi arian grant.
	Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o roi arian grant.


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cynnig ar ffordd newydd o brynu’r pethau 
	Rhoi cynnig ar ffordd newydd o brynu’r pethau 
	sydd eu hangen arnon ni i wneud ein gwaith. Ei 
	rhannu gyda 
	gwasanaethau cyhoeddus 
	eraill.



	Er mwyn gwneud hyn i gyd mae’n rhaid i ni fod yn 
	Er mwyn gwneud hyn i gyd mae’n rhaid i ni fod yn 
	ofalus gyda’n harian a gofalu am ein staff.

	Yn y tair blynedd nesaf fe fyddwn ni’n gweithio mwy 
	Yn y tair blynedd nesaf fe fyddwn ni’n gweithio mwy 
	mewn ardaloedd lleol a chyda grwpiau eraill.

	Fe fyddwn ni’n edrych pa mor dda rydyn ni’n gwneud 
	Fe fyddwn ni’n edrych pa mor dda rydyn ni’n gwneud 
	gyda’r cynllun.

	Rydyn ni am i’r 
	Rydyn ni am i’r 
	amgylchedd
	 a’r bobl yng Nghymru 
	fod yn hapus ac yn iach.

	Geiriau anodd
	Geiriau anodd

	Ailgylchu
	Ailgylchu

	Ailgylchu yw pan fyddwn ni’n troi ein sbwriel yn rhywbeth y gallwn ni ei ddefnyddio eto.
	Amgylchedd
	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.  Fel planhigion, anifeiliaid a physgod.
	Brexit
	Brexit

	Brexit yw’r enw sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Grŵp o wledydd yw’r Undeb Ewropeaidd ac mae llywodraethau’r gwledydd hyn yn gweithio gyda’i gilydd.
	Cyfoeth naturiol
	Cyfoeth naturiol

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

	Mae ecosystem yn ardal ble mae’r planhigion a’r anifeiliaid yn dibynnu ar ei gilydd a’r amgylchedd. Fel afon sydd gyda physgod, a phlanhigion y mae’r pysgod yn eu bwyta ac mae’r ddau ohonyn nhw angen dŵr glân.
	Gwasanaethau cyhoeddus
	Gwasanaethau cyhoeddus

	Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wasanaethau y mae Llywodraeth yn talu amdanyn nhw.  Er enghraifft, iechyd, cartrefu, gwasanaethau cymdeithasol a chludiant.
	Llygredd
	Llygredd

	Mae llygredd yn rhywbeth sydd yn yr amgylchedd sy’n gallu ein niweidio. Er enghraifft, gwastraff cemegol o ffatrïoedd.
	Newid hinsawdd
	Newid hinsawdd

	Newid hinsawdd yw’r ffordd y mae tywydd y Ddaear yn newid.
	Prentis
	Prentis

	Prentis yw person sy’n dysgu sut i wneud swydd wrth weithio. Fel arfer mae’n cael llai o dâl oherwydd ei fod yn dal i ddysgu.







