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Beth mae “genedl dim datgoedwigo” yn ei golygu? 

Mae cenedl dim datgoedwigo’n un sydd wedi gwneud popeth o fewn ei gallu, 
o fewn ei gallu i wneud penderfyniadau a’i grym, i ddileu datgoedwigo wedi’i 
fewnforio o’i heconomi. Yn ymarferol, golyga hyn fod yn rhaid i genedl: 

• Gyflwyno rhwymedigaethau diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gwmnïau sy’n 
gosod nwyddau a chynhyrchion deilliannol a allai gyfrannu at ddatgoedwigo ar y 
farchnad. 

•  Sicrhau bod yr holl gaffael cyhoeddus yn rhydd o ddatgoedwigo.
• Sicrhau nad yw’r holl fenthyca a buddsoddiadau, gan gynnwys cronfeydd 

pensiwn, yn cyfrannu at ddatgoedwigo tramor.
• Cyflwyno polisïau ac arferion bwyd a ffermio cynaliadwy nad ydynt yn cyfrannu 

at ddatgoedwigo tramor (gan fynd i’r afael â’r defnydd o soi mewn bwydydd 
anifeiliaid yn benodol).

•  Rhoi cefnogaeth i wledydd cynhyrchu i sicrhau nad yw cadwyni cyflenwi’n 
cyfrannu at ddatgoedwigo a’u bod yn gynaliadwy, yn gynhwysol ac yn deg i 
ffermwyr, cymunedau coedwigoedd a Phobl Frodorol.

•  Gweithredu cytundebau masnach gyda thrydydd gwledydd a fydd yn sicrhau 
safonau amgylcheddol a hawliau dynol.



CRYNODEB O’R PRIF ARGYMHELLION

Mae Cymru wrth groesffordd hollbwysig yn ei hanes ac mae angen iddi fynd i’r afael 
ag argyfyngau niferus - adferiad COVID-19, yr hinsawdd a’r argyfwng ecolegol a’r 
anghydraddoldebau parhaus yn ein cenedl. 

Rhaid i’n hymateb i’r argyfwng fynd law yn llaw gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Mae hwn yn gofyn i ni greu Cymru gydnerth sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd 
bioamrywiol, yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at les byd-eang ac yn mynd i’r afael â’r ffyrdd rydym 
yn cyfrannu at ddiraddiant ecolegol a newid hinsawdd byd-eang. Mae angen i Gymru leihau ei 
hôl troed ecolegol yn sylweddol, er mwyn iddi fyw o fewn ffiniau’r blaned. Mae hyn yn hanfodol 
i oroesiad a ffyniant cenedlaethau’r dyfodol. Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ymroi i fod yn 
genedl dim datgoedwigo. Os na weithredwn ni’n gyflym, nid yn unig na fydd gan genedlaethau’r 
dyfodol eu coedwigoedd eu hunain ond, byddant yn wynebu nifer fawr o’r effeithiau dinistriol 
y mae newid hinsawdd a cholli natur yn eu cyflwyno, gan gynnwys y risg gynyddol o glefydau 
pandemig.

I Gymru, byddai hyn yn golygu rhoi’r argymhellion canlynol ar waith er mwyn i Gymru 
allu ymrwymo i fod y genedl dim datgoedwigo gyntaf. Er mwyn galluogi hyn, mae angen i 
Lywodraeth Cymru wneud y canlynol:

1. Cynnwys allyriadau ar gyfer datgoedwigo wedi’i fewnforio yn eu gwaith dadansoddi a gosod 
targedau i symud Cymru tuag at fod yn genedl Sero-net.  
2. Sicrhau bod Contract Economaidd Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at gryfhau ei pherthynas gyda 
busnes a chymell twf cynhwysol ac ymddygiad cyfrifol gan fusnesau, yn cael ei gryfhau er mwyn i 
lofnodwyr y contract ymrwymo i gadwyni cyflenwi dim datgoedwigo.
3. Galw ar Lywodraeth y DU i weithredu deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy gorfodol sy’n 
berthnasol i bob cwmni yn y DU sy’n gosod nwyddau a chynhyrchion deilliedig a allai gyfrannu at 
ddatgoedwigo ar y farchnad. 
4. Cyflwyno targedau dim datgoedwigo mewn polisi caffael yng Nghymru fel rhan o’n 
trawsnewidiad i ddefnyddio nwyddau wedi’u cynhyrchu’n lleol a chynaliadwy.  
5. Cyflwyno arferion ffermio cynaliadwy nad ydynt yn cyfrannu at ddatgoedwigo adref na thramor. 
Mae hyn yn cynnwys dod â diwedd ar y ddibyniaeth ar fwyd anifeiliaid soi wedi’i fewnforio sy’n 
deillio o ardaloedd risg i goedwigoedd a mabwysiadu dulliau ffermio cyfeillgar i natur a hinsawdd 
megis ffermio organig, amaeth-ecoleg ac amaeth-coedwigaeth.  
6. Cyflwyno strategaeth system fwyd newydd ar draws adrannau sy’n cymell ac yn gwobrwyo 
cadwyni cyflenwi o’r Pridd i’r Plât lleol cynaliadwy ac yn blaenoriaethu nwyddau cynaliadwy o 
dramor er mwyn cefnogi bywoliaeth adref a thramor yn unig.
7. Gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd cytundebau masnach newydd yn sicrhau 
safonau amgylcheddol a hawliau dynol uchel, yn enwedig o gwmpas datgoedwigo, ynghyd â 
mesurau gorfodi llym.
8. Gweithio gyda phartneriaid heb fod yn draddodiadol fel cyrff anllywodraethol i gryfhau 
ymhellach yr addysgu ar newid hinsawdd, natur a datgoedwigo yn y cwricwlwm newydd a chefnogi 
addysgwyr tuag at gyflawni’r nod hwn.   
9. Astudio’r risgiau ariannol y mae datgoedwigo’n eu cyflwyno i fuddsoddiadau Partneriaeth 
Pensiwn Cymru ac archwilio’r potensial i ymgysylltu gyda chwmnïau neu ymbellhau wrth gwmnïau 
sy’n cymell datgoedwigo ar y sail bod hyn yn cyflwyno risg o ran buddsoddiadau i’r gronfa.
10. Sicrhau bod gwledydd a chymunedau agored i niwed sy’n dioddef effeithiau newid hinsawdd, 
colli natur a datgoedwigo’n cael cefnogaeth i’w helpu i addasu a ffynnu fel rhan o uchelgais Cymru 
i fod yn genedl gyfrifol ar raddfa fyd-eang trwy raglen Cymru ac Affrica.
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PAM Y MAE ANGEN I NI WEITHREDU
Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd a natur. Er gwaetha’r dystiolaeth ddiymwad bod 
allyriadau wedi’u creu gan ddyn yn cynhesu’n planed ac yn dadsefydlogi’n hinsawdd, 
mae allyriadau nwy tŷ gwydr byd-eang yn parhau i godi. Mae angen toriadau cyflym a 
dwfn i allyriadau byd-eang ac mae coed a choedwigoedd yn rhan hanfodol o’r ateb. Collir 
amcangyfrif o 18 miliwn hectar (44.5 miliwn erw) o goedwig yn fyd-eang bob blwyddyn.i Mae 
hynny oddeutu naw gwaith maint Cymru, bob blwyddyn. Amcangyfrifir bod datgoedwigo 
byd-eang ei hun bellach yn cyfrif am 10-15 y cant o allyriadau nwy tŷ gwydr wedi’i greu gan 
ddyn yn fyd-eang.ii Mae Adroddiad Arbennig 2018 ar Gynhesu Byd-eang o 1.5°C y Panel 
Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn egluro bod stopio a gwyrdroi 
datgoedwigo byd-eang yn gydran hanfodol o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C uwchlaw’r 
lefelau cynddiwydiannol. Ond mae amser yn mynd yn drech.iii

Nid yn unig y mae rhwystro datgoedwigo byd-eang yn bwysig yn y frwydr yn erbyn newid 
yn yr hinsawdd, ond hefyd yn y frwydr yn erbyn yr argyfwng ecolegol a diogelu Cymru rhag 
clefydau pandemig i’r dyfodol. Mae pandemig Covid-19 wedi rhoi’n perthynas gymhleth gyda 
natur dan y chwyddwydr - gan gynnwys y rôl y mae trawsnewid a diraddio 
ecosystemau’n ei chwarae wrth gynyddu’r risg o ymddangosiad firysau 
angheuol, ac eiddilwch ein cadwyni cyflenwi byd-eang. Wrth i ni ddiraddio’n 
cynefinoedd naturiol a’n coedwigoedd ymhellach, mae datgoedwigo’n 
cynyddu’r risg o ragor o firysau fel COVID-19 i ymddangos. Wrth i ragor o 
gynefinoedd naturiol ddiflannu, mae firsyau wedi cael mwy o gyfleoedd 
i neidio dros y bwlch rhywogaethau i’r boblogaeth ddynol.v Cyhyd ag y 
byddwn yn cadw defnyddio cynhyrchion sy’n cymell datgoedwigo, rydym 
mewn perygl o fwy o glefydau pandemig. 

Mae ymchwil yn cydnabod ar raddfa eang fod Pobl Frodorol a chymunedau 
coedwigoedd lleol yn chwarae rôl hanfodol fel ceidwaid ein coedwigoedd 
gwerthfawr. Serch hynny, yn aml iawn, mae cymunedau brodorol a 
chymunedau coedwigoedd eraill yn peryglu eu bywydau er mwyn diogelu 
eu coedwigoedd, eu bywoliaeth a’u diwylliant. Trwy leihau cymhellwyr 
datgoedwigo, gall Cymru hefyd helpu i ddiogelu hawliau’r bobl ar reng flaen yr ymdrechion i 
fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Nid yn unig y mae angen i Gymru weithredu ar ddatgoedwigo o safbwyntiau amgylcheddol ac 
iechyd, ond mae rhwystro newid yn yr hinsawdd a chlefydau pandemig yn gwneud synnwyr 
economaidd cadarn hefyd. Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae dadansoddi economaidd yn 
dangos y bydd newid yn yr hinsawdd yn costio’n economaidd i Gymru, mewn perthynas â 
lliniaru ac effeithiau , ac rydym wrthi’n gweld y niwed economaidd y gall clefydau pandemig ei 
wneud gydag un o’r dirwasgiadau dyfnaf a wynebwyd gan y DU.
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“Rydym yn byw mewn ynys coedwig heddiw, gyda phlanhigfeydd 
olew palmwydd a diffeithdir o’n cwmpas. Mae fy nghymuned wedi 
bod yn peryglu eu bywydau’n brwydro am gyfiawnder a dyfodol ein 
plant ers blynyddoedd, ond gan fod y llywodraeth wedi methu neu 
wedi bod yn amharod i orfodi ei chyfreithiau ei hun, rydym yn troi at 
y llysoedd. Gobeithio bod yr amser wedi dod i’r barnwyr sicrhau bod 
yr awdurdodau’n parchu’r gyfraith ac yn dod â rhyw obaith i’r dyfodol 
i ni,” Cymuned frodorol o Beriw sydd wedi’i throi allan o’u tir oherwydd 
planhigfeydd olew palmwydd.



BOD YN GENEDL GYFRIFOL AR RADDFA FYD-EANG
Er mwyn i Gymru sefydlu ei hun yn Wlad Gyfrifol ar Raddfa Fyd-eang, rhaid i ni fynd i’r afael 
â’r ffyrdd y cyfrannwn at ddiraddiant ecolegol byd-eang a newid yn yr hinsawdd. Mae angen 
i Gymru leihau’n sylweddol ar ei hôl-troed ecolegol, er mwyn iddi fyw o fewn ffiniau’r blaned. 
Mae hyn yn hanfodol ar gyfer goroesiad a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Cydran allweddol 
yn hyn o beth yw sicrhau bod ein cadwyni cyflenwi’n deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy. Mae 
ymrwymiad i ddileu datgoedwigo wedi’i fewnforio yn gam mawr yn ymrwymiadau Cymru i 
fod yn Wlad Gyfrifol ar Raddfa Fyd-eang fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015). Os na weithredwn yn gyflym, ni fydd gan genedlaethau’r dyfodol unrhyw goedwigoedd 
eu hunain ond byddan nhw hefyd yn wynebu nifer fawr o’r effeithiau dinistriol y mae newid yn 
yr hinsawdd a cholli natur yn eu cyflwyno, gan gynnwys y risg gynyddol o glefydau pandemig.

Mae ein hymateb i COVID-19 wedi dangos, o wynebu bygythiadau taer i’n llesiant, gallwn 
ymateb fel cenedl, a hynny’n gyflym ac yn benderfynol a dylem drin newid yn yr hinsawdd a’i 
gymhellwyr, fel datgoedwigo, yn yr un modd ag y gwnaethom â COVID-19. 
 
Gydag 87 y cant o’r cyhoedd eisiau gweithredu ar ddatgoedwigoVii, 
mae yna lais cynyddol i gefnogi ymrwymiadau i ddileu datgoedwigo 
wedi’i fewnforio. Ochr yn ochr â’r rhain mae’r galwadau cynyddol gan 
y cyhoedd, cyrff anllywodraethol a’r sector preifat am adferiad gwyrdd 
sy’n gorfod cynnwys camau gweithredu ar ddatgoedwigo.
 
Hyd yma, ychydig iawn o wledydd sydd wedi ymrwymo i fod yn 
genedl dim datgoedwigo. Mae Ffrainc a Norwy’n gwneud cynnydd ac 
mae’r DU a’r UE wedi lansio ymgynghoriadau cyhoeddus ar faterion 
datgoedwigo. Felly, mae yna wir gyfle i Gymru arwain y ffordd, yn enwedig wrth arwain at 
COP26, pan fydd llygaid y byd ar y DU. Gall Cymru ailadrodd yr arweinyddiaeth fyd-eang a 
ddangosodd pan gafodd y teitl Gwlad Masnach Deg gyntaf a bellach ymroi i fod y genedl dim 
datgoedwigo gyntaf

Mae ôl troed ecolegol Cymru bum gwaith maint Cymru. Amcangyfrifwyd petai pawb yn y byd 
yn defnyddio’r un faint â dinesydd cyfartalog Cymru, bydda angen gwerth dau blaned a hanner 
o adnoddau arnom. Mae gan Gymru ddyletswydd gyfreithiol i roi gwybod am sut mae’n lleihau 
ei hôl troed ecolegol. Mae gostwng ein defnydd o nwyddau risg i goedwigoedd yn ffordd glir o 
leihau ein hôl troed byd-eang.
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BETH SY’N CYMELL DATGOEDWIGO
Caiff datgoedwigo trofannol ei gymell yn sgil cynhyrchiant llond dwrn o nwyddau - 
nwyddau a brynwn ac a ddefnyddiwn yng Nghymru bob dydd. Mae hyn yn gwneud pob un 
ohonom yma yng Nghymru’n rhan o’r economi datgoedwigo.

CIG EIDION
Y DU yw un o bum mewnforwyr mwyaf cig eidion Brasilviii  a chlirio coedwigoedd ar 
gyfer gwartheg yw’r cymhellwr mwyaf o ran datgoedwigo mewn ardaloedd trofannol, 
yn enwedig yn Ne Americaxi.  Yn aml iawn, caiff y cig hwn ei ganfod ym mwydydd 
cyflym, wedi’i brosesu i raddau helaeth, sydd hefyd yn cymell lefelau gordewdra yng 
Nghymru.  

SOI
Yr ail gymhellwr mwyaf o ran datgoedwigo trofannol yw cynhyrchiant ffa soi, yn enwedig yn 
Ne America.x Defnyddir 80-90 y cant o soi wedi’i fewnforio ar gyfer bwyd anifeiliaid, 
yn enwedig wrth ffermio dofednod a phorc yma yng Nghymruxi. Felly, trwy fwyta cig 
wedi’i fwydo ar fwyd anifeiliaid o soi sy’n dod o ardaloedd datgoedwigo risg uchel, 
rydym yn cyfrannu’n anuniongyrchol at broblem datgoedwigo heb yn wybod i ni. Mae 
angen i ni fynd i’r afael â’r ffordd y cynhyrchwn gig a chynhyrchion anifeiliaid yma yng 
Nghymru. 

PALMWYDD
Mae olew palmwydd yn gynhwysyn mewn dros 50 y cant o gynhyrchion wedi’u pecynnu sydd 
i’w canfod mewn archfarchnadoeddxii aac mae’n cymell datgoedwigo yn Ne Ddwyrain 
Asia. Yn Indonesia, roedd planhigfeydd palmwydd yn gyfrifol am hyd at naw y cant 
o allyriadau byd-eang yn sgil newidiadau i ddefnydd tir rhwng 2000 a 2010.xiii Gellir 
canfod olew palmwydd anghynaliadwy mewn cynhyrchion sy’n amrywio o hufen iâ a 
bisgedi i finlliw. Yn aml, ni chaiff ei labelu fel ‘olew palmwydd’, mae gan ei darddeiriau 
dros 200 o enwau y mae’n anodd eu nodi - o asid lawrig i glyserol.

COCOA
Yn ôl Mighty Earth, mae coco wedi achosi rhyw 2-3 miliwn hectar (neu faint Cymru) o 
ddatgoedwigo rhwng 1988 a 2008.xiv  Mae cynhyrchiant coco’n cynyddu i fodloni’r galw 
byd-eang am siocled ac, yn ei dro, yn cymell datgoedwigo. Er enghraifft, gwelodd Y 
Traeth Ifori gynnydd o 50 y cant mewn cynhyrchiant o 2011 i 2018, gan golli 2.4m ha o 
goed.xv  

COFFI
Coffi yw’r ail nwydd hawsaf i’w gwerthu yn y bydxvi  ac mae cynhyrchiant coffi’n tyfu 2 y 
cant flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ym mwyafrif yr achosion, tyfir y cynnydd yn y galw ar dir 
a arferai fod yn goedwig ddiymyrraethxvii. Mae’r defnydd o gynhyrchiant coffi ungnwd 
yn arwain at ddatgoedwigo, erydiad pridd a llygredd dŵr ym mhedwar ban byd.xviii

CYMHELLWYR ERAILL
Rydym wedi dynodi’r pum prif nwydd amaethyddol sy’n cael eu mewnforio i Gymru 
sy’n cymell colled trwy ddatgoedwigo. Fodd bynnag, mae yna nifer o nwyddau eraill 
(pren, rwber) a chymhellwyr eraill e.e. cloddio, tyrchu olew a phrosiectau seilwaith 
graddfa fawr sy’n achosi datgoedwigo.

Er mwyn mynd i’r afael â datgoedwigo a achosir gan nwyddau, mae angen i ni fabwysiadu dull 
ar y cyd ar draws gwahanol sectorau. Dechreua’r dull ar y cyd hwn gyda dealltwriaeth o’r prif 
nwyddau a sut gallwn leihau, disodli neu eu tynnu i ffwrdd o economi Cymru. 
 



PRIF NWYDDAU
ARGYMHELLION 

CIG EIDION
Prynwch gig eidion wedi’i gynhyrchu’n lleol 
sydd wedi’i fwydo 100% ar laswellt neu’n 
organig. Bydd lleihau’n defnydd o gig yn 
helpu hefyd.

SOI
Prynwch gynhyrchion seiliedig ar soi 
organig a phrynwch gynhyrchion anifeiliaid 
wedi’u bwydo ar laswellt a chorn.

PALMWYDD
Prynwch gynhyrchion sy’n cynnwys olew 
palmwydd cynaliadwy ac sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Ford Gron ar Olew 
Palmwydd Cynaliadwy.

COCA A CHOFFI Cadwch at fasnach deg sy’n cynnwys meini 
prawf dim datgoedwigo.

CYNHYRCHION 
ERAILL 

Cadwch at brosesau cymeradwyo 
cydnabyddedig fel FSC ar gyfer pren a 
masnach deg ar gyfer siwgr

Mae cynlluniau presennol i gymeradwyo nwyddau risg i’r goedwig yn gam pwysig ymlaen, ond  mae 
ganddynt eu cyfyngiadau, gan gynnwys yr her o fonitro, datgelu a gorfodi. Nid oes dim i gymryd lle 
diwydrwydd dyladwy gorfodol trwyadl gan gwmnïau ar eu cadwyni cyflenwi.
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Mae Cymru wedi ymrwymo’n glir i symud tuag at leihau ei allyriadau gan 95 y cant. Fodd 
bynnag, mae cryn dipyn o ôl troed carbon Cymru bellach yn dod ar ffurf allyriadau wedi’u 
mewnforio, sy’n cynnwys yr ôl troed mawr a achosir gan ddatgoedwigo byd-eang. Mae’n 
hanfodol bod Llywodraeth Cymru’n cynnal dadansoddiad o’r allyriadau hyn, er mwyn iddynt 
allu cael eu ffactoreiddio i mewn i’r targedau yn ein cyllidebau carbon a’u lleihau ochr yn ochr 
ag allyriadau mewnol. Mae hyn yn sicrhau nad yw Cymru yn prynu ei allyriadau i mewn o 
dramor, wrth i ni symud tuag at sero-net. 

Bydd angen i Lywodraeth Cymru: 

• Osod targedau clir i ddileu datgoedwigo wedi’i fewnforio o economi Cymru sy’n cael eu 
dal a’u monitro.

GWYBOD EIN GWIR ÔL-TROED CARBON  

CAFFAEL A BUDDSODDIADAU CYNALIADWY
Mae cyllideb caffael sector cyhoeddus blynyddol Cymru oddeutu £6 biliwn. Gosododd 
Ddatganiad Polisi Caffael Cymru a gyhoeddwyd yn 2012 ddiffiniad clir o werth am arian 
yng Nghymru, gan gymryd barn gyfannol o gaffael cyhoeddus fel cymhellwr buddiannau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae Buddiannau Cymunedol yn ofyniad o’r 
datganiad polisi ac yn egwyddor ynddo’i hun, gan atgyfnerthu ei bwysigrwydd. Mae Cymru 
eisoes ar y ffordd i gaffael dim datgoedwigo ar ôl iddi ddod yn Wlad Masnach Deg ddeng 
mlynedd yn ôl, a’r ymrwymiad i atal busnesau rhag defnyddio olew palmwydd “heb fod 
yn foesegol” yn eu cynhyrchion a’u prosesau cynhyrchu yng Nghontract Economaidd 
Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae angen mwy o gamau i wneud yr hyn a brynwn yn 
wirioneddol gynaliadwy. Mae angen y newidiadau hyn ar wahanol lefelau i gyflawni hyn.
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Bydd angen i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Ymrwymo i dargedau dim datgoedwigo yn ei harferion caffael ar draws pob 
lefel o lywodraeth a chyrff sector cyhoeddus.

• Gweithredu canllawiau caffael newydd i’r sector cyhoeddus yng Nghymru 
sy’n cynnwys ymrwymiad clir i dargedau dim datgoedwigo, asesiadau 
risg a phrosesau diwydrwydd dyladwy mewn arferion caffael sector 
cyhoeddus.

• Datblygu cofrestr genedlaethol o gwmnïau a chynhyrchion dim 
datgoedwigo i alluogi timau caffael ar draws Cymru i brynu’n gynaliadwy 
yn hawdd. 

• Cryfhau gallu mewn timau caffael, Rheolwyr Perthynas Busnes 
Llywodraeth Cymru a busnesau Cymru i alluogi ar gyfer ymgymryd â 
phrosesau diwydrwydd dyladwy.

• Cynnwys risg ddatgoedwigo fel rhan o biler digarboneiddio a gwydnwch 
hinsawdd Contract Economaidd Llywodraeth Cymru, sy’n gofyn i 
lofnodwyr y contract ymrwymo i gadwyni cyflenwi dim datgoedwigo.

Bydd angen i Gyrff Cyhoeddus:

• Ymrwymo i ddull dim datgoedwigo.
• Hyfforddi timau caffael mewn prosesau diwydrwydd dyladwy.
• Gweithredu prosesau diwydrwydd dyladwy yn eu harferion caffael i 

sicrhau yr eir i’r afael â nwyddau risg coedwigoedd. 



GWYBOD EIN GWIR ÔL-TROED CARBON  POLISI RHYNGWLADOL
MASNACH
Wrth i ni adael yr UE, bydd trefniadau masnachu newydd yn cael eu llofnodi gyda gwledydd 
ar hyd a lled y byd a gallai cymalau o ran tariffau, safonau amgylcheddol a hawliau dynol gael 
eu diwygio  i’r rhai a ddelir gan yr UE ar hyn o bryd. Gallwn weld cynnydd mewn nwyddau 
risg i goedwigoedd yn dod i Gymru, fel cig eidion, soi, olew palmwydd a choco, ac felly’n 
gyrru datgoedwigo hyd yn oed yn uwch. Dylai cytundebau masnach newydd gynnwys 
darpariaethau i warchod neu reoli coedwigoedd ac ecosystemau eraill yn gynaliadwy. At 
hynny, dylid gwneud penodau masnach a chynaliadwyedd yn orfodol a dylai mesurau gorfodi 
llym gyd-fynd â nhw.

Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd polisi masnach yn 
sicrhau safonau amgylcheddol a hawliau dynol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i Gymru gadw 
ei hymrwymiad i gynaliadwyedd ac i ymddwyn fel gwlad gyfrifol ar y llwyfan byd-eang. Rhaid 
i ni sicrhau bod bargenion masnach newydd o fantais i Gymru ond hefyd yn diogelu ac yn 
gwella natur a’r amgylchedd fan hyn yng Nghymru ac ym mhedwar ban byd.

CEFNOGI GWLEDYDD ERAILL
Ni allwn gyflawni targed cynhesu 1.5°c Paris heb weithio gyda gwledydd eraill. Er bod rhaid 
i ni sicrhau ein bod yn gweithredu atebion seiliedig ar natur i fynd i’r afael â’n heffeithiau 
ein hunain a’r argyfyngau ecolegol adref, rhaid i ni hefyd gefnogi atebion seiliedig ar natur 
yn y rhanbarthau y cânt yr effaith fwyaf. Bydd newid mewn hinsawdd yn 
effeithio’n anghymesur ar wledydd a chymunedau sy’n datblygu, y rhai 
sydd wedi elwa leiaf ar ddiwydiannu sydd wedi achosi allyriadau nwy tŷ 
gwydr.  Rhaid i Gymru sicrhau bod llesiant, cynaliadwyedd a newid yn yr 
hinsawdd ar flaen ei pholisi rhyngwladol. Mae hyn yn hynod hollbwysig 
o gofio argyfyngau hinsawdd a natur a phandemig COVID-19, a allai weld 
lefelau tlodi mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael eu gosod yn ôl hyd at 
30 o flynyddoedd.  Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi ymdrechion i sicrhau 
bod gwledydd a chymunedau agored i niwed sy’n dioddef effeithiau 
newid hinsawdd a datgoedwigo’n cael yr arbenigedd a’r cymorth ariannol 
i’w helpu nhw i addasu a ffynnu. Gallai hyn fod trwy gefnogi tyfiant coed 
dan arweiniad y gymuned, diogelu coedwigoedd a mentrau bywoliaeth 
gynaliadwy yn Affrica, fel y rhai sydd eisoes yn cael eu cefnogi trwy Raglen 
Cymru ac Affrica.

Dylai cefnogaeth i gymunedau brodorol sydd ar flaen y frwydr i achub 
ein coedwigoedd a’n hecosystemau gwerthfawr, sydd yn aml yn rhoi eu 
bywydau mewn perygl, fod wrth wraidd y gwaith hwn. Mae coedwigoedd a 
ddiogelir gan gymunedau brodorol yn storio mwy o garbon na’r rhai heb eu 
diogelu.

Bydd angen i Lywodraeth Cymru:

• Ddefnyddio’i dylanwad i wthio am ddeddfwriaeth diwydrwydd dyladwy ar lefel y DU, 
a bod unrhyw ddeddfwriaeth o’r fath yn cael ei gweithredu yng Nghymru, yn ogystal â 
sicrhau nad yw bargenion masnach i’r dyfodol yn agor marchnadoedd y DU i nwyddau risg 
coedwigoedd.

• Sicrhau bod gwledydd a chymunedau agored i niwed, yn enwedig Pobl Frodorol, sy’n 
dioddef effeithiau newid hinsawdd a datgoedwigo’n cael eu darparu ag arbenigedd a 
chymorth ariannol i’w helpu i addasu a ffynnu fel rhan o uchelgais Cymru i fod yn wlad 
gyfrifol ar raddfa fyd-eang trwy raglen Cymru ac Affrica. Gallai hyn fod trwy fentrau tyfu 
coed, diogelu coedwigoedd a bywoliaeth gynaliadwy.

Yn sgil y 
bygythiad 
y gallai’r 

Amason fod 
yn ffynhonnell 
allyriadau CO2 

mwy o faint 
nag y mae’n eu 
hamsugno cyn 

pen degawd, nid 
yw erioed wedi 

bod yn bwysicach 
diogelu hawliau 

cymunedau 
brodorol.



BWYD A FFERMIO CYNALIADWY 
Gan fod prif gymhellwyr datgoedwigo’n gysylltiedig â’r ffordd rydym yn cynhyrchu ac yn bwyta 
bwyd, bydd angen i ni fynd i’r afael â’n cadwyn gyflenwi bwyd a’n systemau ffermio. 
Er bod rhywfaint o symud yn hyn o beth ar lefel ledled y DU gyda’r posibilrwydd o gyflwyno 
deddfwriaeth ar leihau datgoedwigo yng nghadwyni cyflenwi’r DU, mae yna feysydd o hyd y 
gallwn fynd i’r afael â nhw yng Nghymru sy’n mynd y tu hwnt i waith sy’n cael ei archwilio ar 
lefel y DU. Wrth i ni adael yr UE, dylai Cymru ymdrechu i gyflwyno arferion ffermio seiliedig 
ar natur, cynaliadwy sy’n helpu adfer a diogelu’r amgylchedd a bioamrywiaeth yma yng 
Nghymru.

Gallai Cymru archwilio cyflwyno label ar gyfer nwyddau dim datgoedwigo yng Nghymru, fel 
rhan o ddatblygiad Brand Cymru. Byddai hyn yn agor marchnadoedd i gynhyrchwyr Cymreig 
– mae’r UE a gwledydd o fewn a thu hwnt i’r UE, fel yr Almaen, Norwy a Ffrainc ac UDA, i gyd 
yn archwilio deddfwriaeth ddatgoedwigo. Dylai Cymru hefyd gyflwyno strategaeth system 
fwyd newydd ar draws adrannau, sy’n cymell ac yn gwobrwyo cadwyni cyflenwi cynaliadwy 
lleol O’r Pridd i’r Plât ac o’r Dŵr i’r Plât a blaenoriaethu nwyddau cynaliadwy o dramor dim 
ond er mwyn cefnogi bywoliaeth adref a thramor.

Nid yn unig y mae ymrwymiad i ddileu datgoedwigo wedi’i fewnforio o les i’r amgylchedd byd-
eang ond mi fydd hefyd yn cefnogi’r economi leolxix yng Nghymru ac yn creu swyddi adref. 
Trwy leihau mewnforion nwyddau y gallwn eu cynhyrchu’n lleol mewn ffordd gynaliadwy, 
byddwn yn effeithio’n gadarnhaol ar economi Cymru, yn cefnogi swyddi lleol ac yn lleihau’n 
heffaith fyd-eang.  

Bydd angen i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol:

• Cyflwyno strategaeth system fwyd newydd ar draws adrannau sy’n cymell ac yn gwobrwyo 
cadwyni cyflenwi cynaliadwy lleol o’r Pridd i’r Plât ac o’r Dŵr i’r Plât a blaenoriaethu 
nwyddau cynaliadwy o dramor dim ond er mwyn cefnogi bywoliaeth adref a thramor. 

• Hyrwyddo dewisiadau bwyd cynaliadwy i ddefnyddwyr Cymru ac annog defnyddio llai o 
gig ond cig o well ansawdd.

• Mabwysiadu’r dull ‘Mae Llai yn Fwy’ ym mholisi amaethyddol ôl-Brexit Cymru, sy’n 
hyrwyddo arferion seiliedig ar natur ac organig. 

• Cefnogi ffermydd yng Nghymru i symud i ffwrdd o ddefnyddio porthiant soi sy’n 
gysylltiedig â datgoedwigo, tuag at ddewisiadau cynaliadwy fel tyfu protein anifeiliaid ar 
y fferm, defnyddio porthiant da byw (dim datgoedwigo) cynaliadwy, neu drawsnewid i 
systemau da byw wedi’u bwydo 100 y cant ar borfa.

• Cyflwyno label dim datgoedwigo Cymreig.

Bydd angen i Gyrff Cyhoeddus wneud y canlynol:

• Ymgymryd ag asesiad risg coedwig ar yr holl gyflenwyr bwyd cyfredol sydd ynghlwm â 
chaffael cyhoeddus.

• Gweithredu canllawiau caffael newydd i sicrhau bod cyflenwyr i’r dyfodol yn rhai dim 
datgoedwigo.

• Sicrhau bod cyrff sy’n cwympo dan eu canllawiau’n ymroi i ddileu datgoedwigo wedi’i 
fewnforio mewn cyflenwadau bwyd. Er enghraifft, bydd angen i Awdurdodau Lleol weithio 
gydag ysgolion i sicrhau bod prydau ysgol yn rhai dim datgoedwigo. 



Bydd angen i gwmnïau Cymru wneud y canlynol: 

• Ymroi i ddileu datgoedwigo o’u cadwyni cyflenwi trwy gynnal archwiliadau diwydrwydd 
dyladwy.

• Prynu cynhyrchion ardystiedig sy’n helpu dileu datgoedwigo byd-eang e.e. Teg i Natur, 
Organig, wedi’u Bwydo ar Borfa. 

MAE LLAI YN FWY
Mae adroddiad Less is More Nethergill Associates yn dangos sut gall ffermio gyda natur 
helpu  i gyflawni model busnes fferm mwy proffidiol a chydnerth. Mae natur yn darparu 
‘cyfalaf naturiol’ am ddim i’w busnesau ar ffurf priddoedd, glaswellt, dŵr a daeareg; ac mae’r 
adroddiad yn argymell y dylai swm y glaswellt/cnydau y gallwch eu tyfu’n naturiol ar eich fferm 
(heb ddefnyddio mewnbynnau) fynnu niferoedd y da byw. Oherwydd ar ôl i’r trothwy hon gael 
ei chroesi a’ch bod yn mynd dros nifer y da byw y gellir eu bwydo ar y glaswellt sydd ar gael yn 
naturiol ar y fferm, yr unig ddewis yw buddsoddi mewn porthiant, gwrteithiau a mewnbynnau 
drud eraill wedi’u mewnforio. Mae’r mewnbynnau allanol hyn yn cynyddu costau’r fferm ac yn 
lleihau proffidioldeb.
  
‘Lleihau allbwn (ac felly niferoedd y stoc) i lefel lle mae stoc yn pori ar laswellt sydd ar gael 
yn naturiol ar y fferm yn unig (h.y. heb wrteithiau artiffisial), yn codi elw (neu’n lleihau 
colledion), trwy arbedion costau amrywiol sylweddol.’ 

Felly, byddai’r dull hwn yn lleihau neu hyd yn oed yn tynnu ymaith dibyniaeth amaethyddiaeth 
Cymru ar fwyd soi wedi’i fewnforio, ac felly’n lleihau ein hôl troed carbon ac ecolegol byd-eang. 
Dylai’r dull mae Llai yn Fwy ffurfio conglfaen o’r polisi amaethyddol newydd yng Nghymru.

“Pan gymerais dros y fferm dros 20 mlynedd yn ôl, 
mabwysiadais y dull mae llai yn fwy, oedd yn cynnwys 
lleihau niferoedd y defaid o 1800 i 600, ac ailgyflwyno 
gyr bach o wartheg i’r fferm. Rydyn ni bellach yn 
ffermio ar fodel organig mewnbwn isel, sy’n osgoi 
defnyddio unrhyw wrteithiau wedi’u mewnforio ac 
ychydig iawn o borthiant a brynir i mewn. Hyfrydwch 
hyn yw ei bod, mewn gwirionedd, yn broffidiol - busnes 
ydyn ni ar ddiwedd y dydd ac rydym yn gwneud arian. 
Mae yna fantais arall hefyd... Rydw i wedi creu tirwedd 
wedi’i ffermio sy’n apelio at lawer o bryfed, gwenyn, 
gwyfynod, ieir bach yr haf, adar a mamaliaid. Rydym 
yn cynhyrchu bwyd hefyd! Mae’r defaid y mae eu 
hangen i reoli’r cynefin hwn yn cynhyrchu digon o gig 
ar gyfer 50,000 o fyrgyrs cig oen bob blwyddyn.”
Tony Davies, Fferm Henfron, Cwm Elan 

© Luis Barreto / WWF-UK



CYLLID 
Yr hyn a anwybyddir yn aml yw’n cyfraniad trwy fuddsoddiadau at arferion anfoesegol ac 
anghynaliadwy. Gallai cronfeydd pensiwn a buddsoddiadau ar draws Cymru trwy Gronfa 
Datblygu Cymru a Phartneriaethau Pensiwn Cymru fod yn cyllido’n ddiofal union ddinistriad 
yr adnoddau naturiol y dibynnwn arnynt. Er y cafwyd symudiad tuag at ymbellhau o danwydd 
ffosil ar draws cronfeydd pensiwn yng Nghymru, mae mwy y mae angen ei wneud o hyd 
i sicrhau nad yw’n cronfeydd buddsoddi’n cymell datgoedwigo. Mae newid hinsawdd yn 
cyflwyno risg ariannol materol i gronfeydd buddsoddi ac felly nid yw buddsoddi mewn 
ymarfer sy’n cymell newid hinsawdd yn gwneud buddsoddiad cadarn.

Risg credyd Risg y farchnad Risg weithredol

Risg drawsnewidiol 

Mae’r sawl sy’n 
buddsoddi’n dioddef 
colledion sylweddol 
oherwydd cosbau, 
niwed neu gynnydd 
mewn trethi sy’n deillio 
o’i effaith negyddol ar 
fioamrywiaeth

Mae pris tymor hir yn 
cynyddu o ganlyniad 
i newid mewn 
bioamrywiaeth

Colli delweddau sy’n 
deillio o fethiant i newid 
i reoli bioamrywiaeth

Risg ffisegol 
Ailbrisio capasiti 
gwasanaethu dyledion 
a sicrwydd

Graddio diraddiadau 
a cholledion mewn 
prisiau cyfrannau ar ôl 
colli bioamrywiaeth

Mae colli 
bioamrywiaeth yn 
effeithio ar y fantolen

Risg cyfreithiad 

• Cyfreithiad yn ymwneud â cholli bioamrywiaeth a thorri fframweithiau 
cyfreithiol gwaelodol

• Mae rheolau rheoleiddiol newydd yn gosod cyfyngiadau ar fuddsoddi 
mewn gweithgareddau gydag effaith ar fioamrywiaeth

• Lawndal yn sgil adrodd ynghylch risgiau bioamrywiaeth anghywir
• Lawndal yn sgil gwyrddgalchu

Risg systemig
Ni all yr economi gael 
ei hyswirio am gost 
resymol mwyach

Effeithiau sy’n fygythiad 
i’r farchnad o golli 
bioamrywiaeth mewn 
ardal gyfan

Colledion enw da  ar 
gyfer diwydiannau 
cyfan/ marchnadoedd 
cyfan

Ffynhonnell: wedi’i haddasu o BaFin (2019)xxii

Dosbarthiad risg ariannol cysylltiedig â bioamrywiaeth:

Bydd angen i Lywodraeth Cymru hefyd:

• Hyrwyddo buddsoddiadau dim datgoedwigo.
• Cynnal asesiad risg coedwigoedd ar gynllun pensiwn Aelodau Senedd Cymru.
• Ymgysylltu â chwmnïau neu ymbellhau oddi wrth gwmnïau sy’n cymell datgoedwigo. 

Bydd angen i Gyrff Cyhoeddus:

• Bydd cronfa Partneriaeth Pensiwn Cymru’n gofyn i’w hymgynghorwyr a rheolwyr 
buddsoddi gynnal asesiad risg o fuddsoddiadau’r gronfa i asesu lefel y buddsoddiad 



mewn cwmnïau risg coedwigoedd. Ar sail y risg y mae hyn yn cyflwyno, datblygu cynllun 
gweithredu i ymgysylltu â’r cwmnïau hynny neu ymbellhau wrthynt gydag amser i liniaru’r 
risg. 

• Dylai Awdurdodau Lleol ac ymddiriedolaethau’r GIG ymgysylltu â’u staff ar risgiau coedwig 
ac esbonio pam y mae angen newid eu buddsoddiadau pensiwn. 

ARWAIN Y FFORDD
Trwy gydnabod dull dim datgoedwigo fel rhan o’n nod i fod yn Genedl Gyfrifol yn Fyd-eang, 
gallwn arwain ar y llwyfan rhyngwladol; gan ddangos i genhedloedd eraill sut gallwn fyw o 
fewn ein moddau a diogelu adnoddau byd-eang hollbwysig.

Mae dull dim datgoedwigo’n ein galluogi ni i fynd i’r afael â materion eraill fan hyn yng 
Nghymru. O ansawdd ein bwyd a’i effeithiau iechyd cysylltiedig, trwy ostyngiadau yn 
symiau’r bwydydd wedi’u prosesu’n uchel y bwytawn sydd hefyd yn cynnwys nwyddau risg 
i goedwigoedd; i hyrwyddo nwyddau lleol, sydd yn ei dro’n lleihau’r allyriadau cludiant sy’n 
gysylltiedig â’n defnydd.

Nid y cam olaf yw rhai o’r ardystiadau, prosesau ac argymhellion yn y ddogfen hon gan 
fod gwaith i’w wneud o hyd i’w cryfhau a gwella’u hatebolrwydd ac olrheiniadwyedd. Yr 
argymhellion yn y ddogfen hon yw’r camau cyntaf tuag at wneud Cymru’n Genedl Dim 
Datgoedwigo. 
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