
Mae'r pandemig yn alwad i'r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu

anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a'n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd,

tlodi bwyd a gwahaniaethau rhwng hiliau. Rydym wedi cofnodi'r gwersi a ddysgwyd ac wedi nodi arfer gorau i

gefnogi cyflwyno a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), y gellid ei defnyddio fel fframwaith

i'n helpu i gyflawni adferiad gwyrdd, er mwyn sicrhau ein bod i gyd yn gweithio i greu dyfodol iach, teg a

chynaliadwy i Gymru.

Mae'r pandemig wedi effeithio ar bawb, yn yr un modd

ag y mae'r argyfwng amgylcheddol yn bygwth pob

aelwyd. Nid yw'r amgylchedd yn rhywbeth sydd ar

wahân i ni, yn hytrach mae'r hyn yr ydym yn ei fwyta,

yn ei yfed ac yn ei anadlu.  Gallwn wneud rhywbeth

ynglŷn â newid yn yr hinsawdd ac atal natur rhag cael

ei ddinistrio. Yn yr un modd â Covid-19, rhaid inni

wynebu ein bygythiadau. Yng ngeiriau'r Panel

Rhyngwladol ar Newid yn yr Hinsawdd “nid oes unrhyw

gamau sy'n rhy fach”.

Rhodri Thomas, Cynnal Cymru

Ers mis Mawrth 2020 mae ein byd wedi newid yn

sylfaenol. Mae'r sioc yn sgil y pandemig Covid-19 wedi

agor ein llygaid i'r realiti y gall y pethau a gymerwn yn

ganiataol newid dros nos. Dyma'n union beth y mae

gwyddonwyr amgylcheddol wedi bod yn ein rhybuddio

amdano ers deng mlynedd ar hugain. Fodd bynnag,

wrth inni ailgodi o'r pandemig, mae gennym gyfle i

wneud y newidiadau sydd eu hangen i greu byd lle y

gall pobl ffynnu heb niweidio'r amgylchedd sy'n eu

cynnal. Yng Nghymru, mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn rhoi

dyletswydd gyfreithiol a moesol ar y sector cyhoeddus

i ailgodi'n gryfach ac yn wyrddach.

Cefnogi Adferiad Gwyrdd Cymru ar ôl COVID-19 drwy adnabod cyfleoedd i

gefnogi iechyd y boblogaeth drwy ddulliau cynaliadwy

Rhagair Gŵr Gwadd

Cyfleoedd Gwyrdd

Adferiad gwyrdd

Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod

Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a chyhoeddodd ei

Chynllun Carbon Isel cyntaf, Ffyniant i Bawb: Cymru

Carbon Isel, sy'n atgyfnerthu'r uchelgais i'r sector

cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral erbyn

2050.

Yn gynharach eleni datganodd Sefydliad Iechyd y Byd

(WHO) fod Covid-19 yn argyfwng iechyd byd-eang, gan

nodi bod y pandemig yn ein hatgoffa o'r berthynas

fregus rhwng pobl a'r blaned. Mae Maniffesto'r WHO ar

gyfer adferiad iach ar ôl Covid-19 yn nodi chwe maes y

gellir gweithredu arnynt, gan ganolbwyntio ar

fioamrywiaeth, newid yn yr hinsawdd (sy'n cwmpasu 
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https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html
https://www.ipcc.ch/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.newscientist.com/article/mg24733001-000-the-covid-19-pandemic-was-predicted-heres-how-to-stop-the-next-one/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.biodiversitywales.org.uk/Deddf-yr-Amgylchedd-Cymru
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cynllun-cyflawni-carbon-isel-cy_0.pdf
https://llyw.cymru/cymru-yn-derbyn-targed-y-pwyllgor-ar-newid-hinsawdd-o-weld-lleihad-o-95-mewn-allyriadau
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19


I ddechrau'r broses o ddatgarboneiddio, cynhaliodd

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru asesiad gyda'r

Ymddiriedolaeth Garbon yn cwmpasu'r holl allyriadau

carbon, i gynhyrchu adroddiad ôl-troed carbon GIG

Cymru 2018-19. Defnyddir y canlyniadau hyn i ddatblygu

Cynllun Cyflawni Strategol GIG Cymru ar

Ddatgarboneiddio GIG Cymru, a fydd yn gweithredu fel

yr ymateb craidd i gefnogi'r argyfwng hinsawdd yng

Nghymru.

Mae Maniffesto'r WHO yn darparu strwythur i bawb sy'n

gwneud penderfyniadau polisi i arwain adferiad er mwyn

hyrwyddo byd iachach, tecach a gwyrddach, gan

fuddsoddi i adfer yr economi ar yr un pryd. Ar lefel leol,

mae'r Ddeddf Llesiant, sy'n adlewyrchu Nodau Datblygu

Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cymru, yn

darparu fframwaith i weithredu Maniffesto'r WHO, wrth

ymateb i'r pandemig a dysgu ohono.

Mae'r pandemig wedi cael effaith fawr ar allu'r sector

cyhoeddus i ymateb i ddyletswydd bioamrywiaeth adran

6 (Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016), gyda phrosiectau

natur ymarferol ac ymdrechion monitro wedi'u gohirio.

Yn ychwanegol at hynny, mae pwysau ar fannau

cyhoeddus, fel parciau a thraethau, wedi arwain at

ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynnydd mewn taflu

sbwriel, gan gynnwys cyfarpar diogelu personol, gan

sbarduno effaith negyddol ar fioamrywiaeth.

Ar yr ochr gadarnhaol, mae pobl wedi cofleidio natur, gan

chwilio am fywyd gwyllt yn eu gerddi, eu parciau ac yng

nghefn gwlad ehangach a chymryd rhan mewn ymarfer

corff yn yr awyr agored sy'n arwain at well buddion

iechyd corfforol a meddyliol. Mae hyn oll yn tynnu sylw at

bwysigrwydd y berthynas rhwng pobl a'r blaned. Mae

sefydliadau wedi sylweddoli bod gofod sy'n gyfoethog o

ran byd natur yn gaffaeliad i iechyd y cyhoedd, ac wedi

parhau i weithredu prosiectau bioamrywiaeth, gan gadw

at ganllawiau cenedlaethol Covid-19.

Mae adroddiad Living Planet 2020 y World Wildlife Fund

(WWF)  yn tynnu sylw at y ffaith bod colli bioamrywiaeth,

oherwydd bod y ddynoliaeth yn dinistrio natur, yn

uniongyrchol gysylltiedig â'r tebygolrwydd cynyddol y

bydd pandemig yn digwydd, gyda'r potensial i wneud

llanastr o i iechyd, economïau a diogelwch byd-eang.

Mae tua 60% o glefydau heintus yn glefydau milheintiol -

yn cael eu trosglwyddo o anifeiliaid i fodau dynol - ac

mae ychydig dros 70% o'r heintiau milheintiol yn cael eu

hachosi gan bathogenau sy'n tarddu o fywyd gwyllt. Mae

gweithgareddau dynol sy'n disbyddu natur, gan

gynnwys ffermio dwys a datgoedwigo, yn dadleoli

rhywogaethau ac yn dod â mwy o bobl i gysylltiad ag

anifeiliaid gwyllt gan greu'r cyfle perffaith ar gyfer clefyd

milheintiol. Mae adroddiad diweddar gan WWF yn galw

am weithredu ar frys i ddiogelu bioamrywiaeth a lleihau'r

risg o bandemig fel Covid-19 yn y dyfodol.

Cefnogi bioamrywiaeth

Dirywiad bioamrywiaeth a chlefyd milheintiol

ynni, dŵr, teithio, bwyd, gwastraff a defnydd), mannau

gwyrdd a dadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil.

 Gardd bywyd gwyllt o Cadwch Gymru'n Daclus
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O ystyried y cysylltiad annatod rhwng yr amgylchedd,

iechyd a'r economi, mae Maniffesto'r WHO yn nodi

pwysigrwydd cydweithio i ailfeddwl sut rydym yn

defnyddio adnoddau naturiol, yn hyrwyddo systemau

bwyd cynaliadwy ac iach, yn integreiddio iechyd i bob

agwedd ar gynllunio trefol ac yn buddsoddi mewn

gwasanaethau hanfodol i sicrhau bod gan bawb fynediad

at ddŵr glân a glanweithdra. Mae hefyd yn hanfodol

rhoi’r gorau i ariannu llygredd drwy gymorthdaliadau ar

gyfer tanwydd ffosil a newid i ynni glân er mwyn gwella

ansawdd aer ac achub bywydau.

Dros y ffin, ymrwymodd GIG Lloegr yn ddiweddar i ddod

yn 'sero-net o ran carbon' erbyn 2040, yn dilyn

tystiolaeth gynyddol o effeithiau newid yn yr hinsawdd a

llygredd aer ar iechyd. Mae'r adroddiad NHS Net Zero yn

nodi sut mae'r gwasanaeth iechyd eisoes wedi lleihau ei ôl

troed carbon ac yn archwilio nifer o feysydd allweddol

sy'n hanfodol i leihau carbon ar draws GIG Lloegr.

https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/other-estates-related-guidance/nhs-wales-carbon-footprint-2018-19/
https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.biodiversitywales.org.uk/Adran-6
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53193425
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-54265590
https://www.gov.uk/government/news/public-love-for-nature-during-covid-19-highlighted-by-new-survey
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/924959/national-travel-attitudes-study-wave-4-provisional.pdf
https://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/mental-health/the-benefits-outdoor-green-and-blue-spaces
https://www.nesta.org.uk/project-updates/people-need-parks-and-parks-need-people/
https://www.nesta.org.uk/project/rethinking-parks/
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/better-or-worse-delicate-relationship-between-people-and-wildlife-around
https://d3bzkjkd62gi12.cloudfront.net/downloads/covid_19__urgent_call_to_protect_people___nature_double_page_full_report.pdf
https://www.england.nhs.uk/greenernhs/wp-content/uploads/sites/51/2020/10/delivering-a-net-zero-national-health-service.pdf


Mae pandemig y coronafeirws yn effeithio ar fywydau

beunyddiol pob un ohonom, gan gynnwys ein hiechyd

corfforol a meddyliol. Dengys canfyddiadau o Arolwg

WHO fod y pandemig wedi tarfu ar wasanaethau iechyd

meddwl hollbwysig mewn 93% o wledydd, a bod y galw am

gymmorth ar gyfer iechyd meddwl yn cynyddu. Mae

profedigaeth, ynysigrwydd, ofn a cholli incwm yn achosi

problemau iechyd meddwl neu'n dwysáu'r rhai sy'n bodoli

eisoes.  Mae'r rhai â chyflyrau iechyd meddwl sy'n bodoli

eisoes yn fwy agored i'r mesurau a roddwyd ar waith er

mwyn ffrwyno'r pandemig, a gall y clefyd ei hun arwain at

gymhlethdodau niwrolegol a chymhlethdodau iechyd

meddwl. Yng Nghymru, canfu un arolwg fod tua 50% o'r

boblogaeth yn profi trallod seicolegol arwyddocaol yn

glinigol, gyda thuag 20% yn dangos effeithiau 'difrifol'.

Mae astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Iechyd

Meddwl yn nodi sut mae'r pandemig wedi effeithio'n

anghyfartal ar iechyd meddwl, yn dibynnu ar statws

cymdeithasol a/neu economaidd pobl, gyda grwpiau

penodol yn wynebu mwy o risg o gael iechyd a lles

meddwl gwaeth. Dengys tystiolaeth fod mwy o

fynediad i fannau gwyrdd a glas yn gysylltiedig â gwell

iechyd corfforol a meddyliol ar draws pob lefel

economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, fel y mae

mesurau i fynd i'r afael â'r pandemig wedi amlygu, nid

yw mynediad at natur yn deg ar draws cymdeithas. Yn

aml mae gan rai grwpiau a chymunedau fynediad

cyfyngedig i fannau gwyrdd, megis gerddi neu barciau

lleol - gwahaniaeth a amlygwyd wrth i'r cyfyngiadau

symud gael eu llacio drwy annog pobl i dreulio amser yn

yr awyr agored.

Mae'r pandemig wedi cael effaith economaidd enfawr

sy'n effeithio ar gyflogaeth ac arferion gwaith, ac

amcangyfrifir bod nifer y di-waith rhwng 5.3 a 24.7

miliwn yn fyd-eang ac yn 41,000 yng Nghymru. Mae'r

effaith ar gyflogaeth ymysg ieuenctid yn debygol o fod

yn ddifrifol o ystyried bod pobl ifanc eisoes dair gwaith

yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith ac yn fwy tebygol o

fod mewn cyflogaeth achlysurol gyda llai o

amddiffyniadau cytundebol. Er bod mesurau polisi

wedi'u cyflwyno, mae lefelau diweithdra yn parhau i

godi, gyda menywod, pobl ifanc a phobl o gefndiroedd

ethnig Du a Phacistanaidd  yn fwyaf tebygol o gael eu

heffeithio.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau, mae'r pandemig

wedi creu'r cyfle i dreialu dulliau newydd i sicrhau

adferiad gwyrdd, iach a theg. Canfu Asesiad o'r Effaith ar

Iechyd a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar

weithio gartref a gweithio ystwyth fod effeithiau

cadarnhaol polisïau gweithio gartref a gweithio ystwyth

yn cynnwys lleihau amser (a chostau) cymudo, hwyluso

gweithgaredd corfforol a hyrwyddo teithio llesol, ochr

yn ochr â'r cyfle i gefnogi economïau a buddsoddiad

lleol. Drwy ymgorffori ffyrdd newydd o weithio a

mabwysiadu economi gylchol fwy cyfartal a chynhwysol

gallwn fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gwella ein

gwytnwch i ymdopi â phandemig yn y dyfodol. 

Wyddech chi?

Mae saith deg pump y cant o'r holl glefydau sy'n dod

i'r amlwg yn glefydau milheintiol

Gall sefydliadau gefnogi bioamrywiaeth ac atal dirywiad

natur yn uniongyrchol, drwy reoli tir yn gynaliadwy i

ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd, ac yn

anuniongyrchol, drwy ymgorffori bioamrywiaeth ar bob

cam o'r broses benderfynu ac ar bob lefel - er enghraifft

drwy gaffael, megis prynu lifrai cotwm Masnach Deg yn lle

cotwm o ffynonellau anghynaliadwy, a thrwy seilwaith, fel

draenio cynaliadwy.

Beth y gallwn ei wneud?

Natur ar gyfer iechyd a llesiant

Economi werdd a theg

Gall atal datgoedwigo a chynnal bioamrywiaeth iach

leihau'r amodau sy'n achosi ymlediad milheintiau.

Mae'r ymgyrch 'Cenedl Dim Datgoedwigo', gan yr elusen

newid hinsawdd Maint Cymru, yn galw ar gyrff cyhoeddus

i ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o’u cadwyni cyflenwi

drwy osgoi nwyddau a gynhyrchir mewn ffordd

anghynaliadwy, megis cig eidion, soia, olew palmwydd,

coffi a chacao, a dewis cynnyrch amgen ardystiedig yn lle

hynny, megis coffi Masnach Deg a chynhyrchion sy'n

cynnwys olew palmwydd wedi'i ardystio gan y Ford Gron

ar Olew Palmwydd Cynaliadwy (RSPO).

Enghraifft o system ddraenio gynaliadwy (SuDS), gan Cadwch Gymru'n Daclus

Er mwyn gwella mynediad at fannau gwyrdd a helpu i

fynd i’r afael â cholli bioamrywiaeth, dyrannodd

Llywodraeth Cymru £7.2 miliwn o gyllid yn ddiweddar i

gefnogi amrywiaeth o brosiectau ledled Cymru, gan

gynnwys perllannau cymunedol a rhandiroedd i gefnogi

tyfu planhigion yn y gymuned.

https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF%20Mental%20Health%20in%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.nhsconfed.org/-/media/Confederation/Files/Publications/Documents/Report_Mental-health-services-NHS-Reset_FNL.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e040229
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.594115/full
https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus/divergence-mental-health-experiences-during-pandemic
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3687
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/07/03/covid-19-has-highlighted-the-inadequate-and-unequal-access-to-high-quality-green-spaces/
https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/nature-and-mental-health/how-nature-benefits-mental-health/
https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/files/8715/9680/8783/PHW_COVID19_IntHorizonScan_Report_13_6Aug2020.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53423571
https://www.resolutionfoundation.org/press-releases/one-in-five-young-people-and-over-one-in-five-bame-workers-who-were-furloughed-during-lockdown-have-since-lost-their-jobs/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06385/
https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news/nrw-led-taskforce-set-to-accelerate-a-green-recovery-in-wales/?lang=cy
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/news/covid-19-pandemic-world-and-beyond-health-impact-home-and-agile-working-wales-report-published/
https://circulareconomy.wales/
https://www.unep-wcmc.org/news/six-ways-conserving-and-sustainably-using-nature-could-prevent-future-pandemics
https://www.biodiversitywales.org.uk/Cynllun-Adfer-Natur-Cymru
https://www.fairtrade.org.uk/media-centre/news/tfl-uniforms-to-feature-fairtrade-cotton-in-new-partnership-deal/
https://cdn.sizeofwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Cy_deforestation-free-nation_Final.pdf
https://llyw.cymru/hwb-cyllid-ar-gyfer-yr-awyr-agored-gwych?_ga=2.78310228.134396075.1608725506-768884129.1582223051


Ymgyrch i annog a chefnogi staff i gymryd camau

cynaliadwy yn y gweithle i gyfrannu'n unigol tuag at

nodau llesiant Cymru yw Byddwch y Newid. Mae'r Pecyn

Cymorth Ni yw'r Newid wedi'i gynllunio i helpu

sefydliadau i fabwysiadu 'Ni yw'r Newid' yn eu

gweithleoedd, gan ddarparu gwybodaeth a chefnogi

newidiadau bach cynaliadwy ar lefel unigolyn neu dîm.

Mae adroddiad diweddar yn tynnu sylw at y ffaith bod

grwpiau penodol fel yr henoed, grwpiau incwm isel neu

grwpiau â chlefydau penodol yn cael eu heffeithio'n fwy

gan ganlyniadau uniongyrchol ac anuniongyrchol Covid-

19 o gymharu ag eraill. Adlewyrchir y ffactorau sy'n

effeithio ar y canlyniadau hyn mewn mynediad

cyfyngedig i fesurau ataliol, megis argaeledd cyfleusterau

golchi dwylo, y gallu i gadw pellter cymdeithasol,

hygyrchedd gofal iechyd, cyfyngiadau o ran trafnidiaeth,

diogelwch y cyflenwad bwyd a mynediad i fannau yn yr

awyr agored ar gyfer iechyd a llesiant.

Ar ddechrau'r pandemig, fe wnaeth awdurdodau lleol

adleoli staff i ddarparu cymorth hanfodol i bobl ynysig

sy'n agored i niwed a gweithio gyda phartneriaid yn y

sector gwirfoddol i gefnogi banciau bwyd cymunedol, a

mabwysiadodd gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol

a gwasanaethau llesiant ffyrdd newydd o weithio i

gefnogi'r rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae prosiectau

cymunedol a phartneriaethau presgripsiynu

cymdeithasol, megis y prosiect Grow Well yng

Nghaerdydd, wedi cefnogi cannoedd o bobl i deimlo'n

iachach, yn hapusach ac yn fwy cysylltiedig â'u cymuned

drwy brosiectau garddio. Ar lefel genedlaethol mae

ymgyrch ''Sut wyt ti?'' gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn

darparu cefnogaeth i bobl yng Nghymru er mwyn mynd i'r

afael ag effaith negyddol Covid-19 ar les meddyliol,

cymdeithasol a chorfforol, yn seiliedig ar bryderon a

amlygwyd yng nghanlyniadau'r arolwg ymgysylltu â'r

cyhoedd.

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd swyddfa'r Comisiynydd

gynllun 5 pwynt ar y meysydd y dylai Llywodraeth

Cymru ystyried buddsoddi ynddynt a'u blaenoriaethu

fel rhan o'i hadferiad gwyrdd ar ôl Covid. Yn ogystal,

mae'r Maniffesto ar gyfer y Dyfodol, a lansiwyd yn yr

hydref, yn cynnwys 48 o argymhellion allweddol i

atgoffa gwleidyddion o’u dyletswydd i ymateb i newid

yn yr hinsawdd, cyfiawnder cymdeithasol, cadw pobl yn

iach a’r anghydraddoldebau a amlygir gan y pandemig.

Canfu ymchwil gan Brifysgol Illinois fod treulio amser ym

myd natur yn darparu amddiffyniad rhag ystod o

glefydau, gan gynnwys diabetes, canser, clefyd

cardiofasgwlaidd ac iselder. Boed yn eich gardd neu

mewn man gwyrdd lleol, ceisiwch dreulio amser ym myd

natur bob dydd i helpu i wella'ch iechyd a lles.

Cyfryngau Cymdeithasol

At hynny, gallai mesurau economaidd, megis 'bondiau

gwyrdd', helpu i ariannu datblygiadau cynaliadwy lleol,

grymuso cymunedau, datblygu sgiliau 'carbon isel' a chreu

swyddi gwyrdd.

Adlewyrchir y gefnogaeth i adferiad gwyrdd ar draws

cymdeithas gyda dim ond 6% o bobl eisiau dychwelyd i

economi fel yr oedd cyn y pandemig. Mewn adroddiad gan

Climate Assembly UK, cynulliad y bobl ar weithredu ar yr

hinsawdd, cytunodd 93% y dylid cymryd camau ar draws

cymdeithas i annog ffyrdd o fyw sy'n gydnaws â bod yn

ddi-garbon.

Cefnogi grwpiau agored i niwed

Datblygiadau gan Gomisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol

Cofiwch ... Mae natur yn gwneud lles i ni!

Ni yw’r newid

Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar

Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant:

Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru:

Cynhyrchwyd gan Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd

ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant a Chyfarwyddiaeth Iechyd a

Llesiant Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Cyswllt: cynaliadwyedd.iechydcyhoeddus@wales.nhs.uk

https://twitter.com/phwwhocc
http://www.phwwhocc.co.uk/
https://www.facebook.com/Phwwhocc
https://twitter.com/whiasu
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/
https://icc.gig.cymru/pynciau/iechyd-a-chynaliadwyedd/dogfenni-iechyd-a-chynaliadwyedd/byddwch-y-newid/
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-05-12-COVID19-Report-22.pdf
https://www.ifs.org.uk/publications/14779
https://www.wlga.cymru/good-council-practice-covid-19
https://www.wlga.cymru/supporting-isolated-vulnerable-people-through-the-buddy-scheme-caerphilly-cbc
https://www.wlga.cymru/tackling-food-poverty-through-the-pandemic-swansea-cc
https://www.mentalhealthconcern.org/wp-content/uploads/2020/05/Community-and-Wellbeing-Services-COVID-19-response-and-case-studies2.pdf
https://www.nesta.org.uk/feature/innovate-save-case-studies/grow-well-community-gardening-social-prescribing-tool/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/
https://icc.gig.cymru/newyddion1/canlyniadaur-arolwg-ymgysylltu-ar-cyhoedd-diweddaraf-gan-iechyd-cyhoeddus-cymru/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/rhaid-i-gyllideb-llywodraeth-cymru-nodi-newid-cyfeiriad-i-ailosod-ein-heconomi/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/10/Maniffesto-y-Dyfodol-CCDC1.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01093/full
https://www.openspace.org/nature-health-benefits
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2020/6/protecting-nature-protects-health-lessons-for-the-future-from-covid-19
https://www.positive.news/economics/social-enterprise/green-recovery-three-ways-it-will-be-spurred-by-the-grassroots/
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/28/just-6-of-uk-public-want-a-return-to-pre-pandemic-economy
https://www.climateassembly.uk/report/read/final-report-exec-summary.pdf

