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Mae’r papur hwn yn rhoi diweddariad ar waith y Grŵp Adferiad Gwyrdd. 

1.0  Cefndir 
Daeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Adferiad Gwyrdd at ei gilydd ym mis Mai 2020 i nodi 

blaenoriaethau ar gyfer gweithredu mewn perthynas ag adferiad gwyrdd gyda chyfiawnder 

cymdeithasol fel egwyddor ganllaw. Gofynnwyd i’r grŵp hefyd ddatblygu cynllun a rennir i sefydlogi 

trydydd sector yr amgylchedd. Daeth y Grŵp ag amrywiaeth eang o bartneriaid amlasiantaeth 

strategol ynghyd i ddatblygu a chefnogi’r gwaith o weithredu blaenoriaethau cyfunol, yn seiliedig ar 

adfer ar ôl y pandemig. 

Nododd Adroddiad Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu amryw o gamau gweithredu ymarferol yn 

seiliedig ar ‘alwad am syniadau’ gyda chyfanswm o £5.3 miliwn wedi’i ddyrannu, yn bennaf drwy CLlLC 

i awdurdodau lleol a detholiad o brosiectau llai. Roedd yr arian a ddyrannwyd yn cynnwys helpu gyda 

chlefyd (Chalara) coed ynn (cynlluniau cwympo ac ailblannu), prosiectau bioamrywiaeth a phlannu 

blodau gwyllt. Gwnaed ymdrech sylweddol i weithio mewn partneriaeth gyda grwpiau cymunedol a 

Phartneriaethau Natur Lleol. Mabwysiadwyd rhai dulliau arloesol, gyda mewnbwn gan amrywiaeth o 

ecolegwyr awdurdodau lleol, swyddogion bioamrywiaeth, swyddogion parciau etc, a goruchwyliaeth 

gan gyfarwyddwyr yr amgylchedd. Mae CLlLC ac awdurdodau lleol yn credu bod defnyddio’r cyllid 

Adferiad Gwyrdd i gyflawni themâu blaenoriaeth wedi bod yn llwyddiannus iawn. 

Cyhoeddwyd adroddiad Adferiad Gwyrdd: Cefnogi’r sector amgylcheddol yng Nghymru, sy’n 

canolbwyntio ar argymhellion ymchwil i lywio datblygiad cynllun i sefydlogi trydydd sector yr 

amgylchedd. Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r adroddiad hwn, helpodd y Grŵp i sicrhau £900,000 drwy 

Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi Cynaliadwyedd y Sector mewn amrywiaeth o 

feysydd, yn cynnwys cymorth ar gyfer datblygu sefydliadol fel hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth 

a Chynhwysiant. 

Mae’r cynnig ar gyfer Gwasanaeth Natur Cenedlaethol hefyd wedi codi o allbynnau’r grŵp. Bydd 

Gwasanaeth o’r fath yn system Gymru gyfan sy’n annog pobl i gefnogi adferiad natur, gan weithredu 

fel platfform sy’n cysylltu pobl o bob oed â chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, prentisiaethau, 

cyflogaeth, menter a gwirfoddoli – oll yn gysylltiedig â natur. 

1.0 Adolygiad o Adroddiad y Sector Amgylchedd a’r Adroddiad 

Blaenoriaethau 
Caffaelwyd y Ganolfan Gyllid i adolygu cynnydd a wnaed yn erbyn adroddiad Yr Adferiad Gwyrdd: 

Cefnogi’r sector amgylcheddol yng Nghymru a’r Adroddiad Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu. 

Bydd yr adolygiadau’n rhoi sylw i dueddiadau a mentrau newydd sydd wedi dod i’r amlwg dros y 

flwyddyn ddiwethaf, ac yn adolygu cynnydd yn erbyn yr argymhellion a wnaed yn adroddiad Yr 
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Adferiad Gwyrdd: Cefnogi’r sector amgylcheddol yng Nghymru ac yn nodi cynnydd a rhwystrau i 

gynnydd a wnaed yn erbyn yr Adroddiad Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu.  Bydd adolygiad cyflym 

o’r dystiolaeth a chyfres o gyfweliadau â chynrychiolwyr allweddol yn cael eu defnyddio i goladu 

amcanion byrdymor, canoldymor a hirdymor newydd.  

Bydd adolygiadau’r adroddiadau yn cael eu cwblhau erbyn mis Mawrth 2022. 

2.0 Y Grŵp Adferiad Gwyrdd 
Mae’r Grŵp wedi cytuno i barhau, gydag ymrwymiad i ddatblygu ar yr egni, y momentwm a’r grym 

cyfunol a enillwyd o’r flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Cadeirydd wedi cyfarfod y Dirprwy Weinidog Newid 

Hinsawdd sydd am weld y grŵp yn parhau. Bydd y Grŵp yn parhau i gael ei alw gan CNC a’i 

gyfarwyddo gan yr aelodau. 

Mae’r grŵp yn parhau i ddatblygu ei raglen waith a bydd yn dadansoddi argymhellion a chamau 

gweithredu’r adolygiadau (pwynt 1.0 uchod) er mwyn datblygu ymateb gweithredu wedi’i 

flaenoriaethu, gan ddiffinio’r mewnbwn a/neu ofynion comisiynu i lywio’r angen am adnoddau. Bydd y 

dadansoddiad hwn yn cael ei gwblhau ym mis Mai 2022 ac yn rhoi dealltwriaeth i ni allu diweddaru’r 

Pwyllgor o fewn y chwe mis nesaf fel y nodwyd yn y papur ‘Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched 

Senedd’ (Ionawr 2022). 

3.0 Creu ‘Adferiad Gwyrdd: Grŵp Sector yr Amgylchedd’ 
Sefydlwyd grŵp ar y cyd gan CNC a Llywodraeth Cymru (‘Adferiad Gwyrdd - Sector Amgylchedd 

Cymru’) gyda chynrychiolwyr o’r sector a chyllidwyr, i sicrhau bod y sector yn gallu ymgysylltu a 

chydweithio’n ystyrlon drwy lywodraethu effeithiol, rhannu risg, a chydgynhyrchu. Bydd y Grŵp hwn 

yn cael ei gadeirio gan yr Athro Steve Ormerod ac yn adrodd i’r Grŵp Adferiad Gwyrdd. 

4.0 Gwasanaeth Natur Cenedlaethol 
Cyfarfu cynrychiolwyr â’r Dirprwy Weinidog ym mis Tachwedd i ofyn am gefnogaeth i ddatblygu’r 

Gwasanaeth hwn yng Nghymru. Anogodd y Dirprwy Weinidog y tîm i ganolbwyntio ar ddatblygu a 

disgrifio prosiectau arddangos posibl, i’w sicrhau o fanteision cefnogi Gwasanaeth o’r fath. O 

ganlyniad, gyda Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, cynhyrchwyd papur ynglŷn â Pharc Rhanbarthol y 

Cymoedd yn ymrwymo’n gynnar i gefnogi’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol, gan nodi amrywiaeth o 

weithgareddau ble gellid gwireddu uchelgeisiau ar gyfer Gwasanaeth ledled y rhanbarth, gan amlinellu 

senarios posibl yn seiliedig ar bedair lefel o gyllid sydd ar gael. Mae sefydliadau eraill sydd ar y llwybr 

‘mabwysiadu’n gynnar’ yn cynnwys Dŵr Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri, RSPB Cymru, Partneriaeth 

Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a 

Chyngor Sir Penfro, Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Bellach, mae tîm y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol wedi ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn 

am ddatganiad o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Gwasanaeth o’r fath yng Nghymru a’i 

diddordeb ynddo. Bydd hyn yn hybu’r posibiliadau o ran sicrhau cyllid gan sefydliadau ar gyfer parhau i 

gydgynllunio, datblygu a phrofi’r cynnig i gael Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yng Nghymru. Bydd tîm 

y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol nawr yn adeiladu ar y buddsoddiad ymarferol sylweddol a wnaed 

eisoes, gyda’r camau nesaf yn cynnwys cynnull grŵp arweinyddiaeth strategol, o bobl a sefydliadau 

sydd ag ymrwymiad ymarferol i’r gwaith, ac i baratoi ceisiadau am gyllid. 

5.0 Gwaith Adferiad Glas gan WMAAG 
Mae cynigion Adferiad Glas wedi’u datblygu a’u rhoi ar waith drwy Grŵp Cynghori a Gweithredu 

Cymru ar Faterion Morol (WMAAG) – y grŵp rhanddeiliaid ar gyfer yr amgylchedd morol. Mae yna 

gysylltiadau clir amlwg rhwng yr adferiad glas a gwyrdd, ac felly mae’n rhaid i ni sicrhau cymaint o 

dryloywder â phosibl wrth i ni symud ymlaen. 
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Yn dilyn papur a gyflwynwyd i’r Gweinidog ym mis Gorffennaf a chyfarfod dilynol a gynhaliwyd ym mis 

Medi, rhoddwyd cyfarwyddiadau i swyddogion i weithio gyda rhanddeiliaid ar ddatblygu’r dull 

ymhellach. Cynhaliwyd gweithdy ddechrau Rhagfyr ac mae sesiwn ddilynol wedi’i chynllunio ar gyfer 

16 Chwefror.  

Mae’r Gweinidog yn ystyried cynnig y dylid penodi Gweinidog i arwain y gwaith hwn yn y dyfodol gyda 

rhanddeiliaid. 


