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adfywiol: sut y gall cymunedau lleol weithio 

gyda llywodraeth i sicrhau dyfodol gwell 
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Y cyfle i Gymru 

Sefydlwyd Biosffer Dyfi yn 2009, fel rhan o deulu Gwarchodfeydd 

Biosffer UNESCO. Dyma'r unig un yng Nghymru ac mae'n gyfle 

sylweddol i gydweithredu rhyngwladol ar ôl Brexit. Mae'n caniatáu 

i Gymru gael ei gweld yn amlwg yn gwneud ei hymrwymiad 

deddfwriaethol unigryw i les cenedlaethau'r dyfodol yn seiliedig ar 

reoli cynaliadwy o adnoddau naturiol a gweithredu ar yr hinsawdd, 

ac elwa ar fewnwelediadau rhwydwaith fyd-eang. Mae hefyd yn 

dangos sut y gall cymunedau gwledig fynd i’r afael â thargedau’r 

Cenhedloedd Unedig ar yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy, fel y 

manylir yn Atodiad “Biosffer Dyfi - briffio ar ddatblygu cynaliadwy 

rhyngwladol”. 

O fewn Cymru, mae'n fainc arbrofi i weld sut y gallai economi 

adfywiol edrych mewn ardal sydd wedi'i diffinio'n dda iawn. Gan 

dorri ar draws tair ardal awdurdod lleol (Ceredigion, Gwynedd a 

Powys) a thri Datganiad Ardal (Morol, Canolbarth a Gogledd 

Orllewin Cymru) yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri, mae'n 

gweithio'n agos gyda'r sector cyhoeddus, busnesau a'r gymuned 

leol. 

Mae Biosffer Dyfi eisoes yn helpu i gyflawni polisïau sy'n llifo o 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Carbon Isel Cymru a Deddf 

yr Amgylchedd, gan gynnwys cymryd rhan yn y tri Datganiad Ardal. 

O ystyried gallu, gallem wneud llawer mwy i ddatblygu Cymru fwy 

llewyrchus, cyfartal a gwyrddach trwy'r adferiad ôl-Covid a thu 

hwnt, fel y dangosir yn yr Atodiad “Polisïau Biosffer Dyfi a Chymru”. 
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Cynnig gweithredu ar gyfer Biosffer Dyfi 

Yn wahanol i Fiosfferau eraill yn y DU, nid yw Biosffer Dyfi wedi derbyn 

unrhyw arian y llywodraeth, er yn y gorffennol roedd Cyfoeth Naturiol 

Cymru (a CCGC yn flaenorol) wedi darparu grantiau trwy bartner 

Biosffer i hwyluso ymgysylltu a chydweithio. Ar wahân i grantiau 

awdurdodau lleol sy'n caniatáu i'r partner hwn ddarparu 

Ysgrifenyddiaeth gyfyngedig iawn i'r Bartneriaeth Biosffer, nid oes 

ganddo gyllid craidd. Nid yw'n cyflogi unrhyw staff. 

Serch hynny, diolch yn bennaf i ecodyfi y sefydliad cynnal cyfredol, a 

chyrff eraill fel PONT a Coed Lleol, mae wedi denu cyllid ar gyfer ystod 

eang o brosiectau â brand Biosffer sy'n ymwneud â bwyd, addysg, 

twristiaeth, rhagnodi gwyrdd ac eraill. 

Fodd bynnag, heb dîm staff craidd mae'r grantiau hyn yn ad-hoc, tymor 

byr yn aml, a dim ond cyfraniadau bach y gallant eu gwneud i'r Biosffer 

yn hytrach na chyflawni’n glir ei weledigaeth hirdymor:  

 

 “Bydd Biosffer Dyfi yn adnabyddus ac yn cael ei barchu’n 

rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei 

harddwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd gwyllt, ac ymdrechion ei 

bobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy. Bydd yn 

gymuned hunanhyderus, iach, ofalgar a dwyieithog, gyda 

chefnogaeth economi gref yn lleol. ” 
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Cydnabu’r adolygiad deng mlynedd o’r Biosffer sy’n ofynnol gan 

UNESCO yn 2019 ei botensial i archwilio a phrofi’n lleol sut y gellir seilio 

bywoliaethau cynaliadwy, diwylliannau bywiog ac economïau cadarn ar 

amgylcheddau iach, ond gwnaeth hefyd yn glir ei fod yn methu â 

chyrraedd hyn oherwydd diffyg gallu. Heb arian craidd ni fydd yn gallu 

datblygu'n strategol i gyflawni ei weledigaeth a fyddai o fudd i'r 

amgylchedd naturiol, pobl leol a'r economi leol. 

Mae'r adolygiad wedi'i ganmol gan UNESCO, gan gynnwys ehangu'r 

ardal i gynnwys pum ardal Cyngor Cymuned ychwanegol. 
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Mae adolygiad pellach eleni, dan arweiniad yr ymgynghorwyr 

Partneriaeth BRO gyda chymorth grant o'r Gronfa Adferiad Gwyrdd 

(Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol gyda chefnogaeth 

Llywodraeth Cymru), yn atgyfnerthu'r asesiad hwn ac yn nodi llwybr lle 

byddai'r Biosffer yn dod yn sefydliad annibynnol gyda'i staff ei hun, gan 

ddatgloi a chynyddu gwaith partneriaeth dyfnach a fydd yn sicrhau 

mwy o fuddion. 

Mae gweithio mewn partneriaeth o'r fath yn allweddol i hirhoedledd yn 

ogystal ag i gyflawni'n effeithiol. Mae llawer o sefydliadau a busnesau 

yn ardal Biosffer Dyfi eisoes yn sicrhau canlyniadau da sy'n berthnasol i 

weledigaeth a nodau'r Biosffer, ond nid ydynt yn eu cyflwyno yn y 

ffordd honno. Yn yr un modd, nid oes llawer o gyrff sector cyhoeddus 

yn cyfeirio'r Biosffer ac yn ei ddefnyddio fel peilot neu faes arfer da 

wrth weithredu eu polisïau, neu'n ei ddefnyddio fel fframwaith 

cydweithredol i ddenu cyllid allanol. Mae hwyluso hyn yn gofyn am fwy 

o gapasiti nag sydd gan y Biosffer. 

Rydym felly yn gofyn i Lywodraeth Cymru am gyllid datblygu i alluogi'r 

Biosffer i drosglwyddo o'i sefyllfa bresennol i un lle mae'n gallu dod â'r 

holl edafedd at ei gilydd a bod o fudd i Gymru gyfan. Hoffem i 

Weinidogion Cymru drafod ein blaenoriaethau â ni, gan sicrhau eu bod 

yn cyflawni polisïau ‘Cymru’ yn ogystal â’n cylch gwaith i UNESCO. 

Datblygiad yn seiliedig ar le - pam Biosffer Dyfi? 

Rhaid i gysyniadau fel datblygu cynaliadwy, bioamrywiaeth, gweithredu 

ar yr hinsawdd a gwytnwch lleol fod wedi'u seilio ar realiti lleoedd 

penodol, a'u gyrru gan y rhain, os ydyn nhw am ddod yn fyw. Credwn 
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fod y Biosffer gyda'i gefnogaeth gan UNESCO a'i hanes 12 mlynedd o 

ddatblygiad yn seiliedig ar le yn enghraifft o hyn. 

Mae'r Biosffer yn cael ei ddathlu'n lleol a thrwy ddyfarnu dynodiad 

Biosffer UNESCO oherwydd y canlynol: 

• Mosäig cyfoethog o gynefinoedd. 

• Cymuned ffermio gref sy'n frodorol i'r ardal ac yn darparu asgwrn 

cefn Cymraeg cref i'r gymuned, sy'n edrych tuag allan ac yn arloesol 

• Cymunedau pysgota traddodiadol sy'n ymfalchïo yn iechyd y môr ym 

Mae Aberteifi 

• Gwreiddiau diwylliannol dwfn - straeon Taliesin, Owain Glyndŵr, 

Cantre'r Gwaelod 

• Cymuned amrywiol gan gynnwys llawer sydd wedi cael eu denu at 

gymeriad unigryw'r ardal, wedi ymrwymo i gynnal ei hadnoddau 

naturiol, ei diwylliant a'i hiaith 

• Sefydliadau o fri  

sy'n ymwneud ag ymchwil  

ac addysg, yn enwedig  

y Ganolfan Dechnoleg 

Amgen, y Llyfrgell 

Genedlaethol a Phrifysgol 

Aberystwyth 

• Diwydiant twristiaeth cryf. 

 

 

 



7 
 

Beth allwn ei wneud gyda chefnogaeth briodol 

Mae'r Biosffer yn adeiladu ar yr holl asedau hyn ac yn cynnwys ei 

thrigolion a rhanddeiliaid eraill wrth lunio dyfodol yr ardal. Mae ganddo 

gynlluniau ar gyfer nifer o weithgareddau, wedi'u grwpio o dan dair 

thema: 

UN - Helpu ffermwyr, tyfwyr, coedwigwyr a physgotwyr i lunio'r 

dyfodol. Mae'r bobl hyn yn allweddol i reoli adnoddau naturiol y 

Biosffer. Maent hefyd yn ganolog i gyfanrwydd cymunedau gwledig, 

iaith a diwylliant. Mae eu bywoliaeth yn dibynnu ar gael eu gwobrwyo 

am gynhyrchu nwyddau cyhoeddus (megis atafaeliad carbon, rheoli 

llifogydd a bioamrywiaeth), a marchnata nwyddau (yn enwedig bwyd). 

Bydd y Biosffer yn gweithio gyda nhw i ddod o hyd i atebion, trwy (er 

enghraifft): 

➢ cefnogi clystyrau o  

ffermwyr sy'n gweithio 

 ar amcanion a rennir  

(megis ffermio  

carbon-negyddol,  

marchnata bwyd lleol 

 ac amaeth-dwristiaeth) 

 a rhaglenni polisi ehangach 

 (gan gynnwys y datganiadau 

 ardal a'r cynllun ffermio cynaliadwy). 

➢ treialu dulliau cyfranogol i adfer a chysylltedd mewn mawndir a 

choetir, gan gynnwys coedwig dan berchnogaeth gyhoeddus a 

chynefin cysylltiedig, a choetir hynafol; archwilio cysylltiadau â'r 

Goedwig Genedlaethol. 
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DAU - Datblygu economi leol adfywiol, a fydd yn integreiddio 

amddiffyn adnoddau naturiol â bywoliaethau hyfyw, er enghraifft: 

➢ datblygu strategaethau cydweithredol ar gyfer systemau bwyd 

gwydn a llwybrau i'r farchnad  

sy'n cadw cymaint â phosibl  

o'r gwerth yn lleol, gan  

gynnwys caffael cyhoeddus. 

➢ defnyddio brand Blas Dyfi  

Taste mewn lletygarwch a  

manwerthu. 

➢ gwella sgiliau a hyfforddiant 

 ar gyfer adferiad gwyrdd. 

➢ rheoli twristiaeth gynaliadwy a chyfrifol. 

TRI - Cryfhau llesiant lleol, gwybodaeth a chyfranogiad mewn 

democratiaeth. Er mwyn wynebu heriau dyfodol ansicr iawn, mae 

angen i ni i gyd fod yn fwy hyderus a mwy gwybodus fel y gallwn wneud 

dewisiadau cyfrifol. Mae hyn yn golygu unigolion iach, cymunedau 

ffyniannus a strwythurau ar gyfer cymryd rhan mewn llywodraeth. 

Bydd y Biosffer yn cefnogi hyn trwy (er enghraifft): 

➢ ennyn diddordeb pobl mewn gweithgaredd awyr agored a chyswllt â 

natur, er enghraifft trwy atgyfeiriadau meddygon teulu a 

hyfforddwyr iechyd (gyda dolen i'r Goedwig Genedlaethol). Gwneud 

hwn yn gynnig mawr i ymwelwyr. 

➢ datblygu coridorau teithio gweithredol, carbon isel a seilwaith 

gwyrdd cyfun. Bydd y rhain yn cysylltu safleoedd cadwraeth 

allweddol â'i gilydd, cymunedau a thrafnidiaeth gyhoeddus, ar gyfer 

cerddwyr, beicwyr, sgwteri symudedd ac ati. 
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➢ datblygu teithio carbon isel 

 gwledig ar gyfer cymunedau 

 ac ymwelwyr, gan gynnwys 

 pwyntiau gwefru cerbydau 

 trydan sy'n eiddo i'r gymuned, 

 clybiau / llogi ceir trydan  

sy'n cysylltu â thrafnidiaeth 

 gymunedol, beiciau trydan  

ac arloesiadau eraill.  

➢ galluogi cynyddu’r galw am ôl-ffitio tŷ cyfan a deunyddiau tai / 

adeiladu di-garbon trwy arloesiadau cymdeithasol ac economaidd. 

Hwyluso mentrau ynni cymunedol. 

➢ adeiladu cymuned o ddysgu. Yn cyfuno gwybodaeth draddodiadol 

(hanesion llafar, mapiau defnydd tir) ag ymchwil ac arloesi a 

ddatblygwyd mewn sefydliadau lleol a chenedlaethol, yn enwedig 

Prifysgol Aberystwyth a'r Ganolfan Dechnoleg Amgen. Cefnogi 

cymuned o ymholi, lle mae ymchwil ac ymarfer lleol yn bwydo i'w 

gilydd. 

Integreiddio a chyfnewid â mentrau eraill sy'n seiliedig ar le 

Mae gweithgaredd y Biosffer yn gorgyffwrdd â phrosiectau eraill, yn 

benodol Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn a'r Sarnau, Menter 

Mynyddoedd Cambrian, O'r Mynydd i'r Môr a Phrosiect Pumlumon. 

Cynrychiolir nifer o'r rhain ar Bartneriaeth Biosffer Dyfi ac mae gennym 

gysylltiadau anffurfiol ag eraill. Y nod yw integreiddio ein 

gweithgareddau. Byddwn hefyd yn rhannu dysgu gyda mentrau eraill 

sy'n seiliedig ar le, ledled Cymru ac yn Rhwydwaith y Byd o 

Warchodfeydd Biosffer. 
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Ariannu'r Biosffer 

Yn dilyn prosiect gydag ymgynghoriaeth Partneriaeth BRO o dan 

Gynllun Adeiladu Gallu Adferiad Gwyrdd Llywodraeth Cymru / Cronfa 

Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn mabwysiadu eu cynllun i 

geisio £600,000 o gyllid datblygu dros dair blynedd. Byddwn yn sefydlu 

fel sefydliad annibynnol gyda ffrydiau cyllido newydd. 

Byddai hyn yn cael ei ddefnyddio i gyflogi Rheolwr / Cydlynydd, 

Swyddog Datblygu, Swyddog Prosiectau, Swyddog Marchnata / 

Cyfathrebu a swyddog Gweinyddiaeth / Cyllid. 

Byddant yn adeiladu gallu lleol ac yn cael eu huniaethu â'r Biosffer. 

Rydyn ni'n rhagweld y bydd hyn yn arwain at fwy o bobl a sefydliadau 

yn gosod bathodyn Biosffer Dyfi ar eu gwaith, yn cydweithredu'n fwy 

gweithredol, ac yn integreiddio'r Biosffer i'w gwaith craidd. Bydd hyn yn 

cynnal y bartneriaeth i raddau helaeth. 

Fodd bynnag, bydd angen cyllideb graidd o hyd ar ôl blwyddyn tri. Mae 

incwm o'r fath yn debygol o ddod o gymysgedd o grantiau (cyhoeddus a 

Sylfeini), nawdd, rhoddion, a symiau cymedrol ond cynyddol o incwm a 

enillir o weithgareddau menter gymdeithasol. Gyda'n gilydd byddwn yn 

creu dyfodol gwell.  

6ed o Fedi 2021 

 

 

 


