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Annwyl Aelod  
 
Mae'n bosibl i Gymru fod yn gyrchfan gynaliadwy o safon ryngwladol i dwristiaid, ac rwy'n 
falch o gyhoeddi fy mhenderfyniad i gymeradwyo y fenter 'Coridorau Gwyrdd ar 
Rwydweithiau Cefnffyrdd a Thraffyrdd Llywodraeth Cymru'. 
 
Bydd y fenter yn cyflawni elfen o'r Cynllun Gweithredu Economaidd "Llewyrch i Bawb", gan 
gyfrannu at ein hymrwymiad i greu economi gynaliadwy a hyrwyddo llesiant economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol a gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru.  Mae'n cefnogi 
ac yn cyflawni prif feysydd polisi ac ymrwymiadau cyfreithiol gan gynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol, drwy gyfrannu at yr Amcanion Llesiant ac amcanion Llywodraeth 
Cymru. 
 
Ar y cychwyn dros gyfnod o bum mlynedd bydd y fenter yn cynnig rhaglen waith a 
gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i wella'r tirwedd ac ansawdd amgylcheddol y 
rhwydwaith trefol a gwledig, gan anelu at wella naws am le a darparu 'pyrth' deniadol i 
Gymru i'n hymwelwyr. 
 

Bydd yn ychwanegu ac yn ategu gwaith arall sydd eisoes wedi'i wneud neu sydd ar y gweill 
i sicrhau mwy o fanteision o'r tir sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd, gyda 
camau a fydd yn cyflawni ystod o fanteision economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a 
diwylliannol. 
 
Bydd y blaenoriaethau yr wyf wedi'u pennu yn gweld gwaith yn dechrau yn ystod y flwyddyn 
ariannol bresennol ar hyd y 3 ffordd sy'n rhan o Ffordd Cymru (yr A487, A470 a'r A55) yn 
ogystal â mynedfeydd i Gymru ar yr M4, yr M48, A483, A5 a'r A494 Glannau Dyfrdwy i nodi 
a chreu mesurau er mwyn cyflawni'r fenter.  Bydd y gwaith yn parhau yn y blynyddoedd 
nesaf gan ychwanegu ffyrdd eraill a safleoedd strategol megis ein prif drefi a dinasoedd. 
Gan ddibynnu ar y lleoliad dan sylw, mae'r camau hyn yn dangos y mathau o fesurau y 
gellid eu darparu; 
 

o Prosiectau plannu coed i wella strwythur ac ystod oedran yr ardal sy'n cael ei 

phlannu. Mewn ardaloedd gwledig, gallai hyn olygu defnyddio rhywogaethau 

cynhenid megis Derwen, Onnen, Celyn a Collen. Ar gyfer ardaloedd trefol, gallai 

olygu amrywiol goed addurniadol. 

o Cyflwyno ardaloedd o flodau gwyllt neu wella amrywiaeth yr ardaloedd presennol 

o Nodi cyfleoedd ar gyfer mesurau i wella'r naws am le. Er enghraifft darparu 

nodweddion ffiniol i gyd-fynd â'r rhai hynny sydd yn yr ardal leol megis ffensys 
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llechen, gwrychoedd neu gloddiau; plannu coed i adlewyrchu lleoliadau neu 

gyfeiriadau diwylliannol penodol. 

Bydd y gwaith cynnal a chadw ar y rhwydwaith nad yw'n cael ei gynnwys yn y fenter yn 
parhau i gael ei wneud, ond rwyf wedi gofyn i'm swyddogion adolygu ein safonau cynnal 
ymyl y ffyrdd i sicrhau eu bod yn briodol a chyfrannu at y cynllun coridorau gwyrdd.  
 
Trwy gyfnod y fenter, byddwn yn edrych ar gyfleoedd a'r camau i'w cymryd i wella 
cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau ar y rhwydwaith, gan gynnwys gwella cysylltedd ar hyd 
y rhwydwaith ffyrdd a'r tirwedd o amgylch. Gallai hyn er enghraifft gynnwys adfer 
cynefinoedd presennol neu greu cynefinoedd newydd neu ddarparu pwyntiau croesi 
newydd ar gyfer rhywogaethau a warchodir.   
 
Trwy'r fenter rwyf wedi herio fy swyddogion i chwilio am gyfleoedd i archwilio a gweithredu 
Atebion yn Seiliedig ar Natur wrth gynllunio prosiectau seilwaith ffyrdd newydd ac ar hyd y 
rhwydwaith presennol. Gallai'r cyfleoedd hyn gynnwys mesurau megis defnyddio systemau 
llystyfiant ar gyfer draenio cynaliadwy, neu blannu coed neu lwyni i sefydlu'r tir. 
 
Byddant yn cydweithio ag eraill wrth gyflawni'r fenter hon gan ystyried goblygiadau hirdymor 
y camau a'r posibiliadau ar gyfer atal problemau rhag codi yn y dyfodol; a thrwy wrando a 
gweithio gyda rhanddeiliaid i gyflawni amcanion a nodau cyffredin. Byddant hefyd yn edrych 
ar ba gyfleoedd fydd ar gyfer BBaChau yng Nghymru i helpu i chwarae eu rhan i gyflawni'r 
fenter. 
 
Rwyf wedi ymrwymo i ddatblygu'r fenter hon, gan ddefnyddio egwyddorion y Coridorau 
Gwyrdd fydd yn dangos ein bod yn enghraifft o arfer gorau, gan ddangos arloesedd ym 
maes rheoli seilwaith gwyrdd ar gyfer trafnidiaeth yn gynaliadwy.  
 
Tegeirian Pigfain a Gwenynog ar yr A449 yn Raglen a Brynbuga. 

  
 
Yn gywir  
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