
 
Beth yw’r Cod Mawndiroedd?

Mae’r Cod Mawndiroedd yn safon ardystio ar gyfer 
prosiectau mawndir yn y DU sydd am werthu’r 
manteision carbon a fydd yn deillio o’r gwaith adfer.

Trwy ardystio prosiect o dan y Cod Mawndiroedd, 
caiff prynwyr sicrhad bod y budd carbon o ddifri ac o 
ansawdd da. Mae hefyd yn darparu sicrwydd y bydd 
y budd carbon yn cael ei fesur a’i fonitro dros amser, 
sy’n hanfodol pan fydd y buddion yn codi dros sawl 
blwyddyn ar ôl i’r pryniant gael ei wneud.

Pam ddylai prosiectau adfer ystyried 
defnyddio’r cod mawndiroedd?

Trwy ddefnyddio Cod Mawndiroedd gall rheolwyr tir 
gynhyrchu ffrwd incwm newydd.

Yn flaenorol, yr unig arian ar gyfer adfer mawndiroedd 
oedd trwy grantiau’r llywodraeth megis taliadau 

amaeth-amgylcheddol. Fel arfer dim ond talu am y 
gweithgareddau adfer (blocio draeniau ac ati) yn unig y 
mae’r rhain, gan anwybyddu costau rheoli a chynnal y 
mawndir mewn cyflwr gwell hirdymor.

Nawr, gall prosiect gael arian o grantiau’r llywodraeth 
a thaliadau carbon. Felly gall adfer mawndir a rheoli 
cyflwr gwell hirdymor fod yn opsiwn ariannol deniadol.

Sut mae adfer mawndir yn arwain at 
fanteision carbon?

Mae mawndir wedi’i ddifrodi yn allyrru carbon a nwyon 
tŷ gwydr eraill i’r atmosffer sy’n cyfrannu at newid yn 
yr hinsawdd. Drwy atal difrod pellach a gwella cyflwr 
mawndir trwy weithgareddau adfer gellir gwneud 
arbedion sylweddol o ran allyriadau. Gellir gwerthu’r 
arbedion carbon neu’r buddion hyn wedyn ar y Farchnad 
Garbon Wirfoddol.

Bydd maint y budd carbon yn dibynnu ar faint y difrod 
cyn iddo gael ei adfer, maint y prosiect (mewn hectarau) 
a hyd y cytundeb rheoli (e,e, 30 mlynedd, 50 mlynedd). 
Mae’r Cod Mawndiroedd yn darparu dulliau cyfrifo ar 
gyfer pob prosiect i gyfrifo hyn yn unigol.

Er
yd

u 
yn

 w
ei

th
re

do
l

W
ed

i d
ra

en
io

W
ed

i a
dd

as
u

B
ro

n 
yn

 
na

tu
rio

l

A
lly

ria
da

u 
nw

yo
n 

ty
 g

w
yd

r (
tC

O
2e

/h
a/

bl
)

Llwybr
adfer

G
w

ei
th

re
du

  
yn

 n
at

ur
io

l

+if

-if

Bydd gwella cyfl wr y 
mawn yn rhannol yn 
arwain at leihad yn yr 
allyriadau blynyddol 
yn barhaol.

MAWNDIROEDD
Cod Mawndiroedd: Dull o 
sicrhau cyllid carbon ar 
gyfer adfer mawndiroedd

Mae angen cymysgedd o gyllid cyhoeddus 
a phreifat i gefnogi adfer mawndir
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Pam fyddai busnes yn prynu’r budd 
carbon?

Mae llawer o gwmnïau yn ymdrechu i ddod yn fwy 
amgylcheddol gynaliadwy. Trwy brynu manteision carbon 
sy’n deillio o adfer mawndiroedd gallant gyfrannu at 
fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a hefyd cefnogi 
manteision ychwanegol megis gwell bioamrywiaeth ac 
ansawdd dŵr, sy’n gysylltiedig â mawndiroedd iach neu 
rai sy’n gwella.

Mae enghreifftiau cyfredol o brynwyr carbon yn y 
DU yn cynnwys cadwyni manwerthu ar y stryd fawr, 
gweithredwyr trafnidiaeth cenedlaethol a datblygwyr 
seilwaith.

Sut fyddai prosiect adfer yn cael prynwr?

Mae cofrestr gyhoeddus o’r holl brosiectau Cod 
Mawndiroedd sydd ar gael ar gael ar-lein, gan alluogi 
darpar brynwyr i chwilio am un sy’n cwrdd â’u gofynion. 
Fel arall, gall prosiectau ddefnyddio gwasanaethau 
brocer carbon arbenigol i chwilio am brynwr ar eu rhan, 
yn hytrach na disgwyl iddynt hwy ddod atynt.

Gall gwerthiant hefyd ddigwydd drwy berthynas 
uniongyrchol, er enghraifft rhwng rheolwr / perchennog tir 
a busnes lleol.
 
Gall prosiectau werthu’r buddion carbon ar unrhyw adeg 
dros gyfnod y prosiect, gyda’r mwyafrif yn gwerthu’r 
cyfanswm ymlaen llaw unwaith y llwyddir i ‘ddilysu’ y 
cynllun adfer o dan y Cod Mawndiroedd.

Sut mae prosiect yn dod yn ardystiedig o dan 
y Cod Mawndiroedd?

Er mwyn dangos cydymffurfiaeth prosiect gyda’r Cod 
Mawndiroedd, mae’n ofynnol i bob prosiect wneud y 
canlynol cyn y gweithgaredd adfer: 
• arolygu cyflwr y mawndir cyn adfer a rhagweld y budd 

carbon posibl
• sefydlu cynllun adfer a rheoli
• llenwi Dogfen Dylunio Prosiect (darperir templed) yn 

amlinellu sut mae’r prosiect yn diwallu gofynion y Cod 
Mawndiroedd. 

 
Yna caiff yr elfennau hyn eu hasesu gan gorff ardystio 
cymeradwy a dyfernir ‘Dilysiad y Cod Mawndiroedd’ os 
yw’n llwyddiannus.

Ar ôl adfer, mae’n rhaid i’r prosiect gael ei ‘Gadarnhau’ 
o bryd i’w gilydd gan y corff ardystio i ddangos ei fod yn 
cyflawni’r buddion carbon a ragwelwyd ac yn parhau i 
fodloni gofynion y Cod Mawndiroedd.

Sut mae prosiect adfer yn cymryd rhan?

I ddarganfod mwy a thrafod os yw eich prosiect adfer 
mawndiroedd yn gymwys ar gyfer ardystiad o dan y Cod 
Mawndiroedd, cysylltwch â thîm yr IUCN UK Peatland 
Programme, neu ewch i’n gwefan.

Cysylltwch â ni

E: info@iucn.org.uk
T: 07341 733242
W: www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/peatland-code

Mae’r ‘International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN) UK Peatland Programme’ yn bodoli 
i hyrwyddo adferiad y mawndiroedd yn y DU ac yn 
hyrwyddo manteision lluosog mawndiroedd trwy 
bartneriaethau, gwyddoniaeth gref, polisi cadarn ac 
arfer effeithiol.

www.iucn-uk-peatlandprogramme.org   @iucnpeat
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