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1. Cyflwyniad 
1.1 Beth yw seilwaith gwyrdd? 

Y diffiniad o seilwaith gwyrdd (SG) yw rhwydwaith amlswyddogaethol o nodweddion naturiol a lled-

naturiol, mannau gwyrdd, rhodfeydd gwyrdd, afonydd a llynnoedd sy’n britho a chysylltu lleoedd. 

Ar raddfa tirwedd, gall seilwaith gwyrdd gynnwys ecosystemau cyfan megis gwlyptiroedd, coetiroedd, 

rhostiroedd a dyfrffyrdd. Ar lefel leol, gallai gynnwys parciau, caeau, llwybrau cerdded/Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus, llwybrau beicio, tir comin, tir mynediad agored, camlesi, rhandiroedd, mynwentydd, 

tiroedd wedi’u tirlunio a gerddi. Ar raddfeydd llai, gall ymyriadau trefol unigol megis coed stryd, lleiniau 

ymyl ffordd a thoeau gwyrdd oll gyfrannu at rwydweithiau seilwaith gwyrdd.  

O’i gynllunio, ei ddylunio a’i reoli’n briodol, mae gan seilwaith gwyrdd y potensial i gynnig ystod eang 

o fuddion i bobl a bywyd gwyllt. Mae cynllunio ar gyfer seilwaith gwyrdd yn cael ei weld fwyfwy yn well 

dewis nac ôl-osod ac uwchraddio seilwaith llwyd (ffyrdd, carthffosiaeth, ynni ac ati), ond mae’n galw 

hefyd am ddulliau a gweithredu bwriadol er mwyn ail-lunio’r amgylchedd adeiledig sydd gennym ar hyn 

o bryd. 

1.2 Y dull seilwaith gwyrdd 

Mae dull SG o gynllunio, dylunio a rheoli defnydd tir yn ein galluogi i fynnu a chyflawni mwy o’r tir 

mewn ffordd gynaliadwy. Trwy ystyried yr ystod eang o swyddogaethau y gall ased SG eu cyflawni ar 

yr un pryd, gall SG gyfoethogi’r prif ddefnydd o’r tir a datgloi’r nifer fwyaf o fuddion. Yn y bôn, nod SG 

yw rheoli’n gynaliadwy y pwysau niferus, sy’n aml yn groes i’w gilydd, am dai, diwydiant, trafnidiaeth a 

theithio, ynni, amaethyddiaeth, cadwraeth natur, hamdden ac estheteg. Mae gweithredu  SG yn golygu 

cymaint mwy na’r ddarpariaeth draddodiadol o dir glas megis parciau a gerddi. Mae gweithredu 

strategaeth SG yn aml-weddog a chaiff ei chynllunio gyda nodweddion amgylcheddol eraill er mwyn 

cynnig ystod eang o fuddion a elwir yn aml yn wasanaethau ecosystem. 

1.3 Asesiad seilwaith gwyrdd  

Pwrpas yr asesiad hwn yw llywio a llunio’r gwaith o gynllunio a chyflawni SG yn Sir Gaerfyrddin. Mae’n 

ffurfio’r gwaelodlin ar gyfer dull cadarnhaol a rhagweithiol o reoli a gwella asedau naturiol Sir 

Gaerfyrddin, yn enwedig felly o’i gysylltu â’r lefel twf a nodwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig 

(CDLl). 

 Bydd yr asesiad hwn yn creu ffordd o gefnogi gweithredu polisïau cynllunio lleol ar SG, gyda’r bwriad 

o hyrwyddo ymagwedd SG at gynllunio, dylunio a rheoli defnydd tir a sicrhau bod SG yn ffurfio rhan 

annatod ac arwyddocaol o gynigion datblygu a seilwaith ehangach. 

 

  



2. Deall y Cyd-destun – symbylwyr deddfwriaethol a pholisi 

Aeth Cymru trwy newid deddfwriaethol a pholisi sylfaenol, gan roi pwyslais cryf ar egwyddorion 

datblygu cynaliadwy i sicrhau llesiant hirdymor Cymru. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn cynnig llwybr clir 

ar gyfer Awdurdodau Lleol (ALl) yng Nghymru i greu darlun clir o adnoddau naturiol, adnabod 

risgiau i’r adnoddau hynny a manteisio ar gyfleoedd a gynigiant mewn proses effeithlon sy’n gofalu y 

cymerir y cam iawn yn y lle iawn.  

2.1 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  2015 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn mynnu fod cyrff cyhoeddus yng 

Nghymru yn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn unol ag 

egwyddor datblygu cynaliadwy . Golyga hynny fod rhaid iddynt geisio sicrhau bod anghenion y 

presennol yn cael eu cyflawni heb effeithio’n andwyol ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu 

hanghenion hwythau. 

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod llesiant y mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus weithio tuag atynt 

i sicrhau datblygu cynaliadwy: 

 Cymru sy’n fwy cyfartal - Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth 

fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau  

 Cymru Lewyrchus - Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd 

ar yr amgylchedd byd-eang ac sy’n defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur   ac 

sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig 

cyfleoedd cyflogaeth. 

 Cymru gydnerth - Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 

ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol 

ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 

 Cymru Iachach - Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle 

deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

 Cymru o gymunedau cydlynus - Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. 

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang - Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud 

peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu - Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac 

yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a 

chwaraeon a gweithgareddau hamdden.  

Seilwaith gwyrdd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ffynhonnell Cyfoeth Naturiol Cymru 



2.2 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cyflwyno Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy 

(RhANG) ac mae’n amlinellu fframwaith o gyflawni hyn fel rhan o broses o wneud penderfyniadau. 

Amcan RhANG yw cynnal a chryfhau cydnerthedd ecosystemau a’r buddion a gynigiant. Mae’r Ddeddf 

yn mynnu ein bod yn amlinellu’r heriau y mae ein hadnoddau naturiol ac ecosystemau yn eu hwynebu 

a’r cyfleoedd y gallant eu darparu. Golyga hynny edrych ar sut rydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol 

ar hyn o bryd a sut allwn leihau’r pwysau sydd arnynt. Mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswydd ar 

Lywodraeth Cymru i gynhyrchu a gweithredu Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol er mwyn sicrhau 

RhANG yng Nghymru.  

Diffinnir rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn Neddf yr Amgylchedd yn:  

“defnyddio adnoddau naturiol mewn modd ac ar raddfa sy’n cynnal ac yn gwella gwytnwch ecosystemau a’r 

buddion a ddaw yn eu sgil. Drwy wneud hyn, mae’n cwrdd ag anghenion y cenedlaethau presennol o bobl heb 

gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion hwy, ac mae’n cyfrannu at gyflawni’r nodau 

llesiant a osodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.” 
 

Mae egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy: 

• yn ein gorfodi i feddwl am y berthynas gymhleth sy’n bodoli rhwng natur a phobl yn y tymor hir.  

• yn ein helpu i feddwl am y buddion a gawn o adnoddau naturiol yn awr ac yn y dyfodol drwy adnabod y 

ffyrdd y cefnogir ein lles ganddynt.  

• yn ein hannog ni i feddwl am y ffyrdd y gallwn ni wneud ein hecosystemau yn fwy gwydn. 

2.3 Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol 2017 
 Ffocws y PANC yw rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy, er mwyn sicrhau eu bod yn 

gwneud y cyfraniad mwyaf posib i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r 

polisi’n cyflwyno tair Blaenoriaeth Genedlaethol, sef: 

 Dod o hyd i atebion seiliedig ar natur, 

 Cynyddu ynni adnewyddadwy a dulliau o ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon, 

 Mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar leoedd. 

Mae’r Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol yn dangos fod buddsoddi yn ein hadnoddau naturiol, ac 

yn enwedig felly yn y meysydd hyn, yn cyflawni fwyaf o ran cydnerthedd ecosystemau a buddion ar 

draws yr holl nodau llesiant: 

 Cynyddu’r seilwaith gwyrdd mewn ardaloedd trefol ac o’u hamgylch;  

 Rheoli ac addasu parthau arfordirol;  

 Cynyddu brigdwf a choetiroedd mewn lleoliadau priodol, er enghraifft ar gyrion trefi a 

dinasoedd, lle y byddant fwyaf gwerthfawr o ran hamdden a gwasanaethau ecosystem;  

 Cynnal, gwella ac adfer llifdiroedd a systemau hydrolegol i leihau’r risg o lifogydd ac i wella 

ansawdd dŵr a’r cyflenwad ohono; ac  

 Adfer ein hucheldir a’i reoli o safbwynt diogelu buddion bioamrywiaeth, carbon, dŵr, perygl 

llifogydd a hamdden.  

2.4 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhyngwladol ar Weithredu Hinsawdd Seiliedig 

ar Natur 
Gan gydnabod pwysigrwydd y dynesiad seiliedig ar natur fel elfen allweddol o weithredu ar newid 

hinsawdd, roedd Llywodraeth Cymru yn un o sylfaenwyr y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

Rhyngwladol ar Weithredu Hinsawdd Seiliedig ar Natur. 

A hwythau’n un o lofnodwyr gwreiddiol y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhyngwladol ar 

Weithredu Hinsawdd Seiliedig ar Natur, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i: 



 hyrwyddo buddsoddiadau i gryfhau cydnerthedd ecosystemau fel rhan o’r ymateb i’r angen i liniaru 

ac addasu; 

 chwilio am ddatrysiadau seilwaith naturiol neu “wyrdd” er mwyn lleihau risg newid 

hinsawdd a darparu gwasanaethau ecosystem ehangach yn ogystal â diogelu amrywiaeth 

biolegol a iechyd ecosystemau; 

 defnyddio dulliau ac asesiadau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth o werth ehangach bioamrywiaeth ac 

ecosystemau iach wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd a chynnig llu o fuddion ehangach; 

 datblygu dulliau i fesur buddion ffyrdd integredig o fynd i’r afael â newid hinsawdd (gan gynnwys 

gwasanaethau ecosystemau, diogelu amrywiaeth biolegol, dal a storio carbon a’r cyd-fuddion 

ehangach sy’n cefnogi gwell cydnerthedd); 

 yr angen am fwy o gydweithredu a mesur technegol a gwyddonol o ran gweithredu; a, 

 meithrin cysylltiadau agosach rhwng rheoli ecosystemau, addasu i newid hinsawdd a datblygu 

cynaliadwy. 

2.5 Deddf Cynllunio (Cymru) 2016 
Mae Deddf Cynllunio (Cymru) yn cyflwyno fframwaith ar gyfer datblygu cynaliadwy yn unol â Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’i phwrpas yw gofalu fod datblygu a defnyddio tir yn cyfrannu at 

wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r system gynllunio 

yn ganolog i sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Mae’n cynnig y fframwaith deddfwriaethol ar 

gyfer rheoli defnydd a datblygu tir er lles y cyhoedd fel ei fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at 

gyflawni’r nodau llesiant. 

2.6 Polisi Cynllunio Cymru (PCC) – Rhifyn 10 

Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn cyflwyno amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu 

cynaliadwy yng Nghymru ac mae cyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (NCT) yn cynnig canllawiau ar 

weithredu PCC. Mae PCC 10 yn amlygu rôl greiddiol seilwaith gwyrdd yn llunio lleoedd a gwella 

llesiant, trwy ddarparu nifer o swyddogaethau a buddion ar gyfer cydnerthedd cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol. Dywed y dylai awdurdodau cynllunio gymryd agwedd strategol a 

rhagweithiol at seilwaith gwyrdd, ddylai gael ei integreiddio’n llawn mewn Cynlluniau Datblygu Lleol. 

2.7 Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn datgan mai cerdded a beicio yw’r dewis ddull ar gyfer teithiau 

byrrach, yn enwedig felly deithiau bob dydd, megis i weithle neu sefydliad addysg ac yn ôl, neu er mwyn 

defnyddio gwasanaethau neu gyfleusterau iechyd, hamdden neu o fathau eraill. Mae’r Ddeddf Teithio 

Llesol yn mynnu fod awdurdodau lleol yn cynhyrchu Mapiau Rhwydwaith Integredig, yn nodi’r llwybrau 

cerdded a beicio sydd eu hangen i greu rhwydweithiau cwbl integredig ar gyfer cerdded a beicio i’r 

gwaith, addysg neu i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau. 

Mae gan y system gynllunio rôl bwysig i’w chwarae yn hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o gyflawni’r Ddeddf 

Teithio Llesol a chreu’r amgylcheddau a’r seilwaith iawn i’w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio, 

gan gynnwys gwella llwybrau a chyfleusterau cysylltiol a chreu rhai newydd. 

2.8 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 
Cyflwynodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (DCGHT) 2000 ddarpariaethau newydd er mwyn 

moderneiddio’r gwaith o reoli Hawliau Tramwy a chreu Hawl ar Droed Statudol newydd ar rai mathau 

o dir agored. Dilynodd hyn astudiaeth o’r buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol a 

chostau ffyrdd gwahanol o gynnig gwell mynediad i gefn gwlad agored. Mae dynodiad Tir Mynediad 

Agored i dir megis mynyddoedd, gweundir, rhostir, twyndir a thir comin cofrestredig wedi ehangu 

cyfleoedd mynediad cyhoeddus at seilwaith gwyrdd ar lefel tirwedd. 



Fel rhan o Ddeddf DCGHT rhoddwyd dyletswydd ar bob awdurdod lleol i ddatblygu a chyhoeddi 

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT).  Mae’r CGHT yn gynllun strategol 10 mlynedd er mwyn i 

awdurdodau lleol adnabod, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i’w rhwydwaith hawliau 

lleol gan ystyried anghenion penodol pobl llai abl. Mae hyn yn cynorthwyo’r Awdurdod i gyflawni ei 

gyfrifoldebau statudol o dan ddeddfwriaeth mynediad berthnasol yn ogystal â chyfrannu at gyflawni’r 

nodau llesiant. Mae hefyd yn mynnu fod rhaid penodi Fforwm Mynediad Lleol i gynghori awdurdodau 

lleol ac eraill ar wella mynediad cyhoeddus at dir ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal. 



3. Materion a Sbardunau Allweddol 

3.1 Cyd-destun Sir Gaerfyrddin 
Sir Gaerfyrddin yw’r drydedd sir fwyaf yng Nghymru, ac mae’n gorchuddio tua 2,365 cilomedr sgwâr, 

sef 11.5% o gyfanswm mas tir Cymru. Mae Sir Gaerfyrddin yn sir o wrthgyferbyniadau. Saif yr economi 

amaethyddol a’r dirwedd wledig yn gyfochrog ag ardal drefol a diwydiannol y de ddwyrain. Yn ardal y 

CDLl, gadawodd yr hen ddiwydiannau glo a dur a diwydiannau trymion eraill eu gwaddol amgylcheddol, 

ac erbyn hyn mae’r Sir yn ehangu’n economi fodern sy’n cynnwys gwaith peirianneg ysgafn, diwydiannau 

technolegol a gwasanaeth newydd ynghyd â mentrau busnes eraill. 

Mae gan Sir Gaerfyrddin amgylchedd naturiol a diwylliannol cyfoethog, a nodweddir gan arfordiroedd 

trawiadol, aberoedd tawel, dyffrynnoedd coediog serth ac uwchdiroedd garw. Ar hyd a lled y Sir ceir 

clytwaith o goetir a chaeau, wedi’u hamgylchynu gan berthi. Mae’r amgylcheddau arfordirol ac aberol 

yn gyforiog o rywogaethau, rhai ohonynt o gryn bwys cadwraethol. 

Mae 12 safle o bwys rhyngwladol ar gyfer cadwraeth natur yn gorwedd yn gyfan neu’n rhannol yn Sir 

Gaerfyrddin, ynghyd â phedair Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG), 81 Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig (SDdGA) a 6 Gwarchodfa Natur Leol (GNL).  

Mae harddwch naturiol y sir hefyd yn meithrin diwydiant ymwelwyr a hamdden bywiog. Mae’n bwysig 

felly fod nodweddion o’r fath yn cael eu diogelu, gan eu bod yn greiddiol i lesiant ffisegol, economaidd 

ac ysbrydol ymwelwyr a thrigolion Sir Gaerfyrddin.  

 

3.2 Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer De Orllewin Cymru 
O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd i 

gynhyrchu Datganiadau Ardal i’w defnyddio wrth lunio camau ‘seiliedig ar le’. Mae Datganiadau Ardal 

yn crynhoi at ei gilydd ddata, gwybodaeth a ffyrdd o ymgysylltu ag eraill i helpu i ddeall cyflwr a 

thueddiadau adnoddau naturiol mewn ardaloedd penodol, y pwysau sydd arnynt a’u buddion. Mae 

Datganiadau Ardal hefyd yn defnyddio tystiolaeth i ystyried perthnasedd blaenoriaethau’r Polisi 

Adnoddau Cenedlaethol mewn ardal. Mae Datganiadau Ardal yn cynnig sail tystiolaeth ar gyfer 

Cynlluniau Datblygu Lleol, ac maent hefyd yn bwydo Cynllun Llesiant Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus. 



Mae’r Datganiad Ardal ar gyfer Ardal y De-orllewin yn cael ei ysgrifennu ar hyn o bryd. Er mwyn 

adeiladu sail tystiolaeth ac adnabod yr heriau a blaenoriaethau sy’n bwysig yn lleol yn ardal y De-

orllewin, defnyddiodd CNC wybodaeth arbenigol, gwybodaeth o Adroddiad Cyflwr Adnoddau 

Naturiol (ACAN) ac Asesiadau a Chynlluniau Llesiant a’r blaenoriaethau a ddeilliodd o waith y Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus. Casglwyd y wybodaeth hon at ei gilydd a chafodd y themâu  datblygol 

canlynol eu hadnabod: 

3.3 Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin a’i amcanion 

Yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ystyr ‘datblygu cynaliadwy’ yw’r broses o wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy weithredu, yn unol â’r 

egwyddorion datblygu cynaliadwy, gyda’r bwriad o gyflawni’r nodau llesiant. Mae’r nodau llesiant yn 

cynnig gweledigaeth a rennir i Gymru y dylai’r cyrff cyhoeddus yn y Ddeddf weithio tuag ati. Er mwyn 

i Gymru fod yn gynaliadwy mae’n bwysig fod pedair agwedd llesiant oll yn cael eu gwella. Maent oll yr 

un mor bwysig. Rhaid i bob corff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf weithio i wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, pennu amcanion llesiant er mwyn iddynt gyfrannu 

orau allant at y nodau a chymryd camau tuag at gyflawni’r amcanion hynny. 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

Mae gan bob corff cyhoeddus gyfrifoldeb i gymryd pob cam rhesymol tuag at gyflawni eu hamcanion 

llesiant. Mae’r Ddeddf hefyd yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer ardal pob 

awdurdod lleol yng Nghymru. Mae gan bob BGC y cyfrifoldeb o wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal trwy weithio i gyflawni’r nodau llesiant trwy bennu 

amcanion. 

Mae Sir Gaerfyrddin wedi gosod yr amcanion llesiant canlynol er mwyn cyflawni nodau llesiant Cymru: 

•Llygredd aer trefol (allyriadau ffordd a diwydiant)

•Sicrhau mannau gwyrdd hygyrch i bawb

•Creu cyfleoedd hamdden i wella iechyd meddwl a chorfforol

•Sicrhau ecosystemau iach (e.e. dyfroedd ymdrochi)

Anghydraddoldebau iechyd

•Llygredd amaethyddol gwasgaredig ac yn y tarddle i ddŵr ac aer 

•Rheoli tir ar safleoedd arbennig

•Rheoli coedwigoedd

•Lleihau troseddau amgylcheddol gwledig

Rheoli tir gwledig

•Diogelu a chynyddu ein cynefinoedd a rhywogaethau 

•Gwella cysylltedd cynefinoedd a rhywogaethau

•Cysylltu ein cymunedau â natur

Bioamrywiaeth sy’n Dirywio

•Ystyried ein heffaith fyd-eang

•Rheoli a chynllunio arfordirol priodol

•Gweithredu ar sail cymunedau

Hinsawdd sy’n newid



 Amcanion Llesiant Sir Gaerfyrddin  

Trwy weithgareddau ymgysylltu, mae BGC Sir Gaerfyrddin wedi nodi camau tymor byr, canolig a 

hir er mwyn gweithio tuag at gyflawni’r amcanion llesiant. Mae’r amcanion canlynol yn berthnasol 

i SG: 

 Newid Hinsawdd ac Asesiad Risg Amgylcheddol 

Cynnal asesiad risg newid hinsawdd ac amgylcheddol i Sir Gaerfyrddin er mwyn datblygu camau 

clir a phendant y gall unigolion, cymunedau a sefydliadau eu cymryd. 

 

 Atebion cymdeithasol a gwyrdd ar gyfer iechyd 

Mae rhagnodi cymdeithasol yn cael ei ystyried yn ffordd y gall gweithwyr proffesiynol gyfeirio 

pobl at wasanaethau cefnogaeth gymunedol leol, anghlinigol yn hytrach na rhagnodi 

meddyginiaeth neu Ymyriad Gwasanaeth. Bydd y BGC yn adeiladu ar ganfyddiadau prosiect 

peilot yn Llanelli, ynghyd ag arfer a thystiolaeth o fannau eraill, er mwyn galluogi pobl i fanteisio 

ar y cyfleoedd hyn ar draws y Sir. 

 

 Cysylltu â natur 

Gyda chysylltiadau cryfion i’r camau tuag at ddatrysiadau cymdeithasol a gwyrdd i iechyd, bydd 

y BGC yn nodi llecynnau naturiol newydd ac sy’n bod yn barod y gellir eu defnyddio i wella 

cysylltiadau â natur. Bydd y BGC yn hyrwyddo’r llecynnau hyn ac yn addysgu dealltwriaeth o 

bwysigrwydd natur a chariad tuag ato. 

3.4 Materion y CDLl 
Fel rhan o’r gwaith o baratoi’r CDLl Diwygiedig, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu er mwyn 

dod i wybod am faterion o bwys lleol y gellid mynd i’r afael â nhw trwy gynllunio defnydd tir. Lluniwyd 

rhestr o 33 mater yn cwmpasu nifer o bynciau gwahanol (Atodiad 1).  

3.5 Themâu SG Allweddol 
Mae Strategaeth SG yn cynnig y cyfle i lunio ymateb cydlynus i nifer o’r materion a drafodwyd yn yr 

adrannau hyn. Cafodd y materion eu blaenoriaethu’n chwe thema SG allweddol. Adlewyrchir y 

blaenoriaethau yn y Weledigaeth SG ar gyfer Sir Gaerfyrddin: 

 

Mae cynllun llesiant Sir Gaerfyrddin yn cyflwyno 

amcanion llesiant y sir. Maent i’w gweld yma: 

http://www.theSir Gaerfyrddinwewant.wales/  



  



4. Gwerth a phwysigrwydd SG 
Mae SG yn ffordd syml ac effeithiol o leddfu nifer o heriau cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol yn ogystal â chydweddu’r seilwaith trefol sydd ar 

gael ar yr un pryd. Ar ei orau, gellir cynllunio SG i sicrhau y cawn y gorau allan 

o’r hyn y mae natur yn ei gynnig inni, gan leihau’r angen am dechnoleg ddrud a 

seilwaith llwyd. Gall leihau’n sylweddol y costau i unigolion, busnesau a chyrff 

cyhoeddus a gwella ansawdd bywyd ac iechyd trigolion, gweithwyr ac ymwelwyr. 

Cafodd buddion SG eu profi trwy astudiaethau a adolygwyd gan gymheiriaid ar 

hyd a lled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Gwnaed crynodeb manwl o’r rhain 

gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru1 a Forest Research2 ond fe’u trafodir 

yn yr adrannau isod. 

Mae’r adrannau canlynol yn trafod y buddion y gall SG eu cynnig o dan bob un o’r 

themâu allweddol: 

 

Naws am Le 

Gall SG wneud cyfraniad cadarnhaol i wella ansawdd a naws am le. Gall darparu 

mannau gwyrdd o ansawdd uchel ac mewn cyflwr da gael effaith gadarnhaol ar 

weithgareddau a busnesau lleol, a gwella delwedd ardaloedd, a hyder trigolion 

lleol a buddsoddwyr posib. Dangoswyd fod SG amlswyddogaethol, yn agos at 

leoedd y mae pobl yn byw a gweithio ynddynt, yn strategol bwysig i ansawdd 

bywyd3. Dangoswyd hefyd fod cysylltiad annatod rhwng buddion SG megis 

bioamrywiaeth ag amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol 4, a bod gan ieithoedd 

brodorol eiriau ac ymadroddion unigryw ar gyfer y byd naturiol. 

 

Iechyd a Llesiant 

Dangosodd ymchwil fod treulio amser ym myd natur ac o’i gwmpas yn cynnig 

amddiffyniad rhag nifer o glefydau gwahanol, gan gynnwys iselder, diabetes, 

gordewdra, ADHD, clefyd cardiofasgwlaidd a chanser, oherwydd gallu natur i 

wneud i system imiwnedd y corff weithio’n well5. Dangosodd ymchwil arall fod 

pobl yn fwy egnïol os ydynt yn byw mewn amgylcheddau naturiol deniadol ac 

ysbrydoledig a gall6 SG gael effaith gadarnhaol hefyd ar ansawdd aer mewn nifer 

o ffyrdd; trwy amsugno llygryddion awyr yn uniongyrchol a thrwy yrru gronynnau 

ar arwynebau dail, trwy ostwng tymereddau awyr trwy drydarthiad, all arafu’r 

broses o greu oson, a thrwy gynhyrchu ocsigen yn uniongyrchol yn ystod 

ffotosynthesis. 

 

Ceir tystiolaeth empiraidd llethol o’r cyswllt rhwng SG a iechyd a llesiant. 

Dangosodd ymchwil: 

  Bod pobl oedd yn symud i fyw i ardaloedd ag ynddynt lawer o fannau gwyrdd 

yn dweud fod eu hiechyd meddwl yn gwella’n syth, a dangoswyd fod y 

gwelliant hwnnw’n parhau am o leiaf dair blynedd 7 

 Bod pobl oedd yn byw ger man gwyrdd yn cael llai o broblemau iechyd 

meddyliol a chorfforol na phobl mewn ardaloedd mwy adeiledig 8 

 Bod pobl sy’n byw bellaf o barciau cyhoeddus 27% yn fwy tebygol o fod yn rhy 

drwm neu’n ordew o gymharu â phobl yn byw ger parciau 9  

 Bod cyfraddau asthma ymhlith plant yn gostwng 25% am bob 343 coeden 

ychwanegol fesul cilomedr sgwâr yn y lleoedd maent yn byw ynddynt 10 



 Dywedodd rhwng 90 a 94% o’r bobl a gymerodd ran mewn ymarferion 

gwyrdd fod eu hiechyd meddyliol a chorfforol wedi gwella 11, ac mae 

ymchwil hefyd yn dangos fod gweithgarwch corfforol mewn 

amgylcheddau gwyrdd yn cael mwy o fudd seicolegol a ffisiolegol na 

gweithgarwch corfforol mewn lleoliadau eraill12. 

Bioamrywiaeth 

Un o brif achosion colli cynefinoedd a rhywogaethau yw defnydd tir 

anghynaliadwy. Er enghraifft, dros gyfnod o dair blynedd collwyd tuag 

11,000 o goed amwynder oherwydd pwysau datblygu ychwanegol13. Fodd 

bynnag, mae diogelu a gwella cynefinoedd neu ddarparu rhai newydd trwy 

SG yn gallu cynnig llochesi pwysig i fywyd gwyllt. Er enghraifft: 

 Gall coedwigoedd trefol fod yn lloches i rywogaethau adar dan fygythiad 

mewn ardaloedd trefol 14 

 Gall toeau gwyrdd gynyddu bioamrywiaeth trwy ddarparu cynefin i 

rywogaethau di-asgwrn-cefn, adar a phlanhigion prin15 

 • Dangoswyd fod mwy o famaliaid trefol yn ymddangos mewn gerddi 

os oes seilwaith gwyrdd ar gael gerllaw16 

Hefyd, gall SG wella cysylltiadau rhwng ardaloedd natur, atal y broses o 

ddarnio a cholli cynefinoedd a gwella cydnerthedd ecolegol. Dangoswyd fod 

nodweddion SG llinellol yn gwella symudedd rhai rhywogaethau yn y DU17.  

 

Gall defnyddio systemau draenio trefol cynaliadwy wella ansawdd dŵr a 

thrwy hynny wella amrywiaeth rhywogaethau megis gwas y neidr a 

molysgiaid i lawr yr afon o’r safle gwella ansawdd dŵr18. Mae gan hyd yn 

oed lecynnau gwyrdd bychain y gallu i wella symudiad bioamrywiaeth. Mae 

cylchfannau a lleiniau ymyl ffordd sy’n cael gofal da yn cynnal ystod eang o 

blanhigion a phryfed, yn enwedig felly os nad yw’r gwair yn cael ei dorri’n 

ormodol ac os oes planhigion a choed addas yn cael eu plannu arnynt19. 

 

Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd  

Mae’n bwysig deall sut all tir mewn ardaloedd trefol a gwledig leihau neu 

gynyddu cyfradd allyriadau carbon a llifogydd. Gall SG chwarae rhan 

hollbwysig mewn ymdrechion i atal, lliniaru ac addasu i newid hinsawdd, a 

bydd yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn hinsawdd-ddiogelu trefi a dinasoedd 

yng Nghymru. Gall cynyddu gorchudd gwyrdd ein trefi a dinasoedd ddarparu 

nifer o fuddion wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd: 

 Dal a storio carbon 

Gall SG dynnu nwyon tŷ gwydr allan o’r atmosffer. Mae coedwigoedd yn y DU 

yn tynnu tua 4 miliwn tunnell o garbon o’r atmosffer bob blwyddyn, sy’n 

cyfateb i 14.8 miliwn tunnell o garbon deuocsid 20. Mae ymyriadau SG ar raddfa 

fechan hefyd yn gallu cyfrannu at ddal a storio carbon, a dangosodd astudiaeth 

y gallai 10 pot o flodau Bayhop brosesu 1.3 cilogram o garbon deuocsid y 

dydd21. Mae SG hefyd yn storio carbon deuocsid, fel y gwelwyd mewn 

astudiaeth yng Nghaerlŷr a ddangosodd mai’r swm cyfartalog o garbon a 

storiwyd mewn SG ar draws y ddinas oedd 31.6 tunnell yr hectar, 7.6 tunnell 

ohono’n cael ei storio mewn gerddi preifat yn unig.22. 

 Gostwng lefelau gwres 



Gan ddibynnu ar leoliad, math a maint, gall SG gynnig cysgod, oeri ac ymyriad 

gwynt. Awgrymodd yn ardal Manceinion y gallai cynyddu arwynebedd SG 10% 

mewn ardaloedd ag ynddynt brinderau SG arwain at effaith oeri o hyd at 

2.5˚C23. Dangoswyd fod gan dir agored ag ynddynt arwynebedd uwch o goed 

dymereddau is na’r rhai ag ynddynt lai o goed, oherwydd y cysgod o’r gwres 

a’r ymbelydredd uwch fioled24. 

 Gwella ansawdd aer a dŵr 

Gall SG liniaru risgiau megis gostyngiadau yn ansawdd aer a dŵr a achoswyd 

gan newid hinsawdd. Priodolwyd yr ynys gwres trefol i’r ffaith fod llygryddion 

megis cyfansoddion organig anweddol (COA) yn cael eu creu gan lefelau 

tymheredd (VOC) ac oson, gan gynyddu lefelau tua 12%.25. Dangosodd 

ymchwil yn Wrecsam fod coed lleol wedi tynnu 60 tunnell o lygryddion o’r 

awyr bob blwyddyn (oedd gyfwerth ag arbediad o £700,000 y flwyddyn i’r 

GIG)26. Dangoswyd fod cynefinoedd coetir a gwlyptir yn gwella ansawdd dŵr, 

trwy dynnu gwaddodion, plaladdwyr, maetholion a metelau trwm o gyrsiau 

dŵr272829. 

 Lleihau risg llifogydd 

Gall SG gynyddu capasiti cadw dŵr yr amgylchedd, rhywbeth allai liniaru 

effeithiau sychderau a llifogydd. Canfu astudiaeth yn Wrecsam fod coed yn 

rhyngdorri 27 miliwn litr o lawiad bob blwyddyn.30. Dangoswyd hefyd fod 

toeau gwyrdd yn cadw hyd at 87% o ddŵr glaw31.   

Cydlyniant cymdeithasol 

Gall llecynnau man gwyrdd o ansawdd uchel gael effeithiau cadarnhaol iawn ar 

ddangosyddion cymdeithasol allweddol. Er enghraifft, dangoswyd fod 

ychwanegu coed stryd a llecynnau man gwyrdd hygyrch ac o ansawdd uchel yn 

gwneud ardaloedd yn lleoedd mwy deniadol, ymlaciol, cyfforddus a 

chroesawgar3233. Gall SG helpu hefyd i godi lefelau rhyngweithio ac integreiddio 

cymdeithasol, gan ymgysylltu ag unigolion o grwpiau cymdeithasol gwahanol 

nad ydynt o reidrwydd yn rhyngweithio fel arfer a chynnig ymdeimlad o 

gymuned34.  

Dangosodd ymchwil fod 83% yn fwy o bobl yn cymryd rhan mewn 

gweithgarwch cymdeithasol mewn mannau gwyrdd o gymharu â lleoliadau mwy 

llwyd neu drefol35. Mewn un astudiaeth, dangoswyd fod mannau gwyrdd mewn 

datblygiad tai yn cynyddu gweithgarwch cymdeithasol a chreu ymdeimlad o 

gymuned, gan fod pobl yn gwybod mwy am eu cymdogion ac yn teimlo eu bod 

yn cael mwy o gymorth a chefnogaeth36. 

GI has also been attributed to reducing crime levels in areas, as green spaces are 

often more highly used and surveilled37. Social ties can be stronger in greener 

communities and overall reported domestic violence levels, as well as burgulary 

and general crime levels have been shown to be significantly lower in residences 

near natural spaces38. 

Economi 

Gall diogelu a buddsoddi mewn SG gefnogi llwyddiant economaidd a thwf 

cynaliadwy. Mae SG a’r amgylchedd naturiol yn sail i’n heconomi, gan ddarparu 

nifer enfawr o gynhyrchion a gwasanaethau sydd werth biliynau o bunnoedd i 

economïau lleol, rhanbarthol a chenedlaetho39.  



 Buddion iechyd a lles 

Gall mannau gwyrdd a seilwaith hygyrch ac o ansawdd da gynnig nifer o fuddion 

iechyd a llesiant posib, all yn eu tro greu effeithiau economaidd cadarnhaol. 

Dangoswyd fod mannau gwyrdd yn y DU werth o leiaf £30 biliwn y flwyddyn 

mewn buddion iechyd a lles40. Gellid arbed £21 biliwn arall y flwyddyn os gallai 

pawb fanteisio ar fannau gwyrdd41. Mae buddion iechyd byw gyda golwg o fan 

gwyrdd werth hyd at £300 y person y flwyddyn. 

 Cynyddu prisiau eiddo 

Dangosodd ymchwil y gallai prisiau eiddo yn y DU gynyddu hyd at 34% yn sgil 

buddsoddiad mewn SG. Canfu astudiaeth achos gan y Comisiwn Coedwigaeth42 

fod prisiau eiddo yn codi mewn ardaloedd yn amgylchynu coetir cymunedol ar 

Lannau Mersi, a’i fod hefyd wedi symbylu datblygiadau newydd gwerth £75 

miliwn. Gall SG hefyd helpu datblygwyr i wneud safleoedd yn fwy hyfyw trwy 

ddefnyddio aml-swyddogaethedd asedau SG, megis cyfuno tir agored gyda 

gofynion draenio a bioamrywiaeth cynaliadwy. 

 Mwy o weithgarwch economaidd 

Er bod y rhan fwyaf o SG ar gael yn rhwydd, gall denu ymwelwyr i ardal arwain 

at fwy o fasnach i fusnesau lleol a swyddi cysylltiol. Amcangyfrifwyd, yn Bruges, y 

cyfrannodd SG €5.6m i’r economi leol dros gyfnod o 20 mlynedd43. Yn y DU, 

dangoswyd fod adfywio Glasgow Green wedi arwain at bron i ddyblu’r 

buddsoddiad gwreiddiol o £15m yng ngwariant ymwelwyr a’i fod hefyd wedi creu 

35 o swyddi amser llawn newydd44. Yng Nghymru, denodd Llwybr Arfordir 

Cymru bron i dair miliwn o ymwelwyr ac roedd yn werth tua £16m i economi 

Cymru rhwng 2011 a 201245 

 Cynhyrchiant a boddhad gwaith 

Mae gweithwyr all weld amgylchedd gwyrdd o’u desgiau yn treulio 23% yn llai o 

amser o’r gwaith yn sâl na’r sawl sydd ond yn gweld golygfa gwbl drefol. 

  



5. Nodau ac Amcanion 

5.1 Nodau 
Prif nod yr asesiad SG yw cefnogi’r gwaith o gyflawni’r CDLl a nodi sut ellir defnyddio strategaeth SG 

i gyfrannu at fynd i’r afael â rhai o faterion allweddol Sir Gaerfyrddin, fel y nodwyd yn Adran 3. 

Gall buddsoddi mewn SG gyfrannu at lwyddiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol parhaus y 

Sir trwy: 

 Gwella iechyd a llesiant 

 Diogelu a gwella bioamrywiaeth a mynediad at natur 

 Cryfhau cymeriad tirweddau a naws am le 

 Addasu i newid hinsawdd a lliniaru ei effeithiau 

 Cefnogi datblygiad a thwf economaidd cynaliadwy 

5.2 Amcanion 
Bydd amcanion strategaeth SG ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn ddeublyg: 

 

Bydd yr Asesiad SG hwn yn rhoi sylw i amcanion a) a b). Rhoddir sylw i amcanion eraill yn ôl 

deilliannau’r asesiad SG cychwynnol hwn.  

6. Diogelu Asedau Presennol 

6.1 Adnabod asedau a swyddogaethau SG (Amcan a) 

Asedau seilwaith gwyrdd 

Mae asedau SG yn amrywio o barciau gwledig, llynnoedd a choetiroedd i ymyriadau trefol megis toeau 

gwyrdd a choed stryd. Gallant fod yn safleoedd penodol ar y lefel leol neu nodweddion amgylcheddol 

ehangach ar lefel tirwedd o fewn a rhwng ardaloedd gwledig a threfol megis gwlyptiroedd, rhosydd a 

chadwyni mynyddoedd. Diffiniad y Sefydliad Tirwedd o asedau SG yw:   

“rhwydwaith o nodweddion naturiol a lled-naturiol, mannau gwyrdd, afonydd a llynnoedd sy’n britho ac yn cael 

eu cysylltu gan bentrefi, trefi a dinasoedd. Yn unigol, mae’r elfennau hyn yn asedau SG, ac mae’r rolau mae’r 

asedau hyn yn eu cyflawni yn swyddogaethau SG. O gael eu cynllunio, eu dylunio a’u rheoli’n briodol, mae gan 

yr asedau a swyddogaethau y potensial i gynnig ystod eang o fuddion – o ddarparu cysylltiadau trafnidiaeth 

cynaliadwy i liniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd.”46 

Cafodd mathau o Asedau SG eu hadnabod o fewn ardal yr astudiaeth, a cheir amlinelliad byr o rai 

ohonynt isod. Ceir teipoleg manylach yn Atodiad 2.  

•a) Adnabod asedau a swyddogaethau SG sy’n cyfrannu at bob un o themâu 
SG

•b) Mapio gwaelodlin asedau a swyddogaethau SG ar draws Sir Gaerfyrddin

•c) Diogelu asedau a swyddogaethau drwy bolisi CDLl

Diogelu asedau SG 
presennol Sir 

Gaerfyrddin drwy:

•d) Adnabod meysydd angen, ar sail mapio gwaelodlin

•e) Adnabod a darparu canllawiau ynghylch ffyrdd o wella SG, yn dibynnu 
ar yr angen

Annog gwella 
asedau SG drwy:



 



Swyddogaethau seilwaith gwyrdd 

Swyddogaethau SG yw’r rolau y gall asedau eu cyflawni os ydynt yn cael eu cynllunio, eu dylunio a’u 

rheoli mewn ffordd sy’n sensitif i, ac yn cynnwys darpariaeth ar gyfer, nodweddion naturiol a 

gwasanaethau ecosystemau. Efallai y bydd ganddynt brif swyddogaethau amlwg, ond gall pob ased 

gyflawni swyddogaethau gwahanol ar yr un pryd - cysyniad a elwir yn aml-swyddogaethedd. Er 

enghraifft, mae coetir yn cyfrannu at liniaru newid hinsawdd trwy amsugno a storio carbon deuocsid 

yn ogystal â darparu swyddogaethau esthetaidd, hamdden a bywyd gwyllt. Mae gan diroedd agored 

cyhoeddus y potensial i fod yn amlswyddogaethol os gwneir y gorau o gyfleoedd ar gyfer darparu 

llecynnau naturiol yn ogystal â chyfleusterau chwarae/chwaraeon ffurfiol. Gallai llecynnau cyhoeddus 

gynnig lliniariad dros dro rhag llifogydd, lle y mae ganddynt nentydd yn rhedeg trwyddynt neu’n gyfagos 

iddynt neu’n cael eu cynllunio yn y lle yn Gynlluniau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDS). Fodd bynnag, 

mewn rhai sefyllfaoedd, efallai na fydd yn briodol i ased unigol fod yn gwbl amlswyddogaethol, megis 

er enghraifft, nid yw’n dilyn y dylai safle bywyd gwyllt a ddynodwyd oherwydd ei adar daear-nythu fod 

yn gwbl hygyrch gan fod hynny’n debygol o fod yn andwyol i’w brif swyddogaethau. 

Mae Atodiad 3 yn nodi pa swyddogaethau ellir eu cyflawni gan bob un o’r asedau SG a adnabuwyd. 

Dylid nodi y bydd y swyddogaethau a gyflawnir gan bob ased yn wahanol, gan ddibynnu ar nifer o 

ffactorau, sy’n golygu fod y tabl hwn yn awgrymog ac nid yn hollgynhwysol. 

Sylfaen y gwahanol swyddogaethau y mae asedau SG yn eu cyflawni yw cysyniad gwasanaethau 

ecosystemau. Y diffiniad o wasanaethau ecosystemau yw’r buddion a ddarperir gan SG sy’n cyfrannu 

at wneud bywyd yn bosib a gwerth ei fyw (e.e. awyr glân, dŵr, bwyd a deunyddiau). Maent yn cynnwys: 

 

 

  



Swyddogaethau SG all gyflawni themâu SG 

Gallai rhestr o’r swyddogaethau y mae SG yn eu darparu fod yn hir iawn, ond gellir ei symleiddio trwy 

grynhoi at ei gilydd y swyddogaethau sy’n debyg ac sy’n fras yn darparu’r un buddion. I’r perwyl hwnnw, 

mae’r tabl isod yn dangos swyddogaethau tebyg wedi’u grwpio yn ôl eu gallu i gyflawni un o’n 6 thema 

SG.  

Thema SG Swyddogaeth SG Talfyriad y 

swyddogaeth  

Iechyd a Llesiant 

 

Hamdden Rec 

Teithio Llesol AT 

Dal llygryddion awyr TAP 

Bioamrywiaeth 

 

Peillio Pol 

Cynefin i fywyd gwyllt HW 

Rhodfa i fywyd gwyllt CW 

Newid Hinsawdd a 

Chynaliadwyedd 

 

Cysgodi rhag yr haul ShS 

Sefydlogi pridd SS 

Storio carbon CSt 

Storio a chludo dŵr WSC 

Amddiffyn rhag stormydd arfordirol CSP 

Gwaredu llygryddion RP 

Cydlyniant cymdeithasol 

 

Llecynnau cymunedol CSpa 

Cynhyrchu bwyd yn lleol LFP 

Economi 

 

Darparu swyddi PJ 

Dysgu gydol oes LL 

Sgiliau a gwirfoddoli SV 

Naws am Le 

 

Cyfraniad gweledol i’r dirwedd VCL 

Cysylltiad â’r amgylchedd lleol CLE 

Amsugno sŵn NA 

Treftadaeth a diwylliant HC 

Cysylltedd 

Er y gall asedau SG unigol wasanaethu un swyddogaeth neu ragor, gall cysylltedd rhwng asedau SG 

gwahanol helpu i sicrhau eu bod yn cynhyrchu cymaint o fuddion ag y bo modd. Mae asedau SG sydd 

wedi’u cysylltu’n dda yn creu seilwaith sy’n hyblyg ac sy’n gallu gwrthsefyll newidiadau amgylcheddol. 

Cysylltiadau ffisegol sy’n gwneud yr argraff fwyaf, yn aml trwy greu ‘cerrig sarn’ ffisegol sy’n mudo 

bioamrywiaeth ac sy’n cysylltu lleoedd â llwybrau cerdded neu feicio cynaliadwy. Gyda’i gilydd, mae 

asedau SG yn creu rhwydweithiau SG amlswyddogaethol pwysig, y dylid eu hystyried ar bob graddfa 

ofodol. 

6.2 Mapio gwaelodlin asedau a swyddogaethau SG ar draws Sir Gaerfyrddin (Amcan 

b). 

Adnabod ffynonellau data ar gyfer mapio asedau SG 

Defnyddiwyd Haen Topograffi Mastermap yr Arolwg Ordnans yn waelodlin ar gyfer mapio asedau SG 

a chafodd yr holl haenau eraill eu safoni a’u gwirio gyda’r haen hon. Dynodwyd y setiau data a restrir 

yn Atodiad 2 yn asedau SG cyfrannol. Cafwyd gafael ar setiau data sydd ar gael yn gyhoeddus trwy 

borth Lle CNC (http:// http://lle.gov.wales/home?lang=cy) ac adnodd OSOpenData yr Arolwg 

Ordnans. Cafwyd gafael ar haenau data ychwanegol o adrannau gwahanol yng Nghyngor Sir 

Caerfyrddin (CSC) gan gynnwys Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC), Teithio Llesol a Chadwraeth. 

Rhestrir y data a ddefnyddiwyd a’r ffynonellau yn Atodiad 2. 

 



Methodoleg Mapio 

Yn fyr, defnyddiwyd y fethodoleg ganlynol wrth fapio’r asedau SG. 

 Defnyddiwyd Haen Topograffi yn fap Sylfaen. O’r haen hon, tynnwyd haenau adeiladau, ffyrdd a 

rheilffyrdd allan. Gadawodd hyn haen oedd yn cynnwys tir a dŵr. 

 O hyn, tynnwyd y briodwedd ‘gwnaed gan ddyn’ allan o’r haen topograffi Gadawodd hyn 

briodweddau ‘naturiol’ a ‘lluosog’ – sy’n trosi’n fap Sylfaen o fannau gwyrdd a gerddi preifat yn y 

drefn honno.  

 At hyn, ychwanegwyd terfynau aneddiadau’r CDLl ac fe gynhyrchwyd clustogfa 500m o gwmpas y 

terfynau hyn. Yna clipiwyd haenau olynol at y clustogfeydd 500m hyn i’w gwirio ar lefel aneddiadau. 

Cadwyd rhai haenau i ddangos cysylltedd ar lefel tirwedd. 

 Troshaenwyd pob haen ased SG ar y map Sylfaen ac fe’u gwiriwyd yn erbyn yr haen sylfaen 

Mastermap. Gwiriwyd hefyd nad oedd unrhyw ddyblygu yn y gwahanol haenau.  

Graddfa mapio  

 Graddfa sirol 

Mae seilwaith gwyrdd strategol ar lefel tirwedd yn creu’r fframwaith a’r cyd-destun ehangach i gefnogi 

seilwaith gwyrdd ar y lefelau mwy lleol. Nid yw pob ased SG yn cael eu mapio ar y raddfa hon.

 
Enghraifft o fapio seilwaith gwyrdd graddfa tirwedd 

 

 Terfynau Aneddiadau 

Pan fydd datblygiad newydd yn debygol o effeithio ar asedau SG presennol (o fewn ffiniau 

aneddiadau), cafodd yr ardaloedd hyn eu mapio’n fanylach i sicrhau cadwraeth a gwella SG ar 

gyfer cymunedau ac amgylcheddau lleol. 



 
Enghraifft o fapio seilwaith gwyrdd graddfa aneddiadau 

Aseinio Swyddogaethau i Asedau SG 

Aseiniwyd swyddogaethau SG bras i bob un o’r asedau a fapiwyd yn dilyn adolygiad o wybodaeth a 

llenyddiaeth o ran pa swyddogaeth y gall pob ased ei darparu. Trafodwyd a chytunwyd hyn fel rhan o 

weithgor SG, yn cynnwys cynrychiolwyr o gynllunio, cadwraeth, tirwedd, hawliau tramwy cyhoeddus 

a Theithio Llesol. Derbynnir fod aseinio swyddogaethau yn gallu bod yn oddrychol ac yn ddibynnol ar 

leoliad, ond mae’n cynnig sylfaen dda ar gyfer ychwanegu mwy o fanylder ar lefel leol a safle benodol. 

Gellir gweld y mapiau SG terfynol am Sir Gaerfyrddin yma: 

https://carmarthenshire.opus4.co.uk/planning/localplan/maps/green-infratstructure-mapping  

Bydd y mapiau yma yn parhau i gael ei diweddaru yn dilyn y cyfnod ymgynghori. Byddent yn parhau i 

gael ei diweddaru pryd fydd unrhyw wybodaeth newydd yn dod i’r amlwg. 

 

  

https://carmarthenshire.opus4.co.uk/planning/localplan/maps/green-infratstructure-mapping


7. Casgliadau a’r Camau Nesaf 
Mae’r asesiad seilwaith gwyrdd hwn yn cynnig gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cefnogi datblygu ac 

integreiddio SG yng Nghynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin. Mae’r asesiad hwn wedi 

adnabod Asedau SG Sir Gaerfyrddin a’r swyddogaethau maent yn eu gwasanaethu, a sut allant gyfrannu 

at fynd i’r afael â’r chwe thema SG. Yna cafodd yr asedau hyn eu mapio ac maent yn ffurfio gwaelodlin 

o asedau a swyddogaethau seilwaith gwyrdd ar draws y Sir. 

Dangosodd yr asesiad hwn sut all seilwaith gwyrdd gyfrannu at leddfu effeithiau datblygiadau a 

gynlluniwyd a’r cynnydd poblogaeth sydd ynghlwm wrth hynny mewn sawl ffordd. Mae gan awdurdodau 

lleol ddyletswydd i gyfrannu at weithredu ar newid hinsawdd, twf economaidd, cynnal a chryfhau 

ecosystemau iachus, gwella llesiant meddyliol a chorfforol a hyrwyddo diwylliant a threftadaeth trwy 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Gall dull seilwaith gwyrdd, fel y’i disgrifiwyd yn yr 

asesiad hwn, helpu i gyflawni’r nodau hynny. 

7.1 Camau Nesaf 

Argymhellion ar gyfer datblygu polisi (Amcan C) 

Argymhellir y dylid disgwyl i gynlluniau datblygu gynnal, diogelu a chryfhau rhwydwaith SG Sir 

Gaerfyrddin, gan sicrhau bod asedau gwyrdd unigol yn cael eu cadw lle bynnag y bo modd a’u bod yn 

cael eu hintegreiddio i unrhyw ddatblygiadau newydd. Dylai SG fod yn brif ystyriaeth wrth ddewis a 

chynllunio safleoedd unrhyw ddatblygiadau arfaethedig, ac mae ystyried yn gynnar sut gaiff SG ei 

integreiddio mewn datblygiad, ynghyd â’r gwaith dilynol o reoli a gofalu am asedau SG yn hollbwysig. 

Argymhellir y dylai ceisiadau cynllunio gynnwys datganiad seilwaith gwyrdd sy’n dangos y rhoddwyd 

ystyriaeth i’r ffactorau hyn, a phan ei bod yn bosib y gellid colli SG, dylid dangos sut bwriedir lleddfu’r 

golled honno.  

Argymhellir hefyd y dylai polisi SG ar gyfer y CDLl diwygiedig fod yn strategol ac y dylid cynnwys 

cyfeiriad ato mewn polisïau ar fioamrywiaeth, tirweddau, llunio lle, hamdden a llifogydd. Bydd hyn yn 

sicrhau y caiff SG ei integreiddio yn y CDLl diwygiedig yn ei grynswth ac mae’n dangos yr angen i 

ddiogelu a gwella asedau seilwaith gwyrdd ledled Sir Gaerfyrddin.  

Gwella asedau SG (Amcanion D ac E). 

Mae’r asesiad hwn yn cynnig gwaelodin o asedau SG Sir Gaerfyrddin a’r swyddogaethau a gyflawnant. 

Er mwyn mynd ati i geisio cryfhau’r rhwydwaith SG yn Sir Gaerfyrddin, dylid adeiladu ymhellach ar y 

gwaith hwn er mwyn adnabod meysydd angen o ran SG, a chyfleoedd i wella asedau SG yn y 

meysydd hynny. Byddai hyn yn arwain at fapio anghenion a chyfleoedd, a gellid cyfeirio at hynny wrth 

flaenoriaethu prosiectau a chyllid SG. 

Argymhellir y dylid adeiladu ymhellach ar yr asesiad hwn trwy lunio Canllawiau Cynllunio Atodol 

(CCA) sy’n ymgorffori’r sail tystiolaeth hwn, ond sydd hefyd yn darparu canllawiau pellach ac 

astudiaethau enghreifftiol arfer da er mwyn diogelu a gwella SG yn ôl yr angen. 

Rôl ehangach seilwaith gwyrdd  

Dylid cydnabod nad yw cynlluniau datblygu lleol ond yn rhan o’r fframwaith gweinyddol a pholisi 

cyffredinol sydd ei angen ar gyfer cyflawni SG ar lefel strategol. Dylai’r awdurdod lleol anelu hefyd at 

gyflawniad strategol SG trwy adlewyrchu’r asesiad hwn mewn cynlluniau a strategaethau eraill (e.e. tai, 

priffyrdd, tirwedd). Gallai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hwyluso hyn yn eu dyletswyddau o dan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  2015.  Dylai gysylltu hefyd â’r gwaith a wnaed gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru o ran paratoi Datganiadau Ardal. 

Argymhellir y dylid datblygu strategaeth SG ar gyfer y Cyngor cyfan i’w mabwysiadu’n ffurfiol gan y 

Cyngor, er mwyn creu trefn sy’n galluogi SG i ddylanwadu ar holl weithgareddau’r Cyngor. Mae’r 

asesiad SG hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer datblygu strategaeth o’r fath.   



Atodiadau 

Atodiad 1 Rhestr o faterion CDLl a gynhyrchwyd trwy ymgynghoriad ac a ddidolwyd 

yn themâu datblygol. 

Naws am Le 

8. Nodweddion tirwedd a threflun cyfoethog 

12. Mae harddwch, heddwch a thawelwch, man gwyrdd helaeth ac awyr iach hefyd yn cyfrannu at 

hapusrwydd mewn ardaloedd gwledig 

22. Sir wledig yn bennaf, lle y mae 60% o’r boblogaeth yn byw mewn ardaloedd gwledig 

26. Mae angen gwerthfawrogi’r Naws am Le - sir o wrthgyferbyniadau 

27. Adeiladau diffaith ar draws y Sir 

28. Mae angen mesur effaith datblygiadau ar y Gymraeg 

30. Safleoedd archaeolegol a nodweddion hanesyddol o bwys 

31. Y nifer fwyaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. 

Iechyd a Llesiant  

9. Poblogaeth sy’n heneiddio 

10. Dywedir fod 60% o oedolion yn rhy drwm neu’n ordew 

13. Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Llandeilo 

14. Y newid mawr i’n GIG ac unrhyw oblygiadau 

Bioamrywiaeth 

6. Dynodiadau bioamrywiaeth yn amrywio o lefelau rhyngwladol i leol 

Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd 

5. Risgiau o lifogydd a’r heriau y mae newid hinsawdd yn eu cyflwyno 

7. Ôl troed ecolegol sy’n croesi lefelau cynaliadwy ar hyn o bryd 

23. Gofalu y gall capasiti seilwaith gefnogi datblygiadau, gan gynnwys priffyrdd 

24. Yr angen i hyrwyddo a dod o hyd i ffurfiau amgen o drafnidiaeth 

33. Yr angen i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni mewn datblygiadau arfaethedig a chyfredol 

Cydlyniant cymdeithasol 

11. Mae bywyd cymunedol, addysg a gwasanaethau cyhoeddus yn arwyddion o lesiant mewn 

ardaloedd gwledig 

15. Amddifadedd gwledig a threfol 

16. Mae mwy nag 1 aelwyd o bob 3 yn byw mewn tlodi 

17. Targed y Cyngor i ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy 

18. Dim digon o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu mewn rhai Canolfannau Gwasanaethau a 

Chanolfannau Gwasanaethau Lleol 

19. Prinder cyflenwad tir adeiladu tai a’r angen am gymysgedd o dai 

20. Mae newidiadau yn y rhagfynegiadau poblogaeth ac aelwydydd yn dangos fod angen llawer llai o 

gartrefi hyd at 2033. 

21. Safleoedd tai ddim yn cael eu dynodi a’u hadeiladu 

29. Mae angen tai fforddiadwy yn ein cymunedau er mwyn cadw teuluoedd ifanc  

Economi 

1. Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn, yn cynnwys prosiectau a gytunwyd yn Llanelli a 

Chaerfyrddin 

2. Lefelau amrywiol o fywiogrwydd a phrysurdeb yn ein trefi manwerthu 

3. Mae angen twf priodol mewn ardaloedd gwledig (gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth) 

4. Economi ymwelwyr fywiog a’r potensial i dyfu 

25. Diffyg cyfleoedd cyflogaeth, band eang a gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig 

 



Atodiad 2 Teipoleg SG a mapio ffynonellau data 

Math o SG Disgrifiad Data ar gael? 

Llwybrau Teithio Llesol 

Llwybrau sydd ar gael i’r cyhoedd y gellir eu defnyddio ar 

gyfer cerdded a beicio. Maen nhw’n aml yn cynnig neu’n 

gwella cysylltiadau â thiroedd glas neu agored eraill. 

Mapio llwybrau Teithio Llesol CSC 

 

Tir Amaethyddol 
Tir a reolir ar gyfer amaethyddiaeth, gan gynnwys tir 

pori, caeau cynhyrchu cnydau a pherthi. 

Map Dosbarthiad Rhagfynegiadol Tir Amaethyddol 

(DTA) CNC 

Rhandiroedd, gerddi cymunedol, 

perllannoedd 

Mae rhandiroedd yn ddarnau bach o dir sydd rhyngddynt 

yn creu darn mwy o fan gwyrdd. Mae’r darnau tir hyn ar 

gael i aelodau’r cyhoedd i’w rhentu ar gyfer tyfu 

ffrwythau, llysiau a blodau. 

Perllannoedd: Darnau o dir yn cynnwys coed ffrwythau. 

Gallant fod mewn dwylo cyhoeddus neu breifat. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 Rhandiroedd 

Haenau man gwyrdd AO 

 Rhandiroedd 

Mynwentydd 

Tir a ddefnyddir yn dir claddu gan gynnwys mynwentydd, 

sydd fel arfer yn laswellt gydag ambell berth. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 Mynwentydd 

Haenau man gwyrdd AO 

 Mynwent 

 Tiroedd Crefyddol 

 

Cynefinoedd arfordirol 

Traethau, aberoedd, twyni tywod, corsydd a thir agored 

lled-naturiol ger yr arfordir. 

Mapio SINC 

 Twyni tywod 

 Gorlifdir arfordirol/cors bori 

Tir Diffaith 

Tir a aflonyddwyd gan ddatblygiad neu ddefnydd tir 

blaenorol ond sydd erbyn hyn yn ddiffaith. Mae tir 

gwastraff neu ddiffaith yn aml yn cael ei ail-goloneiddio 

trwy broses dilyniant naturiol. Dosberthir tir yn ddiffaith 

pan mae yng nghyfnodau cynnar dilyniant naturiol. Wrth i 

ddilyniant fynd rhagddo efallai y caiff ei ail-ddosbarthu i 

fath SG gwahanol e.e. glaswelltir neu goetir. 

Dim mapio ar gael  

Safleoedd Natur/Daearegol Dynodedig 

Ystadegau a di-ystadegau 

Rhagdybir fod y rhan fwyaf o asedau seilwaith gwyrdd yn 

cynnwys o leiaf beth diddordeb bioamrywiaeth, ond mae 

hyn yn cyfeirio at safleoedd a nodwyd yn benodol yn rhai 

ag iddynt werth bioamrywiaeth/daearegol. ACA, AGA, 

Safleoedd Daearegol a Geomorffolegol o Bwys 

Rhanbarthol (RIGS) (efallai nad yw’n gyflawn?) 

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNG) 

Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNL) 



Ramsar, SDdGA, RIGs, GNLl, AHNA, Parciau 

Cenedlaethol. 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) 

Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA) 

Ramsar 

 

Cafwyd yr holl haenau o borth Lle 

http://lle.gov.wales/home  

 

Meysydd chwarae pwrpasol/dynodedig 

Maent yn cynnwys Ardaloedd Chwarae Lleol (AChLl),  

Ardaloedd Chwarae Lleol Pwrpasol (AChLlP),  

Ardaloedd Chwarae Cymdogaethol Pwrpas (a hamdden 

anffurfiol) a darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 

(AChCP). 

Asesiad Man gwyrdd CSC 

 Darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 

Haenau man gwyrdd AO 

 Lle chwarae 

Ardaloedd MUGA a pharciau sglefrio 

Maes Chwarae Amlddefnydd (MUGA) a Pharciau 

Sglefrio. 

Mapiwyd rhai trwy 

Haenau man gwyrdd AO 

 Lle chwarae 

Man gwyrdd ffwythiannol SuDS a storfeydd llifogydd. Dim mapio ar gael ar hyn o bryd  

Man gwyrdd ar gyfer amwynderau a thir 

agored 

Maent fel arfer mewn dwylo a than reolaeth gyhoeddus 

ac ar gael i’r cyhoedd yn rheolaidd. Gall eu gwerth 

tirluniol fod yn fach oherwydd dylunio gwael. Maent yn 

cynnwys man gwyrdd ‘dros ben’ mewn datblygiadau tai a 

datblygiadau eraill, yn ogystal â’r rhan fwyaf o leiniau ymyl 

ffordd. Maent yn cynnwys llecynnau hamdden anffurfiol, 

darnau o dir glas o gwmpas tai a lleiniau pentref a 

llecynnau gwaith megis swyddfeydd. 

Asesiad Man gwyrdd CSC 

 Man gwyrdd ar gyfer amwynder 

 

Glaswelltir, rhostir, gweundir, tir prysg 

Glaswelltir na chafodd ei wella’n amaethyddol. Mae’n 

cynnwys twyndir, tir comin a gweirglodd. Mae hefyd yn 

cynnwys gweundir, prysgwydd a rhedyn. 

Haenau tir comin CNC 

Mapio SINC CSC 

Toeau gwyrdd 

Toeau adeiladau, cysgodfannau bysiau neu unrhyw fath 

arall o adeiladwaith  a orchuddiwyd yn rhannol neu’n 

gyfan gwbl gan lystyfiant. 

Dim mapio ar gael ar hyn o bryd 

Waliau Gwyrdd / Waliau Byw 
Wal a orchuddiwyd yn rhannol neu’n gyfan gwbl gan 

wyrddlesni. 
Dim mapio ar gael ar hyn o bryd 

http://lle.gov.wales/home


Safleoedd Treftadaeth a Pharciau a 

Gerddi Hanesyddol 

Stadau gwledig hanesyddol, parciau cyhoeddus trefol 

hanesyddol a safleoedd a chofebion hanesyddol. 

Haen henebion rhestredig CADW (GD) 

Haen cestyll (GD) 

Tiroedd Sefydliadol 

Man gwyrdd yn nhiroedd sefydliadau fel ysgolion, 

prifysgolion a cholegau, ysbytai a chartrefi nyrsio. Nid 

yw’n cynnwys cyfleusterau chwaraeon awyr agored. 

Cynhwysir yn rhannol yn  

asesiad man gwyrdd CSC 

  

Cyfleusterau chwaraeon awyr agored 

Maes Chwaraeon 

Caeau Chwarae (FIT) 

Mae’n cynnwys meysydd chwaraeon, caeau chwarae 

ysgolion a sefydliadau eraill, cyrsiau golf a gweithgareddau 

awyr agored eraill. Mae fel arfer yn cynnwys arwynebau 

chwaraeon llystyfiannol, perthi, coed a chloddiau ffin. Gall 

ddigwydd mewn parciau. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 

 Cyfleuster chwaraeon awyr agored 

Haenau man gwyrdd AO 

 Chwaraeon eraill 

 Meysydd chwarae 

 Cwrs golff 

 Lawnt Fowlio 

 Cyrsiau tenis 

Parciau neu erddi cyhoeddus 

Mae’n cynnwys parciau trefol, parciau gwledig a pharciau 

ffurfiol. Fe’u cynlluniwyd gan amlaf i’w defnyddio a’u 

mwynhau gan y cyhoedd. Gallant gynnwys cyfleusterau 

sy’n gallu cryfhau ymlyniad ymwelwyr tuag atynt. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 Parciau a Gerddi 

Haenau man gwyrdd AO 

 Parciau a Gerddi Cyhoeddus 

Gerddi domestig preifat 

Man gwyrdd preifat mewn anheddau unigol nad ydynt yn 

gyffredinol yn agored i’r cyhoedd. Mae maint y darnau tir 

hyn yn amrywio ond maent yn aml yn rhan arwyddocaol 

o ffabrig gwyrdd ardaloedd trefol. Gall y tir gynnwys 

coed, prysg, gwair a phlanhigion blodeuol. 

Haen Topograffi Mastermap 

 Labelwyd ‘Lluosog’ 

Hawliau tramwy cyhoeddus 

Llwybrau sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n cynnwys 

cyfleusterau fel llwybrau cerdded, llwybrau ceffylau a 

phalmentydd.   Maen nhw’n aml yn cynnig neu’n gwella 

cysylltiadau â thiroedd glas neu agored eraill. 

Mapio Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir 

Caerfyrddin. 

Coed stryd 
Yn gyffredinol, mewn ardaloedd trefol. Rhes/casgliad o 

goed ar hyd ochr ffordd. 
Asesiad Gorchudd Coed Trefol CNC 2013 

Corff Dŵr 

Darnau o ddŵr agored, gan gynnwys llynnoedd mawrion, 

pyllau bach, cronfeydd dŵr a harbyrau. Mae hefyd yn 

cynnwys y môr. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 Dŵr mewndirol 



 

 

Cwrs Dŵr 
Pob ardal yn cynnwys dŵr rhedeg, gan gynnwys afonydd, 

aberoedd, nentydd bychain, camlesi a thraphontydd. 

Haenau man gwyrdd AO 

 Merddwr 

Gwlyptir 

Tir llawn cynefinoedd gwlyb, gan gynnwys mign galchog, 

cors, mawnog a llystyfiant rhuthr dŵr. Caiff gwlyptiroedd 

yn gysylltiedig ag arfordiroedd eu hystyried yn 

gynefinoedd arfordirol. 

Asesiad man gwyrdd CSC 

 

 Naturiol a lled-naturiol 

 Dŵr mewndirol 

Mapio SINC CSC 

Coetir 

Pob math o goetiroedd gan gynnwys coetir collddail 

(lled-naturiol hynafol a choetiroedd) a choetir cymysg a 

chonifferaidd (gan gynnwys planhigfeydd a lleiniau 

cysgodi) yn cynnwys coetiroedd newydd eu plannu. 
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Iechyd a 

Llesiant 

Hamdden  X X X X X X X X X  X  X X    X X  X     X  

Teithio Llesol        X X                   

Dal llygryddion awyr          X X     X    X  X X X X  X 

Bioamrywiaeth 

Peillio X X X X X  X   X X X X X X  X  X X X X X X X X  

Cynefin i fywyd gwyllt  X  X   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Rhodfa i fywyd gwyllt X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Newid 

Hinsawdd a 

Chynaliadwyed

d 

Cysgodi rhag yr haul           X           X X X    

Sefydlogi pridd           X   X   X   X        

Storio carbon X X X X X X X   X X X X X X X   X X X X X X X  X 

Storio a chludo dŵr  X X X X X X   X X X X  X X X X X  X X X X X   

Amddiffyn rhag stormydd arfordirol            X  X   X        X   

Gwaredu llygryddion          X X     X      X X X X  X 

Cydlyniant 

cymdeithasol 

Llecynnau cymunedol X X X X X X X X X  X       X X  X X    X X 

Cynhyrchu bwyd yn lleol X      X                     

Economi 

Darparu swyddi  X X X   X X X  X         X  X X X X X X 

Dysgu gydol oes X                         X X 

Sgiliau a gwirfoddoli  X  X                 X     X X X 

Naws am Le 

Cyfraniad gweledol i’r dirwedd    X X  X   X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Cysylltiad â’r amgylchedd lleol X  X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X 

Amsugno sŵn           X           X X X    

Treftadaeth a diwylliant X X X X   X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X 
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