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2022 fydd hanner can mlwyddiant Cadwch Gymru’n Daclus. Mae’n flwyddyn 2022 fydd hanner can mlwyddiant Cadwch Gymru’n Daclus. Mae’n flwyddyn 
sydd yn dal i herio ein llesiant a’n ffordd o fyw, ond mae hefyd yn cynnwys sydd yn dal i herio ein llesiant a’n ffordd o fyw, ond mae hefyd yn cynnwys 
dealltwriaeth gynyddol o’r Gymru yr ydym yn dymuno byw ynddi ac yn gyfle i’n dealltwriaeth gynyddol o’r Gymru yr ydym yn dymuno byw ynddi ac yn gyfle i’n 
cenedl gydweithio i gyflawni Cymru Hardd nawr ac i’n dyfodol.cenedl gydweithio i gyflawni Cymru Hardd nawr ac i’n dyfodol.

Mae ein gwlad yn wirioneddol ryfeddol. Mae ganddi draethau trawiadol sydd Mae ein gwlad yn wirioneddol ryfeddol. Mae ganddi draethau trawiadol sydd 
yn chwifio’r Faner Las a gydnabyddir yn rhyngwladol, parciau a mannau yn chwifio’r Faner Las a gydnabyddir yn rhyngwladol, parciau a mannau 
gwyrdd â Baner Werdd a chwenychir, a Lleoedd Lleol ar Gyfer Natur dymunol gwyrdd â Baner Werdd a chwenychir, a Lleoedd Lleol ar Gyfer Natur dymunol 
– i gyd ar ein stepen drws. Ni ddylid tanbrisio pwysigrwydd yr amgylchedd – i gyd ar ein stepen drws. Ni ddylid tanbrisio pwysigrwydd yr amgylchedd 
naturiol hwn. Mae’n chwarae rhan hanfodol yn cefnogi ein bywyd gwyllt naturiol hwn. Mae’n chwarae rhan hanfodol yn cefnogi ein bywyd gwyllt 
bioamrywiol, ond hefyd llesiant ein pobl a chryfder ein cymunedau.  bioamrywiol, ond hefyd llesiant ein pobl a chryfder ein cymunedau.  

Yn anffodus, y gwirionedd yw bod cadw’r amgylchedd naturiol yn lân ac Yn anffodus, y gwirionedd yw bod cadw’r amgylchedd naturiol yn lân ac 
yn ddiogel yn gofyn am lawer o waith. Er mwyn goresgyn heriau byd-eang yn ddiogel yn gofyn am lawer o waith. Er mwyn goresgyn heriau byd-eang 
gwirioneddol fel newid hinsawdd, mae’n rhaid i ni chwarae ein rhan trwy gwirioneddol fel newid hinsawdd, mae’n rhaid i ni chwarae ein rhan trwy 
gydweithio i fynd i’r afael â’r materion lleol niferus sy’n cyfrannu at hyn.gydweithio i fynd i’r afael â’r materion lleol niferus sy’n cyfrannu at hyn.

Trwy ein rhaglenni a’n prosiectau, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi gosod Trwy ein rhaglenni a’n prosiectau, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi gosod 
y llwyfan ar gyfer cydweithio gyda llywodraeth, cyrff cyhoeddus, ysgolion a y llwyfan ar gyfer cydweithio gyda llywodraeth, cyrff cyhoeddus, ysgolion a 
chymunedau lleol i gymryd camau cynaliadwy cadarnhaol, gyda buddion chymunedau lleol i gymryd camau cynaliadwy cadarnhaol, gyda buddion 
hirdymor i ein hiechyd, llesiant ag amgylchedd.hirdymor i ein hiechyd, llesiant ag amgylchedd.

Mae mentrau cenedlaethol fel Caru Cymru ac Eco-Sgolion wedi creu’r cyfle Mae mentrau cenedlaethol fel Caru Cymru ac Eco-Sgolion wedi creu’r cyfle 
i ymgysylltu â phobl o bob cefndir yng Nghymru ac mae Cymru Hardd yn i ymgysylltu â phobl o bob cefndir yng Nghymru ac mae Cymru Hardd yn 
amlinellu sut byddwn yn parhau i feithrin y gwaith yma.amlinellu sut byddwn yn parhau i feithrin y gwaith yma.

Mae’r strategaeth yn un uchelgeisiol. Mae gennym y tîm, y strwythur a’r Mae’r strategaeth yn un uchelgeisiol. Mae gennym y tîm, y strwythur a’r 
angerdd i wneud iddo ddigwydd. Ond mae eich angen chi hefyd. Dim ond angerdd i wneud iddo ddigwydd. Ond mae eich angen chi hefyd. Dim ond 
wrth i ni gyd ddod at ein gilydd gydag un nod gadarnhaol y gellir gwireddu’r wrth i ni gyd ddod at ein gilydd gydag un nod gadarnhaol y gellir gwireddu’r 
strategaeth hon.strategaeth hon.

Ed EvansEd Evans
CadeiryddCadeirydd
Cadwch Gymru’n DaclusCadwch Gymru’n Daclus

Lesley JonesLesley Jones
Prif WeithredwrPrif Weithredwr
Cadwch Gymru’n DaclusCadwch Gymru’n Daclus  
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Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ymrwymo i 
weithio gyda chymunedau lleol ar draws Cymru i 
ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol. Mae 
gennym weledigaeth ar y cyd o Gymru hardd y mae 
pawb yn gofalu amdani a’i mwynhau.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid 
awdurdodau lleol a gwirfoddolwyr cymunedol, rydym 
yn parhau i gyflwyno rhaglenni sydd yn cyrraedd 
pawb yng Nghymru.

Yn ymarferol, gwyddom fod amgylchedd o ansawdd 
da yn bwysig i bobl ac y gall y buddion wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i’n hiechyd, ein llesiant, 
ein cymunedau ac i’r economi.

Yn fwy na dim, rydym yn gwrando ar bobl Cymru, 
ein partneriaid, a’n gwirfoddolwyr ynglŷn â’r ffordd y 
maent yn gweld Cymru Hardd y dyfodol.

Y Degawd O’n Blaenau

Sut Mae Cymru Hardd yn Edrych i Chi 
Nawr, ac Ymhen Deng Mlynedd?

https://vimeo.com/683893795
https://vimeo.com/683893841
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Cymru Hardd
Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn parhau i weithio i 
ddiogelu a hyrwyddo amgylchedd naturiol Cymru gan 
ddarparu gofod sydd yn teimlo’n ddiogel ac yn lân i HOLL 
gymunedau Cymru ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dileu Sbwriel a 
Gwastraff

O dan faner Caru Cymru, bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn 
cynnal ymgyrchoedd a gweithgareddau i leihau sbwriel a 
gwastraff, yn cynnwys cymorth i droi Cymru’n economi gylchol. 

Bydd Caru Cymru yn 

• Gweithio gyda phartneriaid newid ymddygiad arbenigol i fynd 
i’r afael â’r ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd yn arwain at 
ansawdd gwael yr amgylchedd ac yn rhoi ffyrdd arloesol ar 
brawf i fynd i’r afael â nhw.

• Mynd i’r afael â heriau amgylcheddol cenedlaethol fel baw 
cŵn, sbwriel ar ochr y ffordd, tipio anghyfreithlon a sbwriel 
smygu.

• Mynd i’r afael â’r problemau sydd yn dod i’r amlwg fel 
meintiau cynyddol sbwriel bwyd brys a PPE sydd wedi dod i’r 
amlwg ers 2020.

• Cynorthwyo gwirfoddolwyr i ofalu am eu hardal leol gyda 
gweithgareddau fel Ardaloedd Di-sbwriel, Mabwysiadu 
Priffyrdd a Hybiau Codi Sbwriel ar gyfer cymunedau.

• Monitro sbwriel ar draws Cymru trwy ein arolygion sbwriel 
blynyddol a gwneud argymhellion polisi i awdurdodau lleol ac i 
Lywodraeth Cymru i ddylanwadu ar arfer gorau.

Creu ac Adfer Mannau 
Gwyrdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn rheoli nifer o raglenni 
cenedlaethol sydd yn creu ac yn gofalu am ein mannau 
gwyrdd a’n dyfrffyrdd.

Trwy ein gwaith cadwraeth byddwn yn

• Ymgysylltu cymunedau lleol, sefydliadau, y sector 
cyhoeddus ac ysgolion i greu mannau peillio bioamrywiol a 
chyfleoedd tyfu bwyd cymunedol ar draws Cymru

• Cynorthwyo cymunedau i wella natur ar eu stepen drws trwy 
gyflwyno’r Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur sydd yn creu 
gerddi cymunedol newydd nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol 

• Canolbwyntio ar weithgareddau mewn ardaloedd 
difreintiedig, trefol a lled-drefol, sydd yn dioddef oherwydd 
prinder mannau gwyrdd hygyrch

• Teilwra ein rhaglenni i sicrhau eu bod yn gwbl gynhwysol, yn 
amrywiol ac yn rhoi blaenoriaeth i bobl sydd eu hangen fwyaf 
 
• Helpu i gyflawni uchelgais y Goedwig Genedlaethol trwy 
gyflwyno ein rhaglenni Y Goedwig Hir a’r Goedwig Fechan a 
chynyddu plannu coed lleol.
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Cymru Hardd
Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn parhau i weithio i 
ddiogelu a hyrwyddo amgylchedd naturiol Cymru gan 
ddarparu gofod sydd yn teimlo’n ddiogel ac yn lân i HOLL 
gymunedau Cymru ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gosod Safonau ar Gyfer 
Ansawdd Amgylchedddol

Byddwn yn

• Defnyddio gwobr y Faner Werdd ar gyfer Parciau i 
gydnabod rhagoriaeth yn rheoli a chynaliadwyedd mannau 
gwyrdd ac i arddangos arfer gorau

• Annog y diwydiant twristiaeth i ymddwyn mewn ffordd 
gynyddol gynaliadwy trwy gadw at safonau a nodir yng 
ngwobrau Faner Las a ‘Goriad Gwyrdd. Mae’r gwobrau 
hyn yn eiddo i’r corff rhyngwladol FEE (Foundation for 
Environmental Education) ac yn cael eu rheoli gan Cadwch 
Gymru’n Daclus fel aelod FEE dros Gymru.

• Cyflwyno gwobr y Faner Las ar gyfer Traethau a 
gydnabyddir yn rhyngwladol a gwobrau Glan Môr a’r Arfordir 
Gwyrdd fel ffordd o arddangos rhagoriaeth mewn rheolaeth 
traethau.

• Gweithio gyda’r llywodraeth i gydnabod y safonau hyn fel 
prif ddangosyddion perfformiad

• Dathlu ac arddangos y lleoedd hynny sy’n bodloni’r 
safonau hyn yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Byddwn yn parhau i ysgogi rhagoriaeth amgylcheddol a 
dathlu llwyddiant trwy ein rhaglenni a’n prosiectau.

Green Flag Award
Gwobr Y Faner Werdd

Blue Flag Award
Gwobr Y Faner Glas

Grymuso Pobl 
Ifanc

Rydym yn cydnabod, trwy roi blaenoriaeth i ymgysylltu 
ieuenctid, y gallwn sicrhau dealltwriaeth gynnar o effaith 
hirdymor eu hymddygiad a chynorthwyo datblygiad gwaddol 
gwell i’r wlad ac i’r blaned. 

Trwy ein rhaglen Eco-Sgolion byddwn yn

• Cynnig arweiniad arbenigol, hyfforddiant ac adnoddau i 
gynorthwyo addysg amgylcheddol i athrawon a disgyblion.

• Ymgysylltu â disgyblion ar draws Cymru gyda rhaglen 
addysg amgylcheddol sy’n cefnogi’r cwricwlwm cenedlaethol 
drwy raglen saith cam wedi ei strwythuro sy’n cwmpasu naw 
maes pwnc allweddol, sydd yn ei dro yn mynd i’r afael â nifer 
o themâu byd-eang heriol megis newid yn yr hinsawdd a 
bioamrywiaeth.

• Ymgysylltu plant ysgol â gweithgareddau cymunedol 
ehangach fel Gwanwyn Glân Cymru.

• Rhoi’r cyfle i bobl ifanc ar draws Cymru llunio ein gwaith 
trwy fwrdd Ieuenctid Cadwch Gymru’n Daclus.

• Rhoi cyfle i arddangos a chyflwyno materion amgylcheddol 
gan ddefnyddio straeon, ffotograffau a fideos drwy’r rhaglen 
Gohebwyr Ifanc ar gyfer yr Amgylchedd.
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Canfod cryfder Canfod cryfder 
mewn partneriaethmewn partneriaeth

Gyda’n Gilydd yn falch i ofalu yn falch i ofalu 
am Gymru a’n am Gymru a’n 
cymunedaucymunedau

Angerddol
Yn barod i herio ac Yn barod i herio ac 

arloesiarloesi

Mentrus
Ystyried effaith ein Ystyried effaith ein 
gwaith bob amsergwaith bob amser

Cyfrifol

Cynorthwyo pobl i Cynorthwyo pobl i 
fyw’r newidfyw’r newid

Ysbrydoli

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen sydd wedi 
ymrwymo i weithio gyda chymunedau lleol ledled Cymru 

i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac ar 
gyfer y dyfodol.

Mae gennym weledigaeth gyfunol o 

Gymru hardd y mae pawb yn gofalu 
amdani ac yn ei mwynhau.

Yn ymarferol, gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl ond felly hefyd y ffordd yr 
ydym yn gweithio i greu’r amgylchedd hwn.  Mae ein gwerthoedd wrth wraidd y ffordd yr ydym yn 
gweithio. Rhain yw



Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Mae ein tîm yn dangos cynaliadwyedd yn y 
gwaith yn ddyddiol trwy:

• Ddewis cyfarfodydd rhithiol dros deithio
• Defnyddio darparwr lletya cynaliadwy ar gyfer    
  ein gwefan
• Defnyddio cynnyrch a chyflenwyr lleol lle bo   
  hynny’n ymarferol
• Defnyddio dulliau monitro digidol yn lle papur
• Defnyddio a hyrwyddo cynhyrchion y gellir                 
  eu hailddefnyddio lle bynnag y bo modd fel   
  cwpanau coffi a bagiau
• Darparu cymhellion teithio ychwanegol ar gyfer  
  teithio llesol neu rannu ceir
• Cyrchu eitemau trydanol ac offer swyddfa   
  wedi’u hadnewyddu yn hytrach na 
  chynhyrchion newydd
• Caniatáu i staff weithio o gartref i leihau teithio  
  diangen i leoliadau swyddfa

Cynaliadwyedd Ariannol

Fel elusen amgylcheddol ein polisi yw i 
ailddefnyddio, ailwampio, ailgylchu yn gyntaf. 
Er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio ein 
hadnoddau cyfyngedig mor ddoeth â phosibl, 
mae ein prosiectau’n cael eu mesur o ran eu 
haddasrwydd a’r graddau y maent yn cefnogi ein 
nodau cyffredinol.  Gwneir yr holl ddyraniadau 
cyllideb a gwariant yn unol â gweithdrefnau 
archwilio mewnol trylwyr.

Allgymorth i Fwy o Gymunedau

Rydym yn gweithio’n galed i gynnwys 
cymunedau dros Gymru gyfan yn ein 
gwaith.  Rydym yn gweld llawer o bobl 
sydd yn draddodiadol wedi’u hynysu o 
gyfle ac felly rydym wedi bod yn cymryd 
camau i ategu gwaith ein swyddogion 
cymunedol gan ddefnyddio cyfryngau 
cymdeithasol a’n gwefan i wneud y 
mwyaf o’n cyrhaeddiad.

Allgymorth i Gymunedau Ieuenctid

Rydym yn deall bod yn rhaid i ni gyrraedd 
aelodau ifancach ein cymuned lle maent yn 
teimlo fwyaf cyfforddus er mwyn ysbrydoli 
ymddiriedaeth ac ysgogi gweithredu.  
Rydym yn defnyddio ein sianeli digidol 
i wneud hyn, ac rydym wedi ymrwymo 
i wneud ein gwybodaeth yn haws i’w 
chyrraedd ar gyfer pobl ifanc a’u galluogi i 
ddefnyddio ein sianeli i gynyddu eu llais ar 
faterion amgylcheddol.

Cynaliadwyedd Ar Gyfer 
Llwyddiant

Rhwydweithiau 
Digidol yn Ein 
Helpu Ni i Gyrraedd 
Mwy o Bobl

12
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Gweithio gyda gwirfoddolwyr i 
greu gerddi a fydd o fudd i’r 

gymuned ehangach

Gwirfoddolwyr yn plogio yng Ngogledd Cymru

Mae Arwyr Sbwriel wrth wraidd

ein cymuned casglu sbwriel

Plant Ysgol Creunant yn cymrud  

cyfrifoldeb am eu hardal lleol

Dysgu pobl ifanc i ofalu am fyd 

natur am heddiw ac am eu dyfodol 

Creu mannau diogel i blant 

gallu chwarae

Mae ein rhaglenni yn llwyfannau ar gyfer 
cyflwyno’r sylfaen ar gyfer rhai o’n nodau 
mwyaf uchelgeisiol ar gyfer Cymru. 
Yr un mor bwysig, maent yn gwneud hynny 
trwy alluogi pobl i gydweithio i wella ein 
hamgylchedd.

Mae ein rhaglen addysg Eco-Sgolion, a 
phrosiectau ieuenctid eraill, yn ein galluogi i 
weithio gyda phobl ifanc i sefydlu ymddygiad 
cynaliadwy a dealltwriaeth ynghylch sut i greu 
Cymru Hardd eu dyfodol.

Mae ein rolau gwirfoddoli heriol a gwerthfawr 
ar ffurfiau gwahanol ar draws y wlad - creu 
natur ar garreg ein drws o gerddi bwyd trefol 
a phryfed peillio ar ystadau tai i lanhau mewn 
parciau, trefi ac ardaloedd morol.  Rydym 
yn falch o weithio ar y cyd â chefnogwyr 
ymroddgar sydd â’r un nod â ni: Cymru Hardd.

Mae Pobl yn Greiddiol 
i Bopeth a Wnawn

Cael hwyl gyda pherchnogion cwn i dynnu sylw at y perygl o faw cwn
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Wrth wynebu pryder cynyddol am newid hinsawdd, 
tlodi, iechyd a llesiant, a chryfder economaidd, 
rydym wedi cynnal llif cyson o weithgaredd, gan 
fynd i’r afael â materion uniongyrchol gydag 
atebion hirdymor, cynaliadwy.

Mae ein strategaeth Cymru Hardd ar gyfer 
2022-30 yn adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi’i 
wneud dros y 50 mlynedd diwethaf ac yn cyflwyno 
syniadau newydd, pobl newydd a nodau newydd i 
feithrin y gwaith hwn ymhellach.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio’n 
agos gyda phartneriaid cyhoeddus, preifat a 
phartneriaid eraill yn y trydydd sector mewn 
prosiectau sydd o fudd i bob ochr. Bwriad 
y strategaeth hon yw arwain y rhaglen o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd eisoes yn 
llwyddiannus er mwyn bod pob un o’n partneriaid 
yn teimlo mor gysylltiedig â phosibl i nodau 
Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer Cymru Hardd. 

Partneriaethau â Diben

Cadw Cymru’n rhydd o sbwriel gyda chymorth cefnogwyr corfforaethol

Gweithio gyda phartneriaid yn y 
cyfryngau i rannu ein neges

Gosod Safonau ar gyfer rhagoriaeth amgylcheddol 

mewn partneriaeth â pharciau a mannau gwyrdd 

drwy Wobr y Faner Werdd

Creu gerddi mewn ardaloedd trefol mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai

Cefnogi busnesau i fabwysiadu 

eu hardal leol fel Ardal

Ddi-Sbwriel

Creu Hybiau Casglu Sbwriel 

mewn partneriaeth â busnesau a 

sefydliadau lleol

Partneriaeth â Llwybr Snoopy’r Ymddiriedolaeth Cwn i hyrwyddo gwaredu baw cwn yn gyfrifol
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