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2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

 

3 Craffu blynyddol ar Gyfoeth Naturiol Cymru 

(09.30 - 10.40) (Tudalennau 1 - 51)  

Diane McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru 

Keith Ingram, Prif Weithredwr Dros Dro Cyfoeth Naturiol Cymru 

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol, Polisi a Thrwyddedu, Cyfoeth Naturiol 
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Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Papur - Cyfoeth Naturiol Cymru 
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4 Craffu ar gyllideb a gwaith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
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Briff Ymchwil 

Papur - Llywodraeth Cymru 
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5.1 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr 

ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' 

– Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig 

 (Tudalennau 78 - 86)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 

a Materion Gwledig 

 

 

5.2 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr 

ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' 

– ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Cadeirydd 

 (Tudalennau 87 - 89)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Cadeirydd 

 

 

 



5.3 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr 

ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' 

– llythyr oddi wrth Gymdeithas Pysgotwyr Cymru 

 (Tudalennau 90 - 91)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth Gymdeithas Pysgotwyr Cymru 

 

5.4 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr 

ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' 

– ymateb gan y Cadeirydd at Gymdeithas Pysgotwyr Cymru 

 (Tudalennau 92 - 93)  

Dogfennau atodol: 

Llythr  gan y Cadeirydd at Gymdeithas Pysgotwyr Cymru 

 

5.5 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cyllid 

gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyfyngedig 

 (Tudalennau 94 - 99)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 

5.6 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 

a Materion Gwledig ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ar adnoddau naturiol 

 (Tudalennau 100 - 106)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 

a Materion Gwledig ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ar adnoddau naturiol 

 

 

 

 



5.7 Sleidiau o’r cyflwyniad a roddwyd gan EDF Energy yng nghyfarfod y Pwyllgor 

ar 26 Hydref 

 (Tudalennau 107 - 120)  

Dogfennau atodol: 

Sleidiau o’r cyflwyniad a roddwyd gan EDF Energy yng nghyfarfod y Pwyllgor 

ar 26 Hydref 
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Craffu Blynyddol 2017 y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig ar Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Briffio ar faterion allweddol a chynnydd a wnaed ers mis Tachwedd 
2016. 
 
Cynnwys 
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9. Gweithredu deddfwriaeth……………………………………………..……10 
10. Swyddfa Archwilio Cymru…………………………………………………..13 
11. Brexit…………………………………………………………………………..14 

 
1. Cyflwyniad 
 
Diben Cyfoeth Naturiol Cymru yw ceisio rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Rydym 
yn ymsefydlu egwyddorion rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol drwy’r ffordd yr 
ydym yn gweithio, a thrwy gymhwyso’r egwyddorion hyn rydym yn sicrhau bod ein 
cyfraniad at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) mor fawr â phosibl. 
 
Mae ein hadroddiad Buddion1, ac adroddiad gwerth am arian2 Swyddfa Archwilio Cymru, 
wedi dangos ein bod wedi rheoli’r bum mlynedd gyntaf yn dda. Roedd yr adroddiad yn 
cydnabod bod "llwyddiant creu Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys heriau sylweddol". Yn 
wir, nid yw wedi bod yn rhydd o heriau: mae ein cyllid wedi dod o dan bwysau cynyddol, 
rydym yn gorfod derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau newydd o ddarnau newydd o 
ddeddfwriaeth, ac mae ein staff wedi dioddef newydd ac ansicrwydd parhaus yn ystod y 
cyfnod hwn. Mae’n glod i’n staff ein bod wedi parhau i gyflawni ein dyletswyddau yn ystod 
y cyfnod hwn. 
 
Rydym ar y trywydd iawn i gyflawni’r manteision a amlinellir yn yr achos busnes 
gwreiddiol. Fodd bynnag, mae gennym bryderon am ein gallu i fanteisio’n llawn ar y 

                                                           
1 “Creu Cyfoeth Naturiol Cymru – gwireddu buddiannau'r Achos Busnes”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Gorffennaf 2017. 
2 “Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymrutural Resources Wales”. Swyddfa Archwilio Cymru. Chwefror 2016. Adalwyd 9 

Hydref 2017. 
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cyfleoedd a gynigir gan y fframwaith deddfwriaethol newydd ac i gynnal ein gwasanaethau 
os bydd ein cyllid yn parhau i ddod o dan yr un lefelau o bwysau yn y dyfodol. Byddem 
hefyd yn gallu cynllunio a rheoli ein busnes llawer mwy effeithiol pe baem yn cael 
gyllidebau aml-flwyddyn, yn hytrach nag yn y cyllidebau blynyddol a gawsom yn y 
blynyddoedd diwethaf. 
 
Rydym yn croesawu’r cyfle i gyflwyno i’r pwyllgor yn ystod ei graffu blynyddol ar Cyfoeth 
Naturiol Cymru. 
 

2. Llythyr cylch gwaith 
 
Crynodeb o’r camau a gymerwyd i gyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn llythyr cylch 
gwaith 2016–17 Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Mae crynodeb o gamau gweithredu yn seiliedig ar y blaenoriaethau canlynol ar gael yn 
Atodiad 1 (tudalen 15). 
 
 
Crynodeb o gamau yr ydych wedi eu rhoi ar waith i gyflawni’r blaenoriaethau a 
nodir yng nghylch gwaith 2017–18. 
 
Mae crynodeb o gamau gweithredu yn seiliedig ar y blaenoriaethau canlynol ar gael yn 
Atodiad 2 (tudalen 18). 
 
 

3. Cynllun Diswyddo Gwirfoddol 
 
Diweddariad ar unrhyw gynllun diswyddo gwirfoddol a gyflwynwyd ers craffu 
blynyddol yn 2016, gan gynnwys niferoedd y staff sydd wedi manteisio ar y cynllun 
a chyfanswm y gost hyd yn hyn. 
 
Ni ydym wedi rhedeg unrhyw gynlluniau ymadael gwirfoddol ers cais Buddsoddi i Arbed 
2016–17.  
 
Fodd bynnag, rydym wedi cyflwyno dau bolisi newydd sy’n ein helpu i reoli ein hadnoddau 
a’n costau: 

 Polisi a gweithdrefn Adleoli a Diswyddo 

 Cynllun ymadael gwirfoddol unigol 
 
Cyflwynwyd y polisïau newydd hyn ym mis Mehefin. 
 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynnal a gwella ein heffeithlonrwydd fel busnes, gan 
geisio sicrhau diogelwch cyflogaeth i’n cyflogeion. Mae’r polisi Adleoli a Diswyddo a’r 
weithdrefn gysylltiedig yn nodi sut y byddwn yn cynorthwyo’r staff hynny nad oes angen eu 
swyddi mwyach, y mae eu swyddi yn dod i ben, neu y cadarnheir eu bod ‘Mewn Perygl’ yn 
dilyn Rhaglen Newid, ar ôl cwblhau swydd â chyfyngiad amser, seibiant gyrfa neu 
secondiad. Caiff staff sy’n cael eu heffeithio eu cynorthwyo i ddod o hyd i swyddi eraill naill 
ai o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru, neu yn rhywle arall yn y Gwasanaeth Sifil neu 
Wasanaeth Cyhoeddus Cymru trwy gyfnod o weithgarwch adleoli. Hyd yn hyn, mae un 
cyflogai wedi ymadael trwy ddiswyddo gwirfoddol yn rhan o’n polisi Adleoli a Diswyddo. 
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Mae polisi a gweithdrefn y Cynllun Ymadael Gwirfoddol Unigol yn cynnig proses i’w dilyn 
pan allai fod gan staff ddiddordeb mewn gadael Cyfoeth Naturiol Cymru ar delerau 
ymadael gwirfoddol ond trwy achos busnes unigol. Mae’r weithdrefn yn cynnig fframwaith 
i’w ddilyn fel bod yr holl bartïon sy’n cymryd rhan yn y broses hon yn eglur ynghylch yr holl 
gamau sy’n ofynnol ac ar ba sail y gellir cymeradwyo ceisiadau unigol. Bydd pob cais o’r 
fath yn amodol ar gymeradwyo achos busnes yn unol â’r cydymffurfiad a’r dirprwyaethau a 
gyhoeddir. Ni chytunwyd unrhyw ymadawiadau hyd yn hyn drwy’r Cynllun Ymadael 
Gwirfoddol Unigol. 
 
Rydym yn ystyried rhedeg Cynllun Ymadael Gwirfoddol arall yn 2018–19. Ni 
phenderfynwyd ar gwmpas a maint y cynllun eto. 
 
 

4. Cynllun Corfforaethol a Chynllun Busnes 
 

Manylion proses ddatblygu’r Cynllun Corfforaethol nesaf ar gyfer y corff, gan 
gynnwys amlinelliad o flaenoriaethau disgwyliedig a manylion sut y mae’r rhain yn 
wahanol i gynllun cyfredol 2014–17. 

 
Mae ein Cynllun Corfforaethol newydd yn rhedeg o 2017–22. Mae’n wahanol i’n Cynllun 
Corfforaethol blaenorol o’r safbwynt ei fod yn cymryd deddfwriaeth newydd i ystyriaeth – 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) – ac mae 
wedi ei ddatblygu ar sail ein Hamcanion Llesiant newydd.  
 
Datblygwyd y cynllun dros y sawl mis diwethaf trwy gydweithrediad â staff a rhanddeiliaid.  
 
Gwnaethom: 

 gynnal nifer o sesiynau gyda’n Tîm Gweithredol a’n Haelodau Bwrdd; 

 cynnal digwyddiadau ymgysylltu allanol gyda rhanddeiliaid (roedd y rhain hefyd yn 
cynnwys nifer o aelodau staff â meysydd penodol o arbenigedd er mwyn helpu i 
hwyluso trafodaeth); a 

 byddwn yn rhannu’r Cynllun Corfforaethol gyda’n holl staff ar gyfer sylwadau cyn 
iddo gael ei gwblhau. 
 

Ein blaenoriaethau fydd datblygu ein sefydliad a newid y ffordd yr ydym yn gweithio – gan 
fabwysiadu rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol a’i hegwyddorion cysylltiedig, a’r 
pum ffordd o weithio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – gan weithio 
mewn ffordd lawer mwy integredig gyda chyrff cyhoeddus eraill a chydweithredu’n agos â 
phartneriaid yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er enghraifft. 
 
Crynodeb o berfformiad y corff yn erbyn Cynllun Busnes 2016–17 a Chynllun 
Busnes 2017–18 (perfformiad hyd yn hyn), gan gynnwys yr adroddiad perfformiad 
dangosfwrdd corfforaethol diweddaraf. 
 
Mae ein Fframwaith Perfformiad 2016–17 a’n Fframwaith Perfformiad 2017–18 hyd yn hyn 
yn isod. Mae fframwaith 2016–17 yn olrhain dangosyddion a mesurau, gan ddangos 
cynnydd yn erbyn y Cynllun Corfforaethol, y Cynllun Busnes a’r Llythyr Cylch Gwaith, tra 
bydd fframwaith 2017–18 yn olrhain mesurau a chynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes a’r 
Llythyr Cylch Gwaith tan i’n Cynllun Corfforaethol newydd gael ei gwblhau yn 
ddiweddarach eleni. 
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Dangosfwrdd Terfynol 2016–17 Dangosfwrdd Fframwaith Perfformiad Cyfnod 3 2016–17  
 
Dangosfwrdd 2017–18 Hyd yn Hyn Dangosfwrdd Fframwaith Perfformiad Cyfnod 1 2017–
18 
 
 

5. Arolwg Staff 
 
Diweddariad ar arolwg staff Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys canlyniadau 
arolwg 2017. 
 
Rhoddodd ein hail Arolwg Pobl,3 a gynhaliwyd ym mis Ebrill 2016, wybodaeth werthfawr i 
ni hysbysu ein strategaeth Pobl a Thimau, datblygiad ein harweinyddiaeth, a newid a 
datblygiad arall yn ein sefydliad. Wrth baratoi ar gyfer ein trydydd arolwg, roeddem yn 
dymuno cael mwy o naratif a safbwyntiau mwy trylwyr o sut y mae pobl yn teimlo a beth 
arall y mae angen i ni ganolbwyntio arno i wella pethau. 
 
Rydym wedi penderfynu treialu dull, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Bangor yng Nghanolfan 
Cynefin, o’r enw SenseMaker, Cognitive Edge. Mae hwn yn ddull a ddefnyddir ledled y 
byd fel offeryn ymgysylltu â chymunedau a phobl ac, yn fwy penodol, mewn llawer o 
sefydliadau dielw a sector cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys Swyddfa Archwilio 
Cymru. 
 
Bydd elfen o gymhariaeth â’n ail arolwg pobl, ac efallai y byddwn yn dychwelyd i holiadur y 
Gwasanaeth Sifil yn y dyfodol. Fodd bynnag, ar gyfer ein trydydd arolwg, rydym eisiau 
cael gafael ar fwy o ddata ansoddol i hysbysu lle mae pethau’n mynd yn dda a beth y mae 
angen i ni ei newid o hyd. Disgwylir i’r arolwg gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2018. 
 
Mae gennym gynllun ymgysylltu llawn i sicrhau bod yr adborth yr ydym yn ei dderbyn mor 
werthfawr â phosibl, gan gynnwys pawb yn y broses o wneud Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
well lle i weithio, gan wneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth yng Nghymru. 
 
 

6. Hunan-blismona 
 
Crynodeb o unrhyw gamau gorfodi neu hunan-blismona y mae’r corff wedi eu 
cymryd yn erbyn ei hun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Rydym yn cyhoeddi cofnod o’n holl benderfyniadau hunan-drwyddedu4 ar y wefan bob 
mis. 
  
Roedd 93 o benderfyniadau hunan-drwyddedu rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017, ac 
roedd cymysgedd o drwyddedau echdynnu, trwyddedau morol, trwyddedau gweithgarwch 
perygl llifogydd, cydsyniadau Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac 
awdurdodiadau chwynladdwr.  
  
Cyflwynir trwyddedau Echdynnu Dŵr gan y Tîm Trwyddedu Adnoddau Dŵr ac mae ei 
broses drwyddedu a deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i gyflwyno ein dogfennau 

                                                           
3 “Arolwg Pobl 2016”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
4 “Ein penderfyniadau hunan-drwyddedu”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
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penderfyniad i Lywodraeth Cymru graffu arnynt a chael yr opsiwn i’w ‘galw i mewn'. Mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyson fodlon â’n penderfyniadau ar y 
ceisiadau. Ar ôl i ni dderbyn ymateb swyddogion Llywodraeth Cymru, fe’u hanfonir at y 
Cyfarwyddwr Gweithredol dros Dystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i’w cymeradwyo, h.y. nid 
yw’r arweinydd tîm yn eu cadarnhau, sef y broses a’r lefel ddirprwyo ar gyfer ceisiadau 
nad ydynt yn gysylltiedig â Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Ymchwilio cydymffurfiad 
Mae System Rheoli Amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ei hardystio i safon 
amgylcheddol ISO14001:2015. Yn rhan o’r System Rheoli Amgylcheddol, mae gennym 
weithdrefn yn ymwneud ag ymchwilio, adrodd ac adolygu digwyddiadau amgylcheddol. 

 Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017, adroddwyd ac adolygwyd 
deg digwyddiad amgylcheddol yn ymwneud â’n gwaith (neu waith ein contractwyr) 
(adroddwyd 18 o ddigwyddiadau yn 2015/16). 

 O’r deg digwyddiad amgylcheddol, achoswyd un gan gontractwr yn gweithio ar ein 
rhan. 

 Ni ddosbarthwyd yr un o’r adroddiadau digwyddiad yn ddifrifol yn ôl y cynllun 
dosbarthu digwyddiadau yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau 
amgylcheddol.  

 
 

7.  Grantiau a Rhaglenni Ariannu 
 
Diweddariad ar grantiau a rhaglenni ariannu partneriaeth. 
 
Mae’r rowndiau grant cystadleuol cyfredol (a ddyfarnwyd yn 2015 a 2016) a’r 
Partneriaethau Cydweithio (a ddyfarnwyd yn 2015) oll yn dod i ben ym mis Mawrth 2018.   
 
Ceir crynodeb isod o’r arian a ddyrannwyd i’r ddwy rownd grant a’r swm a dalwyd allan 
hyd yn hyn: 
 
Tabl 1 

Rownd Dyraniad Talwyd hyd yn hyn 

Cystadleuol 2015 £1,703,396  
£4,740,812 

Partneriaethau Cydweithio 2015 £3,309,131  

Cyfanswm rowndiau 2015 £5,012,527  £4,740,812 

   

Cystadleuol 2016 £510,392  £113,738 

   

Cyfansymiau £5,522,919  £4,854,550 

 
Mewn ymateb i argymhellion adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru5 ac yn unol â gofynion 
ffyrdd newydd o weithio Llywodraeth Cymru a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, datblygwyd dull newydd ar 
gyfer ariannu partneriaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n dilyn Model Comisiynu ar 

                                                           
5 “Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru”. Swyddfa Archwilio Cymru. Chwefror 2016. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
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gyfer Cydweithio a Chyd-gynhyrchu,6 ac fe’i cymeradwywyd gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol 
Cymru ym mis Mai 2017.7   
 
Mae’r dull newydd hwn yn annog datblygiad prosiectau cydweithredol a, phan fo’n briodol, 
wedi’u cyd-gynhyrchu â phwyslais eglur ar yr anghenion a brofwyd ar lefel Datganiad 
Ardal lleol. Gan na ddisgwylir i’r Datganiadau Ardal eu hunain gael eu cwblhau tan fis 
Rhagfyr 2019, rydym wedi penderfynu cynnal galwad agored am rownd grant interim, gan 
ddefnyddio cynlluniau comisiynu lleol i nodi heriau rhagarweiniol y gwahoddir rhanddeiliaid 
allanol i gynnig atebion iddynt.   
 
Gan fod y ffordd hon o weithio yn newydd a chan y bydd yr alwad hon yn cynnig grantiau 
am hyd at 18 mis yn unig, bydd yn cael ei defnyddio fel prawf i archwilio sut yr ydym yn 
sicrhau dull sy’n fwy seiliedig ar le sy’n integreiddio amcanion amgylcheddol a llesiant 
mewn ffordd gyfannol. Bydd yr alwad agored nesaf yn dechrau wedyn ar ôl i’r 
Datganiadau Ardal gael eu cyhoeddi, a bydd am hyd at bedair blynedd. 
 
 

8. Sefyllfa ariannol ac arbedion 
 

Sefyllfa ariannol ddiweddaraf y corff.  

 
Blwyddyn Ariannol 2017–18 
 
Cyllideb Refeniw 
Yn 2017–18, derbyniwyd dyraniad Cymorth Grant digyfnewid gennym gan Lywodraeth 
Cymru, a oedd yn cymharu â gostyngiad o 7% (£6 miliwn) yn 2016–17. Mae gennym 
bwysau chwyddiant a chyflog hefyd. I helpu, rydym wedi parhau i gyflawni gostyngiadau 
i’n costau gweithredu wrth i ni leihau’r ddibyniaeth ar ein cyrff etifeddol. Galluogodd hyn i 
ni sefydlogi ein cyllidebau a pheidio â gwneud unrhyw ostyngiadau pellach i’r gyllideb ar ôl 
gwneud toriadau yn 2016–17. 
 
Y pwysau mwyaf sylweddol o ran costau a ddaeth i’r amlwg yn 2017–18 yw effaith 
gweithredu’r cynllun Gwerthuso Swyddi, â goblygiadau ar unwaith ac yn y dyfodol o ran 
costau. Mae’r pwysau ar unwaith o ran costau yn cael eu rheoli trwy wneud arbedion 
oportiwnistaidd mewn cyllidebau a’n sefyllfa incwm gadarnhaol. 
 
Ers ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid 
ychwanegol yn ystod y flwyddyn i’n cynorthwyo i gymryd cyfrifoldebau newydd, i 
weddnewid, ac i ymdrin â sefyllfaoedd brys fel ymdrin â phroblemau iechyd coed (gweler 
Tabl 2).   
 
Adroddwyd ein sefyllfa ariannol gyfredol8 i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Medi 
2017. 
 
I grynhoi, mae’r sefyllfa ariannol gyffredinol ar gyfer 2017–18 ar ddiwedd mis Awst yn 
gadarnhaol; mae incwm ar y blaen i gyllideb ac mae gwariant yn cael ei reoli islaw’r 
gyllideb.  

                                                           
6 “Model Comisiynu ar gyfer Cydweithio a Chyd-gynhyrchu”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
7 “Cofnodion cyfarfod Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, Mai 2017”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Mai 2017. Adalwyd ar 9 Hydref 
2017. 
8 “Adroddiad Cyllid – 2017-18”. Papur Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. 20 Medi 2017. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
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Cyllideb Gyfalaf 
Mae ein rhaglen gyfalaf fwyaf ar gyfer rheoli perygl llifogydd. Ar hyn o bryd, rydym yn 
gwario rhwng £15 miliwn ac £20 miliwn y flwyddyn a £19 miliwn yw’r cyfanswm yn ystod y 
flwyddyn ariannol hon. Rydym ar y trywydd iawn i gwblhau tri chynllun mawr yn 2018 yng 
Nghrindai (Casnewydd), Llanelwy a’r Rhath (Caerdydd). 
 
Mae ein Cymorth Grant llinell sylfaen yn sylweddol is na’r lefel honno (amcangyfrif o £10 
miliwn o’r cyfanswm o £17 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf). Ategwyd cyllid yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf gan gyllid Ewropeaidd, Cynllun Seilwaith a Gwella Cymru, a 
dyraniadau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.  
 
Rydym hefyd yn derbyn dyraniad llawer llai ar gyfer gwaith nad yw’n ymwneud â llifogydd 
– £0.8 miliwn a £0.9 miliwn arall ar gyfer gwelliannau i Lwybr Arfordir Cymru fel rheol. Yn 
2017–18, derbyniwyd £2 filiwn ychwanegol gennym, a wnaeth ein galluogi i gychwyn 
cynllun clirio coed yn y gogledd sy’n mynd i’r afael a pheryglon difrifol – mae Llywodraeth 
Cymru wedi cadarnhau cyllid ychwanegol i’r cynllun hwn ar gyfer y flwyddyn nesaf hefyd. 
 

Blwyddyn Ariannol 2018–19 a thu hwnt 
Rydym wedi derbyn cadarnhad o’n dyraniadau Cymorth Grant dangosol ar gyfer y ddwy 
flwyddyn ariannol nesaf. Mae ein Cymorth Grant refeniw ar gyfer gwaith nad yw’n 
ymwneud â llifogydd wedi lleihad o 5% (£3m) ym mhob un o'r ddwy flynedd nesaf. Rydym 
yn aros am gadarnhad o’n setliad refeniw llifogydd, ond mae’r Llywodraeth wedi rhoi 
gwybod i ni na fydd unrhyw ostyngiad. 
 
Mae’r gostyngiadau arfaethedig yn golygu bod ers creu Cyfoeth Naturiol Cymru, mae ein 
cyllid refeniw llinell sylfaen wedi lleihau gan £13m y flwyddyn, sy'n 14% mewn termau 
arian parod a 29% mewn termau real. 
 
Oherwydd newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth a pholisi a phwysau ariannol a ragwelir 
yn y blynyddoedd i ddod, rydym wedi gwneud y penderfyniad i ailgynllunio’r sefydliad gyda 
llai o staff na’r hyn sydd gennym ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl i’n rhaglen newid gael ei 
chwblhau erbyn 1 Ebrill 2019 a dylai gyflawni arbedion gwerth £10 miliwn y flwyddyn o ran 
costau sy’n gysylltiedig â staff ac nad ydynt yn gysylltiedig â staff. 
 
Rydym yn benderfynol o fod yn rheoleiddiwr effeithlon ac effeithiol ac rydym wedi cynnal 
ein ffioedd ar neu’n sylweddol is na’r lefelau termau real a godwyd gan ein rhagflaenydd 
yn 2012–13. Unwaith eto, ar gyfer 2018–19, byddwn yn cynnal ffioedd ar yr un lefelau 
‘arian parod’ â 2017–18. 
 
Ar gyfer ein gweithgareddau masnachol, byddwn yn rhoi ein Cynllun Menter ar waith, a 
fydd yn sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar ein cyfleoedd a’n gweithgareddau 
masnachol i gynorthwyo’r datblygiad a’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol.  
 

Manylion unrhyw geisiadau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru am gyllid 
ychwanegol yn ogystal â’ch dyraniad ariannol a gyllidebwyd ar gyfer 2016–17 a 
2017–18 i fynd i’r afael â phwysau a chyfrifoldebau newydd. 

 
Cyllid Ychwanegol 
Roedd Cymorth Grant ychwanegol a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru i’w ddefnyddio 
yn 2016–17 a 2017–18 fel a ganlyn: 

Tudalen y pecyn 28



8 
 

 
 
 
Tabl 2 

Cyllid a ddyrannwyd ar gyfer: 2016–17 
£m 

2017–18 
£m 

Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd 3.5 4.0 

Iechyd coed 3.5 3.5 

Deddfwriaeth, cyfrifoldebau a gwasanaethau 
newydd 

2.9 1.8 

Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd  0.8 1.5 

Blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru 
(troseddau gwastraff yn 2016–17 a blaenoriaethau 
morol, gwastraff a basn afon yn 2017–18) 

0.2 0.3 

Gweithgareddau a reoleiddir na adenillwyd trwy 
ffioedd 

0.4 0.4 

Newid sefydliadol (diffyg pensiwn Rhanbarthau 
Draenio Mewnol yn 2015–16 ac arian cyfatebol ar 
gyfer Cynllun Ymadael Gwirfoddol yn 2016–17) 

1.0 0.0 

Adferiad Cloddfeydd Metel 0.0 3.3 

Cynllun Cwympo Coed Brys 0.0 0.4 

Cyfanswm 12.3 15.2 

 
 
Y wybodaeth ddiweddaraf ar yr arbedion cyflawnadwy arian parod ac nad ydynt yn 
arian parod a sicrhawyd gan y corff, gan gynnwys manylion costau a buddion a 
wireddwyd gan y sefydliad ers iddo gael ei sefydlu, y rhagolwg costau a buddion ar 
gyfer y dyfodol, ac unrhyw resymau am wyro o’r rhai a ddisgwyliwyd. 

 
Y sefyllfa ddiweddaraf o ran Achos Busnes 
Cadarnhawyd yr adroddiad olrhain cyflawniad buddion9 ar gyfer yr Achos Busnes10 gan 
ein Pwyllgor Archwilio Risg a Sicrwydd, a oedd yn cyfiawnhau sefydlu Cyfoeth Naturiol 
Cymru fel un corff amgylcheddol yng Nghymru. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi’n 
fuan.  

                                                           
9 “Creu Cyfoeth Naturiol Cymru – gwireddu buddiannau'r Achos Busnes”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Gorffennaf 2017. 
10 “Achos Busnes yr Un Corff Amgylcheddol yng Nghymru”. Llywodraeth Cymru. 29 Tachwedd 2011. Adalwyd ar 9 
Hydref 2017. 
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Cymhariaeth o’r Achos Busnes Gwreiddiol, Targed Diwygiedig Llywodraeth Cymru 
a Rhagolwg Cyfredol o’r sefyllfa erbyn diwedd Blwyddyn 10 (2022/23) 
 
Tabl 3 

yr holl ffigurau mewn 
£m 

Achos Busnes 
Gwreiddiol 

Targed 
Diwygiedig 

Llywodraeth 
Cymru 

Rhagolwg o’r 
sefyllfa derfynol 

ar  
31 Mawrth 2017 

        

Buddion Arian Parod 127 127 141 

Costau -69 -66 -78 

Net 59 61 63 

Gwerth Presennol 
Net 

42 41 44 

 
Mae’r ddogfen yn adrodd ar y buddion a wireddwyd o greu Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n 
cymharu buddion gwirioneddol gydag Achos Busnes 2011 Llywodraeth Cymru a nododd 
ffyrdd y byddai sefydliad newydd yn cyflawni gwell canlyniadau, gwell darpariaeth i Gymru 
a gwell gwerth am arian. 
 
Mae’r adroddiad buddion terfynol hwn yn dilyn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, 
“Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru”,11 a ddaeth i’r casgliad bod “Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi mabwysiadu dull cadarn a threfnus i ymdopi â’r heriau mawr a oedd yn codi yn sgil ei 
greu, gan sicrhau dilyniant o ran cyflawni ei ystod eang o swyddogaethau, a gyda 
phwyslais clir ar gyflawni’r buddiannau a fwriadwyd”. Nododd hefyd fod “Cyfoeth Naturiol 
Cymru wedi gwneud cynnydd da tuag at gyflawni arbedion ariannol a chyflawni 
buddiannau eraill a fwriadwyd ar adeg ei greu” ac “wedi dysgu yn sgil y cynnydd a 
wnaethpwyd a’r heriau a wynebwyd”. 
 
Ers adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, rydym wedi cynnal ein swyddogaethau craidd ac 
wed gwneud camau sylweddol i gyflawni ein dibenion newydd, er enghraifft cyhoeddi’r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol, bod yn bartneriaid gweithredol ar Fyrddau 
Gwasanaethau Lleol, a mabwysiadu ffyrdd cydweithredol newydd o weithio yn arwain at 
baratoi Datganiadau Ardal.    
 
Rydym wedi sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad annibynnol, integredig sydd wedi 
dechrau cyflawni gwell canlyniadau. Er bod llawer o waith i wneud o hyd i wireddu 
potensial Cyfoeth Naturiol Cymru yn llawn, rydym eisoes wedi cyflawni’r holl newidiadau 
angenrheidiol i sicrhau’r manteision ansoddol a meintiol sy’n ofynnol o dan yr Achos 
Busnes. 
 
Erbyn diwedd mis Mawrth 2017, roeddem wedi gwneud newidiadau a fydd yn crynhoi 
£141 miliwn o fuddion cyflawnadwy arian parod erbyn 2022–23, o’i gymharu â tharged yr 
Achos Busnes o £127 miliwn. Bydd set bellach o welliannau cynhyrchiant a fydd ar waith 
erbyn diwedd mis Mawrth 2017 yn crynhoi £30 miliwn o fuddion cyflawnadwy nad ydynt yn 
arian parod erbyn 2022–23, o’i gymharu â tharged yr Achos Busnes o £31 miliwn. Mae 
cyfanswm y budd cyflawnadwy arian parod ac nad yw’n arian parod cyfunol o £171 miliwn  
yn cymharu â tharged yr Achos Busnes o £158 miliwn. 
 

                                                           
11 “Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru”. Swyddfa Archwilio Cymru. Chwefror 2016. Adalwyd ar 9 Hydref 2017. 
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Er mai £78 miliwn oedd cost wirioneddol creu Cyfoeth Naturiol Cymru yn hytrach na’r 
amcangyfrif o £69 miliwn yn yr Achos Busnes, mae’r gost ychwanegol yn cael ei mantoli a 
mwy gan y £14 miliwn ychwanegol o fudd cyflawnadwy arian parod. 
 
Cyflawnwyd hwn yn erbyn cefndir llai o Gymorth Grant i Cyfoeth Naturiol Cymru gan 

Lywodraeth Cymru, ac mae’r buddion a wireddwyd wedi helpu i liniaru effaith y gostyngiad 

i gyllid. 

 
9. Gweithredu deddfwriaeth 
 
Diweddariad ar y gost o gyflawni swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru o dan 
Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, gan gynnwys unrhyw bwysau ariannol. 
 
Rhaglen Gweddnewid Rheolaeth Adnoddau Naturiol 
Un o amcanion y Rhaglen Gweddnewid Rheolaeth Adnoddau Naturiol yw datblygu 
offerynnau a chanllawiau i fodloni gofynion y ddeddfwriaeth newydd a nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Rhan Un Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016. Ein bwriad yw datblygu offerynnau, canllawiau a thystiolaeth mewn ffordd integredig 
ac wedi’i symleiddio i sicrhau bod cyn lleied o gostau ac ailadrodd â phosibl. 
 
Felly mae’r prosiectau ar draws Rhaglen Gweddnewid Rheolaeth Adnoddau Naturiol yn 
integreiddio lle bo’n briodol gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru). Caiff prosiectau allweddol eu cynnwys fel: 

 Y ddarpariaeth o dystiolaeth i hysbysu datblygiad cynlluniau llesiant gan fyrddau 
gwasanaethau cyhoeddus. 

 Datblygiad offerynnau a chanllawiau i hysbysu datblygiad y gyfres gyntaf o 
ddatganiadau ardal. 

 
Yn ogystal â phrosiectau a fydd yn datblygu canllawiau ar gyfer dyletswyddau newydd yn 
Rhan Un Deddf yr Amgylchedd, fel: 

 Defnydd o bwerau archwilio. 

 Taliadau ar gyfer cynlluniau Gwasanaethau Ecosystem. 
 

Hefyd wedi eu cynnwys y mae prosiectau a fydd yn hwyluso ymsefydliad Rheolaeth 
Adnoddau Naturiol a’r ffyrdd newydd o weithio sy’n ofynnol o dan ddeddfwriaeth, fel: 

 Hyfforddiant. 

 Cyllid allanol. 
 
Rydym wedi derbyn arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo’r newidiadau 
sy’n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth newydd. Derbyniwyd £0.8 miliwn gennym ar gyfer 
2016–17 ac £1.4 miliwn ar gyfer 2017–18. Rydym wrthi’n cwblhau ein cais ar gyfer 2018–
19. Mae’r ffigurau hyn yn cynrychioli dwy ran o dair o’r gost yr ydym wedi ei hamcangyfrif 
ar gyfer bodloni gofynion y ddeddfwriaeth. Nid ydym wedi ceisio ad-daliad y costau yr 
aethpwyd iddynt yn erbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd y costau 
hyn yn cael eu hintegreiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. O ran y costau yr aethpwyd 
iddynt yn erbyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru), rydym yn derbyn y byddai cyfran o’r 
costau hyn wedi codi o ganlyniad i uno’r tri sefydliad etifeddol. 
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O gofio’r pwysau ariannol ehangach y mae’r sefydliad yn gweithredu oddi tanynt, byddai 
setliad ariannol mwy hirdymor i adlewyrchu’r costau sy’n gysylltiedig â’r ddeddfwriaeth 
newydd, yn hytrach na chais blynyddol sy’n cael ei gytuno ar ddechrau’r flwyddyn ariannol 
newydd, yn ein galluogi i gynllunio ein hadnoddau a’n cyllid ar sail hirdymor fwy 
cynaliadwy.   
 
 
Diweddariad ar gynnydd hyd yn hyn o ran cyflawni swyddogaethau Cyfoeth Naturiol 
Cymru o dan y Deddfau hyn. 
 
Datganiadau Ardal 
Rydym wedi gwneud ymrwymiad y bydd Datganiadau Ardal yn rhan ganolog o’n proses 
cynllunio gweithredol. Mae ein Bwrdd wedi cytuno y dylem ganolbwyntio’r datganiadau 
ardal cyntaf ar ein chwe maes gweithredol fel y gallwn flaenoriaethu ein hadnoddau ein 
hunain a mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio mwy ar le.  
 
Cyhoeddwyd y Polisi Adnoddau Naturiol ddiwedd mis Awst 2017 gan Lywodraeth Cymru. 
Dyma’r ail o’r tri chynnyrch allweddol i ddeillio o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) – gan 
adeiladu ar yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol a luniwyd gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru – ac mae bellach yn galluogi’r dasg o ddatblygu Datganiadau Ardal (er mwyn helpu 
i weithredu’r polisi) i gychwyn. 
 
Nodir tair thema genedlaethol yn y Polisi Adnoddau Naturiol, sef: 

 Darparu atebion seiliedig ar natur – gweithio’n fwy effeithiol gyda natur i fynd i’r 
afael â’n heriau mawr. Mae hyn yn adlewyrchu’n benodol y casgliadau y daethpwyd 
iddynt yn ein Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol. 

 Cynyddu ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd adnoddau – a nodi llwybr eglur ar 
gyfer buddsoddi yn y meysydd hyn. 

 Mabwysiadu dull seiliedig ar le – i ymateb i anghenion a chyfleoedd lleol. 
 
Gan fod y tri maes blaenoriaeth ar lefel mor uchel, rydym wedi bod yn trafod â 
Llywodraeth Cymru yn y cyfnod ers cyhoeddi’r Polisi Adnoddau Naturiol sut i droi’r polisi 
yn weithred.  
 
Hoffem ddatblygu Blaenoriaethau Gofodol Cenedlaethol sy’n adlewyrchu rhai o’r 
cyfleoedd allweddol yn y Polisi Adnoddau Naturiol – bydd hyn yn ein helpu i fframio ein 
gwaith ar Ddatganiadau Ardal ar lefel genedlaethol. Gallai hyn grynhoi tystiolaeth ofodol 
bresennol ar gyfleoedd i ddatblygu atebion seiliedig ar natur, er enghraifft (nid yn unig): 

 Cyfleoedd i gynnal capasiti cynhyrchu Cymru – ar gyfer cnydau, da byw, pysgod, 
pren, a ffrydiau naturiol o ynni. 

 Cyfleoedd i gynorthwyo canlyniadau iechyd, gan gynnwys y rheini’n ymwneud ag 
llygredd aer a sŵn i gyflyrau’n gysylltiedig â diffyg ymarfer corff. 

 Cyfleoedd i amddiffyn rhag peryglon, yn enwedig o ran effeithiau llifogydd a newid 
hinsawdd, ac ati. 

 
Mae’r rhain yn dal i fod yn drafodaethau cynnar a byddwn yn darparu mwy o wybodaeth 
yn y misoedd nesaf i gadarnhau’r hyn a fydd yn digwydd nesaf a’r cyfleoedd i randdeiliaid 
gymryd rhan. 
 
Rydym yn paratoi offerynnau i hysbysu’r asesiad o reolaeth gynaliadwy o adnoddau 
naturiol i gyfrannu at y gwaith o baratoi Datganiadau Ardal ac Adroddiadau ar Sefyllfa 
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Adnoddau Naturiol yn y dyfodol. Mae modelau gofodol ac economaidd wrthi’n cael eu 
datblygu. 
 
Ymsefydlu Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol ar draws y Sefydliad 
Rydym wedi datblygu’r Fframwaith Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol i’n staff, yn 
unol â’r dull “lefel” a argymhellwyd gan y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau. Bydd y 
fframwaith yn gwobrwyo datblygiad proffesiynol ac o bosibl yn galluogi sefydliadau eraill i 
ymsefydlu egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol trwy gymhwyso’r 
safon.  
 
Treialwyd y cwrs Lefel 1 a 2 gyda’r staff yn ystod gwanwyn 2017. Gan ddefnyddio adborth, 
cwblhawyd y gwaith o baratoi’r cwrs Lefel 1 a 2 gennym, ac rydym wrthi’n ei gyflwyno i’r 
holl staff ar draws y sefydliad. Mae 546 o staff wedi ymrestru ar 19 o gyrsiau yn ystod y 
cyfnod yn arwain at Nadolig 2017. Bydd cyflwyniad llawn yn gyflawn erbyn haf 2018. 
  
Trwy ddatblygu’r datganiad llesiant a’r cynllun corfforaethol, rydym wedi manteisio ar y 
cyfle i gynyddu dealltwriaeth ymhlith staff a phartneriaid o’n diben, a sut y mae’n newid y 
ffordd yr ydym yn gweithio fel sefydliad. Mae ein cynrychiolwyr ar Fyrddau Gwasanaethau 
Lleol wedi manteisio ar y cyfle i siarad am y cyfraniad y mae adnoddau naturiol yn ei 
wneud at lesiant y lle hwnnw. Mae ein staff hefyd wedi darparu cyflwyniadau wedi’u teilwra 
i bob Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar y blaenoriaethau a’r cyfleoedd sy’n deillio o’r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol. 
 
Ym mis Gorffennaf 2017, cymeradwyodd ein Bwrdd yn gryf bapur12 yn cyflwyno naratif ar 
gyfansoddiad posibl fframwaith ariannu yng Nghymru i sicrhau Rheolaeth Gynaliadwy o 
Adnoddau Naturiol. Roedd y papur yn cydnabod yr holl ffrydiau ariannu sy’n cyfrannu at y 
ddarpariaeth o Reolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol, trwy grantiau gan wahanol 
gyrff/sefydliadau a chynlluniau codi ffioedd i fecanweithiau ariannu amgen fel Talu am 
Wasanaethau Ecosystemau. Mae’r naratif hefyd yn ystyried yn fwy penodol yr hyn y gallai 
Cyfoeth Naturiol Cymru ei wneud i alinio ei gynllun codi ffioedd yn y dyfodol yn fwy cadarn 
â diben a ffyrdd o weithio Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol.   
 
Rydym wedi diffinio’r swyddogaethau y gallem eu cyflawni ym maes Talu am 
Wasanaethau Ecosystemau, gan gyflwyno i’n Bwrdd a chael cymeradwyaeth ganddo. 
Bydd y swyddogaethau diffiniedig yn sicrhau ein bod yn cynorthwyo rhanddeiliaid i 
ddatblygu cyfleoedd newydd mewn ffordd gyson ac mewn modd sy’n helpu i fodloni 
amcanion Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol. Yn fwy penodol, rydym wedi 
gwneud gwaith manwl, yr ydym yn cyfeirio ato fel y “Farchnad Werdd”, ar nodi’r cyfleoedd 
ar gyfer Talu am Wasanaethau Ecosystemau yng Nghymru a’r hyn y gallai fod ei angen 
i’w ddatblygu. Mae’r gwaith hwn wedi nodi amrywiaeth o gyfleoedd yr ydym yn parhau i’w 
harchwilio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. 
 
Mae diwallu anghenion y ddeddfwriaeth newydd wedi bod yn ysgogwr allweddol o waith 
cynllunio’r sefydliad. Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad seiliedig ar le, gan weithio’n 
agos gyda’r bobl a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ein tîm arweinyddiaeth 
newydd yn arwain ymgysylltiad ym mhob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd yn 
arwain y gwaith o baratoi Datganiadau Ardal. Bydd y trefniadau llywodraethu newydd a 
fydd yn cael eu cyflwyno yn gofyn i holl rannau’r sefydliad sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl 
at y nodau llesiant trwy gyflawni ein diben.  

                                                           
12 “Cyllido’r Gwaith o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy”. Papur Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. 13 Gorffennaf 
2017.  
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10. Swyddfa Archwilio Cymru 
 
Diweddariad ar gynnydd a wnaed i weithredu’r argymhellion yn adroddiad 
Archwilydd Cyffredinol Cymru o fis Chwefror 2016, “Datblygiad Cyfoeth Naturiol 
Cymru”.  
 
Mae gennym un cam sydd dal heb ei gyflawni – dynododd ymateb diweddar gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ym mis Hydref 2017 fod 
angen hysbysu am fuddion tan ddiwedd ein cyfnod cyntaf o ddeg mlynedd. Rydym yn 
ystyried y ffordd orau o wneud hynny bellach. Mae crynodeb mwy manwl o gynnydd ar 
gael yn Atodiad 3 (tudalen 25). 
 
Mae llwyddiannau allweddol ers sesiwn graffu 2016 yn cynnwys: 

 Cyhoeddi ein Datganiad Llesiant cyntaf. 

 Cwblhau adrodd 2016–17 yn erbyn Achos Busnes Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 Cwblhau tri symudiad llety arall. 

 Sefydlu dull comisiynu newydd ar gyfer cyllid Grantiau a Phartneriaeth. 
 
Manylion y camau a gymerwyd gan y corff yn dilyn adroddiad Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Cynulliad, Cyfoeth Naturiol Cymru: Craffu ar Adroddiad a Chyfrifon 
Blynyddol 2015–16. 
 
Yn dilyn gwaith craffu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PCC) ar Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon 2015/16 Cyfoeth Naturiol Cymru, gwnaed tri argymhelliad i fynd i’r afael â’n 
trefniadau llywodraethu. Ceir crynodeb o’r cynnydd hyd yn hyn isod. Bydd crynodeb llawn 
yn cael ei gyflwyno i’r PCC ym mis Tachwedd 2017. 
 
Argymhelliad 1 y PCC: Rydym yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal 
gwerthusiad llawn o’i drefniadau llywodraethu o ran prosesau contractio, gan 
nodi’n eglur gwersi a ddysgwyd a chyfeirio’n benodol at gontractau gwerthu pren y 
cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn. 
 

 Mae dau adolygiad llywodraethu ar waith ar hyn o bryd: 
 Mapio proses ein rheolau gwneud penderfyniadau a dogfennau sy’n ofynnol o ran 

gwerthuso, cytuno a dyfarnu contractau ac ymrwymiadau allanol eraill 
 Cyflwyno proses Gweithredu Tendr Sengl ar gyfer ein gwerthiannau pren 

 Trefniadau llywodraethu, gan gynnwys uwchgyfeirio, o ran diwygiadau i gontractau, e.e. 
i hyd neu faint, wedi cael eu cynnwys yn ein Platfform Rheoli Pren. 

 Mae ein Cynllun Menter newydd, a gymeradwywyd ym mis Gorffennaf 2017, yn nodi 
ein dull o ymdrin â Gwasanaethau Masnachol, maes sylweddol o’n gwaith sy’n cynnwys 
contractau gwerthu. Sefydlwyd Prosiect Polisi Gweithgarwch Masnachol i wneud 
trefniadau llywodraethu a chraffu ar weithgareddau yn y presennol a’r dyfodol o dan ein 
Portffolio Menter newydd.  

 
Argymhelliad 2 y PCC: Rydym yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu 
ei drefniadau dirprwyo ochr yn ochr â’i waith codi ymwybyddiaeth o gyfraith 
Cymorth Gwladwriaethol, cyfraith gyhoeddus a’r prosesau ar gyfer dyfarnu 
contractau. Rydym yn argymell bod canfyddiadau’r gwerthusiad hwn yn cael eu 

Tudalen y pecyn 34



14 
 

rhannu gyda’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i alluogi’r Pwyllgor hwn i fonitro 
gweithrediad a chynnydd yn erbyn newidiadau a nodwyd. 
 

 Mae Cynlluniau Dirprwyo Ariannol ac Nad Yw’n Ariannol wedi cael eu hadolygu: 
 Bydd enghreifftiau ehangach ychwanegol o faterion newydd, dadleuol ac â sgil-

effeithiau yn cael eu hychwanegu at y ddau gynllun. 
 Bwriedir cynnal adolygiad llawn o’r Cynlluniau Dirprwyo Ariannol ac Nad Yw’n 

Ariannol yn 2018 i alinio â newidiadau mawr i strwythur y sefydliad sy’n cael eu 
datblygu ar hyn o bryd. 

 Cyflwynwyd Rhaglen Hyfforddiant ar gyfer y timau Grantiau a Phartneriaethau, Mentrau 
Newydd, Rheoliadau’r Dyfodol a Chaffael. 
 Cwblhawyd Hyfforddiant Cymorth Gwladwriaethol ym mis Hydref 2017. 
 Hyfforddiant Cyfraith Gyhoeddus i ddilyn cyn diwedd 2017. 

 Ymateb y PCC i gael ei anfon ym mis Tachwedd 2017.  
 
Argymhelliad 3 y PCC: Rydym yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu 
ei drefniadau llywodraethu mewnol i sicrhau bod gan ei swyddog cyfrifyddu, ei dîm 
gweithredol a’i fwrdd swyddogaeth lawer mwy o ran craffu ar brosesau contractio a 
dyfarnu contractau. Mae’n hanfodol bod y prosesau hyn yn gadarn gyda llwybr 
archwilio eglur a dangosadwy bod penderfyniadau wedi cael eu gwneud ar sail deg 
a chadarn. 
 

 Adolygwyd Cylch Cyfrifoldeb y bwrdd a’r is-bwyllgorau yn ystod haf 2017. 

 Cyflwynwyd Rhagolwg y Bwrdd i grynhoi a chynllunio cwmpas ac ystod eu gwaith. 

 Mae dogfennau a thempledi cyfarfodydd wedi cael eu diweddaru a byddant ar gael i’r 
holl staff o fis Tachwedd 2017. 

 

 
11. Brexit 
 
Diweddariad ar oblygiadau Brexit i Cyfoeth Naturiol Cymru, a throsolwg o waith o 
wnaed gan y corff i baratoi ar gyfer Brexit. 
 
Ystyriodd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru oblygiadau Brexit13 ar 23 Mawrth 2017. Mae hyn 
yn cyflwyno risgiau a chyfleoedd i safbwynt amgylcheddol. Ar y naill law, mae’n creu 
ansicrwydd sylweddol ynghylch y fframwaith rheoleiddio, y dull o gydymffurfio â 
rhwymedigaethau amgylcheddol cyfredol, a lefel y cyllid sydd ar gael i gynorthwyo’r gwaith 
o reoli adnoddau naturiol. Mewn cyferbyniad â’r pryderon hyn, ceir y potensial i lunio 
atebion penodol i Gymru nad ydynt yn gofyn am drafodaethau hirfaith gyda’r Comisiwn 
Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau eraill mwyach cyn eu gweithredu. 
 
Rydym wedi ein cynrychioli yng nghyfarfodydd bwrdd crwn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig, sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar oblygiadau polisi a 
deddfwriaethol gadael yr UE. Caiff y bwrdd crwn ei gefnogi gan saith gweithgor 
Llywodraeth Cymru arall ac mae ein staff wedi bod yn cymryd rhan ym mhob un o’r rhain 
ers eu sefydlu, wedi eu hategu gan gyfarfodydd rheolaidd grŵp llywio mewnol ar Brexit. 
Mae hyn yn cynnwys staff arbenigol o bob rhan o’r sefydliad a chaiff ei gadeirio gan ein 
Pennaeth Rheoli Adnoddau Naturiol.  

                                                           
13 “Goblygiadau Brexit i reoli adnoddau naturiol ac i Cyfoeth Naturiol Cymru”. Papur Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. 23 

Mawrth 2017. 
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Yn rhan o’r broses o ystyried yr hyn sydd ar y gorwel, rydym yn parhau i drafod materion 
yn ymwneud â Brexit gyda’n chwaer-sefydliadau yng ngweddill y DU. Cynhelir cyfarfodydd 
rhwydweithio rheolaeth ar amrywiaeth o lefelau (o’r Prif Weithredwr i staff arbenigol 
perthnasol) ac mae Brexit yn eitem sefydlog ar y rhan fwyaf o agendâu. Gwnaethom 
gyfraniad hefyd at brosiect rhyngasiantaeth diweddar ar oblygiadau rheoli tir Brexit.14 
 
 
 

 
Atodiad 1 
 
Crynodeb o’r camau a gymerwyd i gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn llythyr 
cylch gwaith 2016–17 Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
1. Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu eich dull o weithredu 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, gan gynnwys Datganiadau Ardal a’r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol, a fydd yn hysbysu’r blaenoriaethau a’r 
risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer y rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol i 
Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol, a’r Adroddiad 
Tueddiadau’r Dyfodol a gwaith y Comisiynydd o dan y ddeddfwriaeth Llesiant. 

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol 
newydd a sicrhau bod ein dyletswyddau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) yn cael eu 
cyflawni. Mae ein gwaith ar Ddatganiadau Ardal yn parhau i ddatblygu ac yn dal i fod ar y 
trywydd iawn i gael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2019. Yn yr un modd, cyhoeddwyd ein 
Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol cyntaf ym mis Medi 2016 ac mae gwaith eisoes 
ar y gweill ar yr ail adroddiad, y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn 2020.  

Holl bwyslais y Cynllun Corfforaethol yw sicrhau bod y cyfraniad y gall yr amgylchedd 
naturiol ei wneud at y Nodau Llesiant ar gyfer pobl Cymru mor fawr â phosibl, gan reoli ein 
hadnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y gallant barhau i gael eu defnyddio gan 
genedlaethau’r dyfodol. 

2. Bod yn bartner gweithredol mewn Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan 
ddangos yr adnoddau cyfrannu at sicrhau llesiant a gweithio ar y cyd i sicrhau 
cymaint o lesiant lleol â phosibl. 

Rydym wedi chwarae ein rhan yn y broses o sefydlu’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
newydd ledled Cymru ac yn cydnabod ein sefyllfa unigryw fel yr unig aelod statudol sy’n 
aelod o bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Darparwyd tystiolaeth sylweddol gennym 
ar adnoddau naturiol a’r amgylchedd lleol yn rhan o Asesiadau Llesiant cyntaf y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
3. Sefydlu cynllun menter o fewn eich Fframwaith Llywodraethu ynghyd â cherrig 

milltir ar gyfer cynhyrchu incwm sy’n esiampl o reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy, gan weithio gyda phartneriaid a chymunedau. 

Darparodd is-grŵp Menter bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru drosolwg o ddatblygiad y 
Cynllun Menter a gymeradwywyd gan fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 

                                                           
14 Potential Implications of leaving the EU for UK agriculture and the rural environment. Y Sefydliad Polisi Amgylcheddol 

Ewropeaidd. 31 Awst 2017. 
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2017. Mae’r cynllun yn nodi’r berthynas rhwng ein gweithgareddau masnachol a’r 
rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol ac yn diffinio cyfres o egwyddorion masnachol y 
byddwn yn eu dilyn. 

4. Nodi cyfleoedd i gynorthwyo datblygiad a menter gymunedol trwy wirfoddoli a 
chefnogaeth barhaus i raglen Esgyn. 

Darparwyd rhaglen Estyn trwy ffrwd lleoliadau gwaith ein Cynllun Lleoliadau Cyfle. Rydym 
wedi cael dau leoliad deg wythnos llwyddiannus yn y gogledd lle cawsant lawer o brofiad 
gwerthfawr wrth weithio gyda ni. Gobeithiwn y bydd y cyfle i ennill sgiliau newydd yn rhoi 
unigolion mewn sefyllfa well i ddod o hyd i gyflogaeth ac yn helpu i atal tlodi tymor hwy 
yng Nghymru a byddwn yn parhau i gefnogi cynllun Esgyn. 
  
5. Dechrau gwaith adeiladu ar gynlluniau perygl o lifogydd blaenoriaethol y 

Rhaglen Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar gyfer Llanelwy, Crindai (Casnewydd) 
a’r Rhath (Caerdydd). 

Mae cynlluniau yn y Rhath, Crindai a Llanelwy oll ar y safle ac yn mynd rhagddynt yn unol 

â’r amserlen. Rydym yn rhagweld y bydd Llanelwy wedi gorffen adeiladu erbyn diwedd 

Rhagfyr 2017 a Chrindai i fod wedi ei gwblhau i raddau helaeth erbyn diwedd Mawrth 

2018. Disgwyli’r i’r Rhath fod wedi ei gwblhau erbyn Medi 2018. Bydd y cynlluniau hyn yn 

sicrhau lleihad i’r perygl o lifogydd i fwy na 1,600 o adeiladau. 

6. Cymryd camau i fynd i’r afael â throsedd gwastraff fel y nodir yn y Gweithgor 
Trosedd Gwastraff a’r Cynllun Gweithredu ar Danau mewn Safleoedd Gwastraff. 

Mae ein swyddogion rheoleiddio a gorfodi wedi derbyn hyfforddiant ar ymchwiliadau 
gorfodi ac ymchwilio i weithgareddau gwastraff anghyfreithlon. Rydym wedi dod yn un o 
noddwyr ymgyrch “Right Waste, Right Place” i godi ymwybyddiaeth o’r ddyletswydd gofal 
o ran gwastraff ymhlith busnesau a thirfeddianwyr. 

Comisiynwyd adroddiad gennym ar drosedd gwastraff yng Nghymru, gan gynnwys 
trosolwg o raddfa a chost trosedd gwastraff, y ffactorau sy’n ei achosi ac argymhellion ar 
gyfer mynd i’r afael ag ef. Lluniwyd rhestr seiliedig ar dystiolaeth o safleoedd perygl uchel 
o dân i sicrhau ein bod yn targedu ein gwaith at y safleoedd hynny sy’n peri’r risg fwyaf. 
Caiff y rhestr hon ei diweddaru yn gyfnodol ac fe’i rhannwyd gyda’r Gwasanaethau Tân ac 
Achub fel eu bod yn ymwybodol o safleoedd uchel eu risg yn y meysydd gwasanaeth. 

Rydym wedi darparu hyfforddiant mewnol ac allanol ar atal a lliniaru tân mewn safleoedd 
gwastraff ac rydym wedi secondio tri aelod o staff o’r Gwasanaethau Tân ac Achub i 
gynorthwyo ein swyddogion mewn safleoedd perygl uchel o dân. 

7. Yn rhan o Raglen Weithredu Awdurdod Cyllid Cymru, archwilio opsiynau 

darparu ar gyfer cydymffurfiad â’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi a swyddogaethau 

gorfodi, yng nghyd-destun Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) a darpariaethau’r 

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi. 

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru â’r rheini sy’n datblygu 

Awdurdod Cyllid Cymru. Rhoddwyd tystiolaeth15 gennym i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad 

                                                           
15 “Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i: alwad Cynulliad Cenedlaethol Cymru am dystiolaeth ar y Bil Treth Gwarediadau 
Tirlenwi (Cymru)”. 19 Ionawr 2017. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Adalwyd ar 12 Hydref 2017. 
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Cenedlaethol16 ar gyfer y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) ar 19 Ionawr 2017, a 

nododd gynnydd. Mae un o’n huwch-reolwyr yn mynychu Bwrdd Rhaglen Weithredu 

Awdurdod Cyllid Cymru. Deddfwyd y ddau Fil yn 2017. 

 

8. Cynnig cyngor prydlon a chydgysylltiedig i Lywodraeth Cymru ar weithrediad 

rheoliadau UE a domestig ac i gefnogi gwaith achos torri cyfraith, gan gynnwys 

helpu i ddatblygu’r dull o weithredu Rheoliadau Rhywogaethau Goresgynnol 

Estron newydd yr UE. 

Mae Rhaglen INNS Cymru, a sefydlwyd yn 2016, wedi cynorthwyo Llywodraeth Cymru 

trwy gynnig cyngor ar Reoliadau Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr UE 2014 i gyflawni 

ymrwymiadau Cymru o dan y rheoliadau hyn. Mae’r cam o fabwysiadu’r Rheoliadau 

Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) cysylltiedig, sydd ar fin cael 

eu cyflwyno ac a fydd yn rhoi pwerau i ni fel rheoleiddiwr, wedi cael ei oedi tan 2018.   

Rydym yn disgwyl i ymgynghori pellach gyda DEFRA symud yn ei flaen. Darparwyd 

cyngor a chymorth i Lywodraeth Cymru ddatblygu fframwaith ar gyfer gweithredu pwerau i 

gyflwyno Darpariaethau Rheoli Rhywogaethau gan Cyfoeth Naturiol Cymru a 

gweinidogion Cymru o dan ddiwygiadau i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 gan 

Ddeddf Seilwaith 2015. 

9. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gweithredu’r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer y Môr a Physgodfeydd y Rhaglen Newid Morol 

Rydym wedi cyflwyno cyngor cychwynnol i Lywodraeth Cymru ar ddull cymesur seiliedig 
ar risg o gydsynio trwy Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Rydym yn darparu cyngor a 
chyswllt parhaus i ddatblygu dull o ymdrin â datganiadau ardal yn yr amgylchedd morol a’r 
berthynas â chynllunio morol, gan gynnwys cyfarfodydd gyda thimau morol a rheoli 
adnoddau naturiol Llywodraeth Cymru a chyswllt mewnol yn Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
10. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid ar ddatblygu sail dystiolaeth 

gyffredin, gan ymgysylltu ynghyd â’r gymuned addysg uwch/ymchwil ac arloesi 
o ran casglu a rhannu data 

Rydym yn parhau i gyfrannu’r nifer fwyaf o setiau data i Ganolfan Wybodaeth Llywodraeth 
Cymru (Lle). Erbyn mis Ebrill 2017, roeddem wedi cyfrannu 56% o gyfanswm y setiau data 
a’n setiau data ni sy’n creu’r mwyaf o weithgarwch ymhlith defnyddwyr (chwiliadau a 
lawrlwythiadau) ar y porth. Trwy weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a cheisio 
awtomeiddio lanlwythiadau data lle gallwn, mae’r gwasanaeth hefyd yn costio sylweddol 
lai i’w redeg ac mae angen ei weinyddu llai. Yn dilyn ein hawgrym ni, mae Llywodraeth 
Cymru yn datblygu datblygiadau’r dyfodol i Lle wella profiad y cwsmer, i gynnig mwy o 
argaeledd a chreu arbedion effeithlonrwydd pellach o ran gweinyddiaeth. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 “Agenda a phapurau'r Pwyllgor Cyllid”. 19 Ionawr 2017. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Adalwyd ar 12 Hydref 2017. 
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Atodiad 2 
 
Crynodeb o’r camau yr ydych wedi eu rhoi ar waith i gyflawni’r blaenoriaethau a 
nodir yn llythyr cylch gwaith 2017–18. 
 
1. Yn y cyd-destun polisi eglur a bennwyd gan “Symud Cymru Ymlaen”, Amcanion 

Llesiant cysylltiedig Llywodraeth Cymru a chyhoeddiad Polisi Adnoddau 
Naturiol Llywodraeth Cymru, dylai Cyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi ei Gynllun 
Corfforaethol 2017–18 / 2021–22 ddiwedd yr haf neu ddechrau’r hydref yn 2017, 
gan nodi’r amcanion llesiant cysylltiedig. Dylai hwn nodi sut y bydd Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn gweithio i ddarparu’r polisi a’r fframwaith deddfwriaethol 
newydd, gan ddangos y ffyrdd y mae’r blaenoriaethau a’r polisïau sydd wedi eu 
cynnwys yn y Polisi Adnoddau Naturiol yn cael eu hintegreiddio i’r dull o 
ddarparu o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a chynnig gweledigaeth nerthol a 
grymusol ar gyfer y staff a rhanddeiliaid. 

 
Mae ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf wrthi’n cael ei 
ddatblygu. Mae’n ymateb i’r Rhaglen Lywodraethu – Symud Cymru Ymlaen, y strategaeth 
genedlaethol – Ffyniant i Bawb, y Polisi Adnoddau Naturiol, a’r ddeddfwriaeth newydd a’r 
polisi newydd sy’n deillio ohono, gan gynnwys datblygiad ein Hamcanion Llesiant. Byddwn 
yn sicrhau bod yr holl strategaethau a pholisïau hyn yn cael eu hystyried yn llawn yn y 
Cynllun Corfforaethol, y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2018. 
 
2. Dechrau datblygu gwaith yn lleol tuag at lunio datganiadau ardal, gan weithio’n 

agos gyda Llywodraeth Cymru a Byrddau Gwasanaethau Lleol, ynghyd â 
rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol, i nodi a darparu cyfleoedd a manteision lleol 
yn unol â’r blaenoriaethau a bennwyd gan y Polisi Adnoddau Naturiol. 

 
Mae’r timau gweithredol sy’n arwain datblygiad y Datganiadau Ardal yn dechrau casglu 
amrywiaeth o dystiolaeth yn ymwneud â’r adnoddau naturiol yn eu lle nhw, y rhanddeiliaid 
allweddol a grwpiau gweithredol. Rydym wedi canolbwyntio llawer o egni cychwynnol ar 
gynorthwyo datblygiad Cynlluniau Llesiant lleol drwy’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Mae hyn wedi cynnwys darparu tystiolaeth a phecynnau gwybodaeth i bob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru a chynnig cymorth â thynnu elfennau’r 
asesiadau o lesiant lleol ynghyd. Bydd yr asesiadau hyn, ynghyd â’r dadansoddiad o’r 
ymatebion, a’r cysylltiadau yr ydym yn eu gwneud â rhanddeiliaid eraill drwy’r broses hon, 
yn elfennau pwysig i adeiladu arnynt wrth ddatblygu’r Datganiadau Ardal. 
 
Un o’r cyfleoedd cynnar a nodwyd yw defnyddio ein cyllid partneriaeth i gefnogi datblygiad 
a darpariaeth y broses Datganiadau Ardal. Rydym yn bwriadu ariannu prosiectau ym 
mhob un o’r ardaloedd y mae Datganiadau Ardal yn berthnasol iddynt – dros amser, wedi 
eu halinio i’r blaenoriaethau, y risgiau a’r cyfleoedd yn y lleoedd hynny, neu ar raddfa 
ofodol briodol. Byddwn yn defnyddio’r broses gomisiynu yn ystod gweddill y flwyddyn 
ariannol hon i helpu i nodi heriau y mae angen i ni fynd i’r afael â nhw gyda’n gilydd, a 
nodi prosiectau priodol ar gyfer cyllid yn 2018–19. 
 
3. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu’r anghenion tystiolaeth a 

nodwyd yn Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol 2016 a chytuno ar ddulliau o 
ran sut y gellid darparu’r rhain orau, a datblygu cynigion ar gyfer dangosyddion 
canlyniadau i fesur i ba raddau y mae rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol 
yn cael ei sicrhau ledled Cymru ar y lefel genedlaethol a lleol, gan adeiladu ar yr 
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allbynnau cadarnhaol o’r broses o gwmpasu opsiynau ar gyfer fframwaith 
monitro adnoddau naturiol yn y dyfodol. 

 
Gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen tystiolaeth er 
mwyn helpu i flaenoriaethu anghenion tystiolaeth ar gyfer yr Adroddiad ar Sefyllfa 
Adnoddau Naturiol nesaf yn 2020. Diben y grŵp hwn yw cytuno’r fframwaith a chynnig 
dangosyddion i fesur a monitro cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at Reoli Adnoddau 
Naturiol yn Gynaliadwy yng Nghymru ac i werthuso darpariaeth yn erbyn blaenoriaethau 
ac amcanion y Polisi Adnoddau Naturiol. Rydym hefyd mewn cysylltiad â Llywodraeth 
Cymru ynghylch dulliau o asesu Rheolaeth Gynaliadwy, sy’n alinio â gwaith sy’n cael ei 
ddatblygu gan DEFRA a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
 
4. Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau’r adolygiad o swyddogaeth 

a diben Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun egwyddorion ac 
amcanion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. 

 
Mae gwaith wedi cychwyn ar ein gofyniad i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i 
gwblhau’r adolygiad o swyddogaeth a diben Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yng nghyd-
destun egwyddorion ac amcanion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Rydym wedi 
cael trafodaethau rhagarweiniol gyda Llywodraeth Cymru ar gwmpas yr adolygiad, a fydd 
yn cynnwys ystyriaeth o sut y gallwn wella mynediad at y manteision sy’n llifo o Ystâd 
Goed Llywodraeth Cymru, yn enwedig i gymunedau, ac wedi mapio’r ysgogwyr 
deddfwriaethol, strategol a pholisi allweddol sy’n berthnasol i’n rheolaeth o Ystâd Goed 
Llywodraeth Cymru. 
 
Rydym wedi ymgysylltu â staff allweddol yn fewnol ac wedi cael trafodaethau gyda’n tîm 
Cynllunio Corfforaethol i ddeall sut y mae’r adolygiad yn cyd-fynd â’r broses o ddrafftio ein 
Cynllun Corfforaethol newydd. Byddwn yn cyfarfod â Llywodraeth Cymru i gytuno’n 
derfynol ar gwmpas y gwaith; i drafod sut y bydd yr adolygiad yn cyd-fynd ag adnewyddiad 
Strategaeth Coetiroedd i Gymru; i gadarnhau trefniadau llywodraethu, gan gynnwys 
swyddogaeth y Panel Cynghori ar y Strategaeth Coetir; ac i gytuno ar yr allbynnau o’r 
adolygiad. 
 
5. Fel Ymatebwr Categori 1, parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i 

sicrhau y darperir adroddiadau sefyllfa a phapurau briffio priodol i weinidogion 
ar baratoi, ymateb ac adfer brys o ran digwyddiadau amgylcheddol categori 
uchel fel y nodir yng Nghanllawiau Categoreiddio Digwyddiadau Cyfoeth Naturiol 
Cymru. 

 
Fel Ymatebwr Categori 1: 

 rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, 

 yn mynychu cyfarfodydd parodrwydd fel Fforwm Cydnerthedd Cymru a Thîm 
Partneriaeth Cydnerthedd Cymru,  

 ac yn darparu adroddiadau sefyllfa a phapurau briffio i Lywodraeth Cymru ar 
ymateb ac adfer brys o ran digwyddiadau amgylcheddol categori uchel fel y nodir 
yn ein Canllawiau Categoreiddio Digwyddiadau. 

 
6. Gwella cydnerthedd cymunedol drwy’r cynllunio rheoli perygl llifogydd 

blaenoriaethol a rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru. Parhau i gasglu 
tystiolaeth ar y perygl o lifogydd o bob ffynhonnell trwy fapio asesiadau perygl 
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llifogydd newydd a darparu’r Gronfa Ddata Asedau Llifogydd Cenedlaethol a 
gwasanaeth rhagweld a rhybuddio llifogydd cynhwysfawr. 

 
Mae ein gwaith ymwybyddiaeth llifogydd wedi arwain at ddatblygu dau gynllun llifogydd 
cymunedol hyd yn hyn eleni a chynnal 32% o’r cynlluniau llifogydd cymunedol presennol. 
Mae’r gwaith hwn yn sicrhau bod y cynlluniau’n dal i fod yn gyfredol ac yn addas i’r diben 
pe bai eu hangen. Mae 963 o gynlluniau llifogydd ar waith ar gyfer cymunedau a 
busnesau unigol a recriwtiwyd 265 o wardeniaid cynllun llifogydd. Rydym hefyd wedi 
gwneud 4,476 o bobl yn fwy ymwybodol a pharod ar gyfer llifogydd trwy waith ymgysylltu 
lleol a chenedlaethol. 
 
Mae’r gwaith o ddatblygu asesiad perygl llifogydd newydd i Gymru ar y gweill a bydd yn 
parhau yn ystod gweddill y flwyddyn gyda chynhyrchion allweddol yn cael eu darparu a’u 
cwblhau yn 2018–19. Mae gwaith i ddatblygu cronfa ddata Asedau Perygl Llifogydd 
Cenedlaethol yn parhau, ac mae bellach yn cynnwys gwybodaeth gan awdurdodau rheoli 
risg allanol, gan gynnwys awdurdodau lleol ledled Cymru, ac rydym yn gweithio gyda’n 
partneriaid eraill (Network Rail a Dŵr Cymru Welsh Water) gyda’r nod o gynnwys eu 
gwybodaeth am asedau nhw yn y dyfodol agos. 
 
Mae ein holl weithgareddau rheoli perygl llifogydd allweddol eraill, gan gynnwys ein 
gwasanaethau parhaus fel darparu rhagolygon a rhybuddion llifogydd ledled Cymru, ein 
rhaglenni cynnal asedau, cyngor datblygu a chynllunio, gwelliannau i’n mapiau llifogydd, a 
pharatoadau ar gyfer digwyddiadau perygl llifogydd, oll wedi parhau ochr yn ochr â’n 
gweithgareddau busnes fel arfer eraill. 
 
7. Gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru i gryfhau camau i fynd i’r afael â 

throsedd gwastraff fel y nodir yn y gweithgor Trosedd Gwastraff a’r Cynllun 
Gweithredu ar Danau mewn Safleoedd Gwastraff. 

 
Mae ein canllawiau Cynllun Atal a Lliniaru Tân ar gyfer safleoedd gwastraff wedi cael eu 
hadolygu a’u hailysgrifennu gan ystyried profiad diffodd tân ymarferol a chymryd i 
ystyriaeth y canfyddiadau o’r profion tân byw a gynhaliwyd gan Fforwm Diogelwch ac 
Iechyd y Diwydiant Gwastraff gyda chymorth Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân.  
 
Cyhoeddwyd setiau rheolau safonol wedi eu diweddaru gennym ar 1 Awst 2017 yn ei 
gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr am drwydded newydd fod â Chynllun Atal a Lliniaru Tân ar 
yr adeg y byddant yn dechrau gweithredu a deiliaid trwydded rheolau safonol presennol i 
fod â Chynllun Atal a Lliniaru Tân ar waith o 1 Tachwedd 2017.  
 
Mae’r newidiadau hyn ar eu pen eu hunain yn ei gwneud yn ofynnol i 69 o weithredwyr 
ledled Cymru fod â Chynllun Atal a Lliniaru Tân ar waith. Mae ein Tîm Trwyddedu yn 
cynnwys amod sy’n gwneud Cynllun Atal a Lliniaru Tân yn ofynnol mewn trwyddedau 
wedi’u teilwra ac wedi cychwyn rhaglen i ychwanegu’r gofyniad at drwyddedau wedi’u 
teilwra presennol sy’n ymddangos ar frig y rhestr safleoedd perygl uchel o dân. 
 
8. Datblygu gweithgareddau menter o fewn eich Fframwaith Llywodraethu gyda 

cherrig milltir ar gyfer cynhyrchu incwm, gan gynnig esiampl o ran y rheolaeth 
gynaliadwy o adnoddau naturiol, a gweithio gyda phartneriaid a chymunedau, 
gan gynnwys cyfleoedd twristiaeth yn gysylltiedig â dull marchnata Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Flwyddyn Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018. 
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Mae ein Cynllun Menter yn esbonio’r dull cam wrth gam a fydd yn cael ei fabwysiadu i 
ddatblygu a gweithredu’r cynllun. Rydym yn bwrw ymlaen â hyn mewn ffordd sydd wedi ei 
halinio â’n proses Cynllunio Corfforaethol. Rydym yn gweithio ag eraill, gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru, mewn ymdrech ar y cyd i fynd i’r afael â heriau amgylcheddol, i 
ddarparu manteision lluosog ac atebion hirdymor ar raddfa briodol (egwyddorion Rheoli 
Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy) yn rhan o’n model allariannu dan arweiniad comisiynu.  
 
Diben Cam 1 yw diffinio’r rhaglen a’r cysylltiadau yn ôl i’r Amcanion Llesiant a Rheoli 
Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy. Mae’r cam hwn wedi ei gwblhau. Diben Cam 2 yw 
sefydlu llinell sylfaen ariannol eglur a chyfres o dargedau ariannol a dangosyddion 
perfformiad. Rydym wedi diffinio’r llinell sylfaen ariannol ar gyfer y prif feysydd gan 
ddefnyddio blwyddyn 16–17. Rydym eisiau diffinio’r targedau a’r dangosyddion yn 
gyfochrog â’n proses Cynllunio Corfforaethol er mwyn sicrhau aliniad. Diben Cam 3 yw 
llywodraethu, ac mae gennym brosiect parhaus sy’n cael ei arwain gan ein tîm 
Llywodraethau, sy’n cyfuno gweithgareddau menter â’r fframwaith rheolaethau rhyng-
gysylltiedig. Bydd Cam 3 yn cael ei gwblhau ddechrau 18–19 ond â cherrig milltir 
cynharach. 
 
Mae’r holl safleoedd hamdden a hyrwyddir ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 
cael eu lanlwytho i borth data twristiaeth canolbarth Cymru i gael eu defnyddio gan eraill 
(e.e. busnesau twristiaeth, Croeso Cymru ac ati). Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr 
priodol ar draws y sefydliad a chyda rhanddeiliaid fel Croeso Cymru, awdurdodau lleol, 
awdurdodau parciau cenedlaethol a rheolwyr Llwybrau Cenedlaethol i hyrwyddo eu cynnig 
hamdden mewn ffordd sy’n gyson ac yn gydgysylltiedig o fewn brand Cymru. 
 
Rydym yn cefnogi Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru. Rydym yn hyrwyddo deg taith 
gerdded â chysylltiadau chwedlonol17 i bobl archwilio’r tirweddau a ysbrydolodd rai o 
straeon hynafol Cymru: pump mewn coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, a 
phump ar Lwybr Arfordir Cymru. 
 
Blwyddyn y Môr yw’r thema ar gyfer ymgyrch 2018 Croeso Cymru, a bydd yn dathlu morlin 
ardderchog Cymru.  
 
Byddwn yn dathlu cyfoeth yr amgylchedd morol yn ystod Blwyddyn y Môr. Bydd dwy elfen 
i’n hymgyrch. Y gyntaf fydd hyrwyddo ein deg safle gorau ar gyfer ymweliadau – gan 
gynnwys Parth Cadwraeth Forol Sgomer, ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol 
arfordirol a safleoedd coedwig. Yr ail fydd codi ymwybyddiaeth o’r cyfoeth o fywyd gwyllt 
ym moroedd Cymru. 
 
9. Parhau i nodi cyfleoedd i gefnogi datblygiad cymunedol a menter trwy wirfoddoli 

a pharhau cefnogaeth i raglen Estyn, a pharhau i gefnogi prosiectau ynni 
cymunedol a choedwigoedd cymunedol ar Ystâd Goed Llywodraeth Cymru, pan 
fo’n briodol. 

 
Ein nod dros y 18 mis nesaf yw darparu 30 o leoliadau Esgyn ledled Cymru. Rydym hefyd 
wedi bod yn gweithio i ddatblygu ein cynllun Cyfle ar gyfer gwahanol fathau o ‘leoliad’ o 
fewn Cyfoeth Naturiol Cymru (gan gynnwys prentisiaethau, myfyrwyr, ymchwilwyr a 
gwirfoddolwyr). 
 

                                                           
17 “Blwyddyn Chwedlau – taniwch eich dychymyg wrth i CNC ddatgelu’i 10 uchaf”. Cyfoeth Naturiol Cymru. Adalwyd ar 
11 Hydref 2017. 
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Cafodd ein Rheolwr Datblygu Busnes Masnachol, sy’n gyfrifol am ddatblygu’r Rhaglen 
Darparu Ynni, gyfarfod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr Ynni 
Cymunedol Cymru ym mis Mai 2017, gan sicrhau’r holl bartïon y byddai datblygiadau 
mewn rhannau priodol o Ystad Goed Llywodraeth Cymru yn cael eu hystyried yn ffafriol.  
 
Hyd yn hyn, ni fu unrhyw gysylltiad uniongyrchol gan grwpiau ynni gyda chynigion ar gyfer 
unrhyw ddatblygiadau ar Ystad Goed Llywodraeth Cymru, a gallai hyn fod oherwydd 
ffactorau sy’n eu cyfyngu fel y farchnad, costau grid a’r risgiau sy’n gysylltiedig â 
datblygiadau o’r fath. Fodd bynnag, dylid nodi ein bod wedi mynd ati i hyrwyddo rhaglen 
Ynni Dŵr ar Raddfa Fach rhwng 2010 a 2013, a arweiniodd at 300 datganiad o 
ddiddordeb ac a arweiniodd wedyn at adeiladu nifer fach o gynlluniau cymunedol. 
Anogwyd hyn i raddau helaeth gan y Tariff Bwydo i Mewn, sydd, ers sefydlu Cyfoeth 
Naturiol Cymru, wedi cael ei leihau ac yna ei ddiddymu.  
 
Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar sut y gallwn gymryd y risg o gyfleoedd trwy fynd â 
chynlluniau i’r pwynt o ennill Caniatâd Cynllunio cyn cynnig y rhain ar y farchnad. Rydym 
wrthi’n datblygu clwstwr o bum prosiect ynni dŵr ar raddfa fach i’r perwyl hwn. 
 
Sicrhaodd tendr marchnad agored diweddar ar gyfer datblygiad gwynt ar y tir o naw tyrbin 
yng Nghoedwig Alwen ger Rhuthun ymrwymiad gan y datblygwr buddugol o roi’r cam 
ymgysylltu cymunedol angenrheidiol o’r prosiect yn nwylo Ynni Cymunedol Cymru, yn 
ogystal ag ymrwymiad i ganiatáu i hyd at 15% o werth y prosiect fod mewn perchnogaeth 
leol. Mae hyn wedi rhoi mwy o hyder i ni gryfhau’r pwyslais ar berchnogaeth leol a 
manteision uniongyrchol i Gymru ym mhob gwahoddiad i dendro yn y dyfodol ar gyfer 
datblygiadau ynni ar Ystâd Goed Llywodraeth Cymru. 
 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda grŵp Llais y Goedwig i ddarganfod sut y gallwn wella’r 
ffordd yr ydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol sy’n dymuno defnyddio ein tir ar gyfer 
prosiectau cymunedol. Rydym yn gweithio tuag at wella cynllun Mynediad er mwyn 
cynorthwyo i symleiddio sut yr ydym yn ymateb i geisiadau. Mae’r cynllun yn cynnig mwy o 
gwmpas i’r sefydliadau a’r grwpiau sector gwirfoddol gyflwyno prosiectau, gan nad ydym 
yn derbyn adnoddau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion. Rydym yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru drwy’r adolygiad o gwmpas a diben yr ystâd goed gyhoeddus, i ddeall 
yn well eu dyheadau ar gyfer coetiroedd cymunedol. 
 
10. Chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflwyno’r Cynllun Morol a darpariaeth ei 

ddyletswyddau a’i swyddogaethau cyffredinol yn rhan o’r gwaith o dan y 
Rhaglen Newid Morol 

 
Rydym wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i gynorthwyo datblygiad Cynllun 
Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru. Mae hon wedi bod yn broses adeiladol ac wedi ein 
galluogi i ddylanwadu ar ddatblygiad y cynllun o safbwynt ein swyddogaethau rheoleiddio 
a chynghori.   
 
Rydym yn cynnal trefniadau gweithio agos gyda Llywodraeth Cymru, a chymorth iddi, wrth 
i bwyslais y gwaith symud tuag at drefniadau ar gyfer gweithredu’r cynllun, gan gynnwys 
ein swyddogaeth reoleiddio yn y maes morol. Mae gennym flaengynllun gwaith i nodi a 
datblygu’r canllawiau sy’n ofynnol i gefnogi gweithrediad y cynllun. Hon fydd y broses ar 
gyfer ymsefydlu Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy yn ein prosesau gwneud 
penderfyniadau a chynghori. 
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11. Nodi a manteisio ar gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth agosach â thimau 
amgylchedd awdurdodau lleol, yr Arolygiaeth Amaethyddiaeth a rheoleiddwyr 
eraill i gyflawni eich dyletswyddau rheoleiddio priodol chi a hwythau pan fyddant 
yn rhyngweithio, er enghraifft, i fynd i’r afael â niwsansau statudol neu ansawdd 
aer lleol, llygredd amaethyddol, neu, yn syml, pan allai arbenigedd sydd gan un 
rheoleiddiwr roi cymorth i un arall.  

 
Rydym yn gweithio’n agos gyda rheoleiddwyr eraill, rhanddeiliaid, Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol, gan rannu arbenigedd a cheisio sicrhau dull cydgysylltiedig pan fydd ein 
cyfrifoldebau’n gorgyffwrdd. Yn fwy diweddar, trwy ein hymgysylltiad â Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ein nod yw ceisio nodi rhagor o gyfleoedd i gydweithredu a 
chynnig cyngor arbenigol yn ôl yr angen.  
 
Cynhaliwyd arolwg gennym yn ddiweddar i fesur ansawdd ein cyngor – sicrhawyd sgôr 
llinell sylfaen o 4 allan o 5 gennym ar gyfer effeithiolrwydd ein cyngor wrth ymateb i 
gynlluniau datblygu, a sgôr o 3.9 allan o 5 ar gyfer ymateb i ymgynghoriadau caniatâd 
cynllunio. Mae hyn yn awgrymu bod mwyafrif yr ymatebwyr naill ai’n cytuno, neu’n 
cytuno’n gryf bod ein cyngor wedi cael effaith ar eu penderfyniadau.  
 
12. Parhau i gefnogi rhaglen Taclo Tipio Cymru trwy weithio gydag awdurdodau lleol 

ac eraill i alluogi’r ddarpariaeth o strategaeth tipio anghyfreithlon Llywodraeth 
Cymru. Byddai hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth, cynnal cyfathrebiad gyda 
rhanddeiliaid, a pharhau i fynd i’r afael â dympio gwastraff yn anghyfreithlon ar 
raddfa fawr, fel y diffinnir yn y Protocol Tipio Anghyfreithlon. Byddai’r camau 
hyn yn cefnogi nod strategol Llywodraeth Cymru i Gymru sy’n “rhydd rhag 
niwed cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol annerbyniol wedi’i achosi 
gan dipio anghyfreithlon”. Darparu cymorth a chyngor i awdurdodau lleol wrth 
gyflawni eu dyletswydd i roi sylw i dir halogedig. 

 
Mae ystadegau Llif Data Gwastraff yn dangos y bu gostyngiad o 42% i nifer y 
digwyddiadau tipio anghyfreithlon yr ymdriniwyd â nhw gan awdurdodau lleol ers i fenter 
Taclo Tipio Cymru gychwyn yn 2007–08, gan arwain at ostyngiad o 40% i’r gost o glirio yn 
sgil tipio anghyfreithlon. Fodd bynnag, roedd tua 36,000 o ddigwyddiadau a gofnodwyd 
yng Nghymru o hyd y llynedd, ac mae’n amlwg bod mwy o waith i’w wneud i fodloni 
nodau’r strategaeth. 
 
Bydd elfennau allweddol ein gwaith yn 2017–18 yn cynnwys: 

 Darparu negeseuon addysgol mewn ffordd gynaliadwy i ysgolion a cholegau yng 
Nghymru trwy ddarparwyr addysgol presennol. 

 Rhagor o ymchwil i sefydlu sail dystiolaeth gadarn i ddeall yn well sut y gall Cymru 
barhau i arwain y ffordd o ran mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon. 

 Darparu prosiectau seiliedig ar le wedi eu harwain gan dystiolaeth a gwybodaeth. 
Canolbwyntio ar gyd-ddarpariaeth, amcanion a rennir a chanlyniadau cynaliadwy. 

 Ymgyrchoedd addysg ac ymwybyddiaeth wedi’u targedu ac wedi eu harwain gan 
wybodaeth trwy gyfryngau darlledu a chymdeithasol (gan gynnwys ysgolion a 
cholegau) mewn cymunedau lle mae’r angen fwyaf. 

 Ymchwilio i opsiynau hyfforddi ar gyfer swyddogion awdurdod lleol, gan gynnwys 
pecynnau e-ddysgu a chymhwyster gorfodi. 

 Parhau gyda’r gweithgorau (Gorfodi, Tir Preifat a Gwneud Tipio Anghyfreithlon yn 
Annerbyniol yn Gymdeithasol) i gyflawni’r camau gweithredu o’r Strategaeth Tipio 
Anghyfreithlon. 
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Mae ein tîm Taclo Tipio Cymru hefyd wedi arwain y gwaith o ddatblygu system cofnodi 
gwastraff ar y we ac ap cyfatebol o’r enw FlyMapper, sy’n ein galluogi ni a’n partneriaid i 
gofnodi, plotio a thynnu lluniau o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon ar fap cenedlaethol. 
Mae’r cyfuniad o system ar y we ac ap ffôn clyfar yn gwneud hysbysu am ddigwyddiadau 
yn gynt ac yn haws nag erioed ac mae diddordeb yn FlyMapper yn cynyddu, gyda saith 
awdurdod lleol yn defnyddio’r feddalwedd ar hyn o bryd a diddordeb gan berchnogion tir 
preifat fel Dŵr Cymru Welsh Water hefyd.  
 
13. Parhau i gefnogi’r ddarpariaeth o Gynllun Rheoli Tir Cynaliadwy Glastir yn unol 

â’r Cytundeb Adran 83 a’r contractau Datblygu Gwledig sydd gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru gyda Llywodraeth Cymru. 

 
Rydym wedi datblygu tîm pwrpasol i gynorthwyo Llywodraeth Cymru gyda phroses Gwirio 
Coetir Glastir. Maent hefyd wedi cynorthwyo gyda’r brif ffrwd ar ddarpariaeth Glastir ar 
ffermydd. Mae’r tîm wedi darparu gwasanaeth llwyddiannus, sydd wedi cynnwys proses 
wedi ei hailbeiriannu ar gyfer pob gwaith gwirio Coetir, hyfforddiant estynedig a 
chanllawiau i’n staff ar amrywiaeth o wasanaethau Glastir, a lefelau uchel o ddarpariaeth y 
cynllun sydd wedi arwain at ardal fawr o blannu coed newydd ledled Cymru. 
 
14. Bwrw ymlaen, yn rhan o Raglen Weithredu Awdurdod Cyllid Cymru, y 

ddarpariaeth o swyddogaethau cydymffurfio a gorfodi’r Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi, yng nghyd-destun Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) a darpariaethau’r 
Bil Gwarediadau Tirlenwi. 

 
Rydym yn parhau i weithio gyda staff Trysorlys Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Cyllid 
Cymru i bennu sut y byddwn yn darparu cydymffurfiad yn weithredol. Mae achos busnes 
yn cael ei gwblhau, ac mae grŵp llywio ar y cyd yn goruchwylio penderfyniadau 
gweithredol. Byddwn yn recriwtio ac yn sefydlu ein systemau dros y chwe mis nesaf 
(Hydref 2017 – Mawrth 2018). 
 
15. Cyflogi, a rhoi cymorth fel cynhaliwr, i’r ddau aelod o Dîm Cymorth Partneriaeth 

Bioamrywiaeth Cymru. 
 
Gweithiwyd gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru i sicrhau 
dyfodol hirdymor Tîm Cymorth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, gan geisio gwella 
ffyrdd o weithio er mwyn cyflawni eu blaenoriaethau cyfunol yn well, ac, o ganlyniad, 
trosglwyddwyd Tîm Cymorth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru i ni a daethant yn 
aelodau staff parhaol o fis Ebrill 2017.  
 
Ers hynny, rydym wedi gweithio ar gynorthwyo’r gwaith o sefydlu a llywio partneriaethau 
natur lleol, gan ddarparu fforwm ar gyfer rhannu arfer da, rhwydweithio, cyswllt 
uniongyrchol gyda ni, a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru. Rydym wedi dechrau gweithio 
ar adnewyddu prosiect bylchau tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, rydym wedi 
cefnogi Wythnos Natur Cymru (wythnos flynyddol o ddigwyddiadau â thema bywyd gwyllt 
ledled Cymru), ac rydym wedi llunio dogfennau arfer da yn cyfateb camau gweithredu 
adfer natur lleol â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yr ydym wedi eu 
dosbarthu i holl arweinwyr Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Rydym 
wedi parhau cyfathrebiadau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru trwy e-bost, cyfryngau 
cymdeithasol ac ati, ac rydym hefyd yn paratoi i adnewyddu gwefan Partneriaeth 
Bioamrywiaeth Cymru. 
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Atodiad 3 
 
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru o fis Chwefror 2016, Datblygiad Cyfoeth 
Naturiol Cymru – Cynllun Gweithredu Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

A1a Er mwyn galluogi 
CNC i gynllunio 
mewn ffordd fwy 
cadarn ar gyfer y 
tymor canolig, 
dylai Llywodraeth 
Cymru roi mwy o 
sicrwydd i CNC o 
ran trefniadau 
cyllido’r dyfodol, 
yn enwedig am y 
tair blynedd nesaf, 
gan gynnwys 
datgan a fydd 
cyllid ychwanegol 
ar gael o 
ganlyniad i’r 
cynnydd mewn 
cyfrifoldebau 
statudol. 

Yn dilyn 
etholiad y 
Cynulliad ym 
mis Mai 2016, 
trafod y sefyllfa 
cyllid dangosol 
ar gyfer 2017–
18 i 2019–20 
gyda 
Llywodraeth 
Cymru a sut y 
gall LlC roi mwy 
o sicrwydd 
hirdymor. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/10/16 Mae LlC wedi darparu 
setliad refeniw un 
flwyddyn drafft a setliad 
cyfalaf pedair blynedd. 
Felly nid oes gennym 
sicrwydd o ran cyllid y tu 
hwnt i 2017–18 o hyd. 
Pan gyhoeddodd y 
Gweinidog Cyllid y 
cyllidebau drafft yn 
gynharach yr hydref 
hwn, dywedodd ei fod 
yn gobeithio darparu 
cyllidebau refeniw 
dangosol y tu hwnt i 
2017–18 ar ôl Datganiad 
yr Hydref y DU. Ar hyn o 
bryd, rydym yn 
defnyddio rhagolygon a 
wnaed gan y Sefydliad 
Astudiaethau Cyllidol ar 
gyllid Llywodraeth 
Cymru i hysbysu ein 
tybiaethau cynllunio. 

Cwblhawyd 

A1b Dylai CNC gynnal 
trafodaethau â 
Llywodraeth 
Cymru a 
rhanddeiliaid 
i gytuno ar y prif 
flaenoriaethau 
cyflawni ar gyfer 
CNC yn ystod y 
pum mlynedd 
nesaf, ac i reoli 
disgwyliadau o’i 
rôl a’i gyfraniad at 
ganlyniadau 
amgylcheddol, 
gan gofio y bydd 
yn cael llai o 
gyllid. 

Darparu 
Cynllun 
Corfforaethol 
2017–2022 a 
Chynllun 
Ymgysylltu, gan 
gynnwys 
Llywodraeth 
Cymru, a 
chasglu 
adborth gan yr 
holl 
randdeiliaid, 
gan gynnwys 
LlC. 

Cyfarwyddwr 
Llywodraethu 

Medi 
2016 

Yn unol â Pholisi 
Adnoddau Dynol 
Llywodraeth Cymru 
(LlC), rydym wedi 
cytuno gyda LlC y bydd 
ein Cynllun 
Corfforaethol newydd yn 
cael ei gyhoeddi 
ddiwedd 2017.  

 

Cyhoeddwyd ein 
Datganiad Llesiant 
cyntaf, gan gynnwys ein 
hamcanion llesiant, ym 
mis Mawrth 2017. Bydd 
y rhain hefyd yn 
hysbysu ein Cynllun 
Corfforaethol newydd ar 
gyfer 2017–22. 

Cwblhawyd  

A2 Dylai CNC a 
Llywodraeth 

CNC i gwblhau 
adroddiad 
sicrhau 

Cyfarwyddwr y 
Portffolio 
Gweddnewid 

31/05/17 Bydd yr Adroddiad 
Sicrhau Buddiannau 
terfynol yn cael ei 

Cwblhawyd  

Tudalen y pecyn 46



26 
 

Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

Cymru gytuno ar 
ffordd briodol o 
fonitro ac adrodd 
am y broses o 
sicrhau 
buddiannau yng 
nghyd-destun y 
camau ehangach 
mae CNC yn eu 
cymryd 
i ymateb i bwysau 
o ran y gyllideb. 

buddiannau 
2015/16. 

gwblhau ym mis Mai 
2017.  

Cyfarfod nawdd 
CNC / LlC i 
gytuno ar 
ofynion y 
dyfodol o ran 
adrodd ar 
sicrhau 
buddiannau. 

Cyfarwyddwr y 
Portffolio 
Gweddnewid 

31/05/17 Rydym wedi gofyn i LlC i 
allu dod ag adrodd ar 
sicrhau buddiannau 
ffurfiol i ben. 

Mae’r ymateb gan LlC ar 
3 Hydref 2017 yn dynodi 
y bydd angen adrodd 
buddiannau tan ddiwedd 
y cyfnod o 10 mlynedd. 
Rydym yn ystyried y 
ffordd orau o wneud 
hynny nawr. 

Yn disgwyl 
cadarnhad 

A3a Ystyried 
anghenion tymor 
hir CNC o ran 
adeiladau 

Parhau 
datblygiad a 
gweithrediad 
Strategaeth 
Adeiladau 
hirdymor CNC.  

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/03/17 Mae anghenion 
adeiladau yn parhau i 
gael eu hasesu ond mae 
darpariaeth hyd at 
ddiwedd mis Mawrth 
2017 yn cynnwys: 

 Penodwyd Swyddog 
Adeiladau  

 Pwyslais ar ad-
drefnu swyddfeydd 
bach / depos  

 Adeiladau wedi eu 
halinio â strwythur a 
dull darpariaeth 
seiliedig ar le 
newydd CNC, e.e. 
symud swyddfa 
Bangor 

 Symudwyd Labordy 
CNC i gyd-leoliad ym 
Mhrifysgol Abertawe 

Cwblhawyd  

Cwblhau 
opsiynau 
strategol ar 
gyfer De, 
Gogledd a 
Chanolbarth 
Cymru i 
adlewyrchu 
strwythur a 
gofynion 
sefydliadol 
newydd. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/12/16 Symudwyd swyddfa 
Bangor ddechrau 2017. 

Bydd ein symudiad yn y 
Canolbarth o’n swyddfa 
yn y Drenewydd yn cael 
ei gwblhau ym mis Medi 
2017. Bydd opsiynau 
strategol a sefydlwyd ar 
gyfer prosiect y De wedi 
eu cwblhau erbyn mis 
Rhagfyr 2018. 

Cwblhawyd 

A3b Gwneud defnydd 
mwy effeithiol o 
ddata er mwyn 
cadw golwg 
ar y defnydd o 
safleoedd, 
gwariant a 

Cwblhau 
rhaglen arolwg 
cyfleustodau yn 
y safleoedd 
mwyaf. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

Parhaus Defnyddir arolygon 
cyfleustodau yn rhan o 
waith dadansoddi 
anghenion adeiladau 
parhaus. Cwblhawyd 
arolygon ledled Cymru 
cyn symudiadau 

Cwblhawyd  
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Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

pherfformiad; ac i 
asesu 
effeithiolrwydd y 
rhaglen ad-drefnu. 

swyddfa mawr yn y 
Gogledd a’r De y 
soniwyd amdanynt 
uchod. 

Cyflwyno 
egwyddorion 
gweithio 
ystwyth. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/12/16 Cymeradwywyd yr 
egwyddorion ac maent 
yn cael eu defnyddio ar 
gyfer prosiectau 
adeiladau’r presennol a’r 
dyfodol. 

Cwblhawyd 

Cyflwyno 
proses olrhain 
gwariant a 
pherfformiad ar 
gyfer safleoedd 
ar ôl ad-drefnu 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

 

30/09/16 Cyfarfodydd rheolaidd 
gyda Chyllid Busnes i 
olrhain arbedion ad-
drefnu. 

Cwblhawyd 

A4 Dylai CNC sicrhau 
bod y ffordd 
newydd o 
werthuso swyddi’n 
ddigon hyblyg i 
ddiwallu 
anghenion busnes 
CNC yn y dyfodol. 

Adolygu 
proffiliau swydd 
cyffredinol CNC 
i sicrhau eu bod 
yn addas ar 
gyfer 
anghenion 
busnes y 
dyfodol 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Datblygu 
Sefydliadol a 
Rheoli Pobl 

31/03/17 Mae’r cynllun a 
ddatblygwyd yn ddigon 
hyblyg i gefnogi busnes 
y dyfodol ond bydd yn 
cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru os oes 
angen i adlewyrchu 
anghenion Cynllunio 
Sefydliadol yn y dyfodol.  

Cwblhawyd 

A5 Dylai CNC 
adolygu ei 
weithgareddau 
ymgysylltu â staff 
a rhanddeiliaid i 
ddangos ei werth, 
pa mor effeithiol 
ydyw, ac i ba 
raddau mae’n 
cadw at ei bwrpas 
fel sefydliad, 
ynghyd â 
gweithgareddau a 
chanlyniadau’r 
rhaglen 
trawsnewid. 

Cyflwyno 
proses adborth 
rheolaidd ar 
gyfer y Tîm 
Gweithredol a 
Bwrdd CNC 
gan ddefnyddio 
Dangosfwrdd 
Cyfathrebu 
newydd. 

Cyfarwyddwr 
Cysylltiadau a 
Chyfathrebu 
Allanol 

31/03/17 Mae adroddiad 
cyfathrebu tri misol ar 
waith ar gyfer y Tîm 
Gweithredol a’r Bwrdd. 

 

Datblygwyd dull 
ymgysylltu â 
rhanddeiliaid/y sector 
wedi ei adnewyddu gan 
roi trosolwg a 
chyfranogiad i’r Bwrdd 
a’r Tîm Gweithredol ar 
yr un pryd ag 
ymatebolrwydd a 
hyblygrwydd 
gweithredol. 

Cwblhawyd 

A6 Dylai CNC 
fonitro’r ffordd 
mae’n defnyddio 
data sy’n 
ymwneud â’r 
gweithlu i sicrhau 
ei fod yn ddata 
ystyrlon a chywir 
a’i fod yn cael ei 
adrodd yn briodol 
i’r tîm 

Parhau i 
adrodd 
gwybodaeth 
rheoli’r gweithlu 
misol yn 
rheolaidd. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Datblygu 
Sefydliadol a 
Rheoli Pobl 

31/03/16 Caiff data yn ymwneud 
â’r gweithlu ei adrodd yn 
rheolaidd ac yn gywir i’r 
Tîm Gweithredol a’r 
cyfarwyddiaethau erbyn 
hyn. Caiff mesuryddion 
allweddol (e.e. llesiant, 
iechyd a diogelwch) eu 
hadrodd i’r Pwyllgor 
Pobl a Chydnabyddiaeth 
a Bwrdd CNC. 

Cwblhawyd 
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Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

gweithredol a’r 
bwrdd, ac i 
bwyllgorau eraill 
pan fydd hynny’n 
berthnasol. 

 

 

 

 

Adolygu’r 
defnydd o 
ddata gweithlu, 
sut y maent yn 
cael eu 
hadrodd, a 
chytuno ar 
ofynion adrodd 
y dyfodol. 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Datblygu 
Sefydliadol a 
Rheoli Pobl 

31/03/17 Mae data llesiant, 
iechyd a diogelwch 
gwell yn cael eu 
hadrodd yn rheolaidd ac 
yn gywir i’r Tîm 
Gweithredol a’r 
cyfarwyddiaethau erbyn 
hyn. 

Mae newid sefydliadol 
ehangach yn cael ei 
flaenoriaethu gan y bydd 
hyn yn ysgogi gofynion 
data gweithlu. 

Cwblhawyd 

A7 Dylai 
Llywodraeth 
Cymru a CNC 
sicrhau eu bod yn 
gosod canllawiau 
clir ar rôl 
ddisgwyliedig 
aelodau’r bwrdd o 
ystyried y cwtogi 
ar amser, ac yn 
adolygu 
a yw hynny wedi 
cael unrhyw 
effaith ar 
effeithiolrwydd y 
bwrdd. 

Cytuno ar 
delerau 
gweithredu 
newydd i Fwrdd 
CNC. 

Cyfarwyddwr 
Llywodraethu 

31/03/16 Mae bwrdd newydd 
CNC wedi cytuno ar ei 
‘modus operandi’, gan 
gynnwys fformat ac 
amlder cyfarfodydd 
Bwrdd CNC, aelodaeth 
pwyllgorau, sesiynau 
diweddaru Bwrdd CNC, 
is-grwpiau Bwrdd CNC a 
swyddogaethau 
‘hyrwyddwr’. Mae 
dogfennau Bwrdd CNC, 
gan gynnwys Llawlyfr 
Bwrdd CNC, wedi cael 
eu diweddaru i 
adlewyrchu’r trefniadau 
newydd hyn. 

 

 

Cwblhawyd 

Adolygu 
effeithiolrwydd 
gweithrediadau 
Bwrdd CNC 

Cyfarwyddwr 
Llywodraethu 

31/03/17 Cwblhawyd ymarfer 
effeithiolrwydd Bwrdd 
CNC, wedi ei hwyluso 
gan Academi Wales yn 
ystod hydref 2016, a 
chytunwyd ar gamau 
dilynol. 

 

 

 

Cwblhawyd 

P1 Rheoli risg – 
ymsefydlu 

Cwblhau’r 
camau yng 

Cyfarwyddwr 
Llywodraethu 

31/03/17 Datblygwyd dull rheoli 
risg wedi ei ddiweddaru. 

Cwblhawyd 
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Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

prosesau rheoli 
risg allweddol 

Nghynllun 
Gweithredu 
Rheoli Risg 
Archwiliad 
Mewnol CNC 

Mae’r offerynnau 
newydd yn cynnwys: 
Datganiad Parodrwydd i 
Dderbyn Risg, Meini 
Prawf Asesu Risg a 
thempledi Cofrestr Risg. 

P2 Caffael – ymateb  
i hunanasesiad 
Model 
Aeddfedrwydd 
Caffael 
Llywodraeth 
Cymru 

Mae’r treial o’r 
Model 
Aeddfedrwyd
d yn cael ei 
gynnal gan 
CNC ar hyn o 
bryd. 

Ar ôl ei 
gwblhau, 
byddwn yn 
gweithio gyda 
Gwerth 
Cymru i 
gytuno: 

- y dyddiad 
iddynt 
gynnal eu 
hasesiad 
eu hunain 
o CNC 

- sut y bydd 
y “gwersi 
a 
ddysgwyd
” o’r treial 
yn cael eu 
bwydo i 
mewn i’r 
Model 
Aeddfedr
wydd 
diwygiedig 
yn barod 
ar gyfer ei 
lansio 
ledled 
Cymru 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/03/17 Cwblhawyd 
hunanasesiad CNC ar 
gyfer Model 
Aeddfedrwydd LlC ar 
gyfer BA15/16.  

 

Mae LlC yn adolygu ei 
chynlluniau gwaith 
(cyflawn) yn ffurfiol 
erbyn hyn (sy’n cynnwys 
y Model Aeddfedrwydd) 
gyda’r nod o lansio 
rhaglen weithgarwch 
newydd yn yr hydref. 
Mae LlC yn awyddus i 
gynnwys pawb yn y 
gwaith o siapio hyn, ac 
felly bydd yn bwrw 
ymlaen â hyn ar y cyd â 
chydweithwyr y Bwrdd 
Caffael a’r Grŵp 
Cyflawni dros yr haf. 

 

Yn y cyfamser, mae 
CNC yn parhau i 
ddefnyddio elfennau 
allweddol y Model 
Aeddfedrwydd fel sail ar 
gyfer gwella ac i ffurfio 
arfer gorau. 

 

 

 

Cwblhawyd 

P3 Rheoli grantiau – 
ymateb i bryderon 
Pwyllgor yr 
Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd 
ynghylch 
prosesau ar gyfer 
dyfarnu a 

Gweithredu 
argymhelliad o’r 
Adolygiad Ardal 
Busnes o sut y 
caiff grantiau 
eu dyfarnu, eu 
gweinyddu a’u 
rheoli 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol a 
Chyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 

31/05/16 Cymeradwywyd y dull ar 
gyfer gweinyddu 
grantiau yn y dyfodol 
gan Fwrdd CNC ym mis 
Medi 2016. 

Cwblhawyd 
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Cyf 
Argymhelliad 

Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cam 
Gweithredu 

Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Arweinydd 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 

Dyddiad 
ar gyfer 
Cwblhau 

Diweddariad Statws 

gweinyddu 
grantiau. 

Cyllid a 
Chorfforaethol 

Adolygu 
effeithiolrwydd 
y broses 
newydd a’i 
diwygio yn ôl yr 
angen 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol a 
Chyfarwyddwr 
Gweithredol y 
Gwasanaethau 
Cyllid a 
Chorfforaethol 

31/03/17 Bydd trefniadau newydd 
yn berthnasol i rowndiau 
grant o 2018/19. Bydd 
camau parhaus i fynd i’r 
afael ag adroddiad 
archwilio mewnol yn 
cael eu cyflawni yn unol 
ag amserlenni a gytunir. 

Cwblhawyd 

23 Hydref 2017 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil:  

Dyma’ch sesiwn graffu gyntaf gyda Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth. Ar adeg ysgrifennu, nid yw enwau’r swyddogion sydd gydag Ysgrifennydd y 

Cabinet wedi cael eu cadarnhau.   

Mae’r papur briffio yn ystyried y materion canlynol o ran portffolio Ysgrifennydd y Cabinet: 

 Newid hinsawdd; 

 Ansawdd aer; 

 Gweithredu Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru; 

 Cefnogaeth i fusnes; a 

 Pholisi trafnidiaeth (gan gynnwys gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yng nghyd-destun prosiect Ffordd Lliniaru’r M4). 

Mae’r dull a ddefnyddir yn gyfuniad o waith craffu cyffredinol a chraffu ar y gyllideb.  

Yn dilyn ad-drefnu’r cabinet, rhannwyd portffolio cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 

Materion Gwledig (Lesley Griffiths) a Gweinidog yr Amgylchedd (Hannah Blythyn). Pan fydd  

angen, mae’r cwestiynau yn y papur briffio hwn wedi’u drafftio i gyfeirio at waith "hyd yma" 

gyda’r "cyn Ysgrifennydd y Cabinet" ond gellid eu cyfeirio yn yr un modd at weithio gyda’r 

Gweinidog perthnasol yn y dyfodol. 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig | 16 Tachwedd 2017 

Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee | 16 November 2017 
 

 

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a Thrafnidiaeth 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 
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Newid hinsawdd 

Deddfwriaeth Newid yn yr Hinsawdd 

Roedd Strategaeth Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru 2010 yn ymrwymo i ostyngiad o 40 y 

cant mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ym mhob sector, o lefelau 1990, erbyn 2020, gyda 

tharged i leihau allyriadau yng Nghymru o 3 y cant bob blwyddyn o 2011 ymlaen, o’i 

gymharu â’r llinell sylfaen o ran allyriadau cyfartalog dros y cyfnod o 2006 i 2010.   

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ("Deddf yr Amgylchedd") yn gosod dyletswyddau 

newydd ar Lywodraeth Cymru i leihau allyriadau. Mae’n cyflwyno dull cyllidebu carbon 

newydd i fesur ac olrhain y cynnydd a wneir, ac yn cyfyngu ar gyfanswm y nwyon tŷ gwydr y 

gellir eu hallyrru dros gyfnod penodol. Mae’r Ddeddf yn cynnwys y dyletswyddau a ganlyn: 

 Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod yr allyriadau net ar gyfer Cymru yn 2050 o leiaf 

80 y cant yn is na’r llinell sylfaen (1990 neu 1995). 

 Erbyn diwedd 2018, rhaid i Lywodraeth Cymru bennu targedau allyriadau interim ar 

gyfer 2020, 2030 a 2040. Tan hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd 

targedau’r Strategaeth Newid Hinsawdd yn gymwys;  

 Ar gyfer pob cyfnod cyllidebol o bum mlynedd, rhaid i Lywodraeth Cymru bennu 

cyfanswm uchaf ar gyfer allyriadau net ar gyfer Cymru (cyllideb garbon), gyda’r ddwy 

gyllideb gyntaf i’w pennu erbyn diwedd 2018; a 

 Bydd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru roi ystyriaeth i gytundebau rhyngwladol i gyfyngu 

ar unrhyw gynnydd yn nhymheredd cyfartalog y byd.  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ("Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol") yn cefnogi lleihau carbon ar lefel genedlaethol a lleol. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud 

yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, weithio i gyflawni pob un o’r 

saith nod llesiant, y mae tri ohonynt yn cyfeirio’n benodol at newid yn yr hinsawdd.  

Allyriadau 

Yn ôl ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru, roedd y ddau sector a greodd yr allyriadau 

mwyaf yn 2014 o fewn portffolio Ysgrifennydd y Cabinet, sef busnes (64.67 y cant o 

gyfanswm yr allyriadau) a thrafnidiaeth (12.77 y cant o gyfanswm yr allyriadau).  

Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn dweud bod rhwymedigaethau Deddf yr Amgylchedd yn 

gosod llwybr clir ar gyfer datgarboneiddio, “sy’n rhoi sicrwydd ac eglurder i fusnesau a 

buddsoddiadau a bydd angen newid sylfaenol i dri o leiaf o’r prif rwydweithiau seilwaith 

cenedlaethol – Pŵer, Trafnidiaeth a Gwres”. O ran y sector ynni a chefnogaeth i’r diwydiant 

dur, dywed fod y "newid mor drawsffurfiol” wedi’i gefnogi drwy sefydlu a defnyddio cronfa 

Cynllun Diogelu’r Amgylchedd a ddefnyddir i gefnogi cyflogwyr diwydiannol mawr yng 

Nghymru i fuddsoddi yn y technolegau diweddaraf i leihau ac atal allyriadau ar gyfer eu 

cyfleusterau cynhyrchu. 
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O ran dyraniadau cyfalaf yng nghyllideb ddrafft 2018-19, dywed Ysgrifennydd y Cabinet y 

gwneir "buddsoddiadau strategol", gydag ystyriaeth "lawn a phriodol" o gynaliadwyedd, a’r 

effaith ar yr amgylchedd a’u "cyfraniad at nodau ehangach Llywodraeth Cymru i helpu i 

leihau effeithiau newid yr hinsawdd". O safbwynt trafnidiaeth, mae hyn yn cynnwys 

buddsoddi yn ein priffyrdd. Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfeirio at "gynyddu’r cyllid 

ar gyfer gwelliannau rhwng y gogledd a’r de o £15 miliwn yn 2019-20, ar gyfer yr A487 a’r 

A470" y mae’n ei ddweud, a allai " hefyd gyfrannu at leihau allyriadau carbon".   

Mae’r papur yn gwneud pwynt tebyg ynglŷn â ffordd lliniaru’r M4 (prosiect a drafodir 

ymhellach isod). Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn nodi bod cyfrifon carbon manwl 

wedi’u gwneud ar adeiladu a defnyddio’r M4, fel y "byddai allyriadau defnyddwyr ar 

rwydwaith De Cymru, er gwaethaf y cynnydd mewn traffig a ragwelir, mewn difrif yn lleihau 

ychydig o achos llwybr byrrach, mwy effeithlon traffig strategol". 

Ymddengys bod y farn hon yn seiliedig ar y syniad bod buddsoddi mewn priffyrdd yn gwella 

llif traffig, sy’n caniatáu i gerbydau gael eu gyrru’n fwy effeithlon ac, yn achos yr M4, yn rhoi 

llwybr byrrach y bydd y ffordd lliniaru’n ei ddarparu. Fodd bynnag, fel arfer, y farn 

wrthwynebol yw bod buddsoddi mewn priffyrdd yn arwain at alw, sy’n arwain at fwy o 

deithiau / traffig gydag "allyriadau sefydledig" sy’n deillio o weithgynhyrchu deunyddiau a’r 

broses adeiladu hefyd yn aml yn cael eu hamlygu. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

1. Pa gamau y mae wedi’u cymryd i gefnogi’r gwaith o ddarparu rhaglen 

ddatgarboneiddio Llywodraeth Cymru a rhwymedigaethau newid yn yr hinsawdd, o 

ran datblygu polisi a thrwy ddyraniadau’r gyllideb ddrafft?  Sut y mae wedi 

gweithio gyda’r cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion 

Gwledig hyd yma wrth ddatblygu polisi a gosod cyllidebau? 

- A yw wedi gwneud unrhyw asesiad o’r gyfran o’i gyllideb gyfanswm sy’n cyfrannu at 

ddatgarboneiddio? 

2. I ddarparu rhagor o wybodaeth am gronfa’r Cynllun Diogelu’r Amgylchedd, gan 

gynnwys swm y cyllid a’r mathau / enghreifftiau o brosiectau a gefnogir. Sut y 

caiff effaith y cynllun hwn ei monitro? Beth y mae wedi’i gyflawni? 

3. I nodi’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr awgrym y gallai buddsoddiad o ran priffyrdd  

yn yr A470, yr A487 a ffordd lliniaru’r M4 arwain at ostyngiad net mewn 

allyriadau.  Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro perfformiad gwirioneddol y 

cynlluniau hyn yn yr hirdymor, o ran profi tybiaethau a llywio datblygiad 

cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol? 
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Trafnidiaeth gynaliadwy a chefnogaeth i gerbydau carbon isel 

Wrth drafod sut y caiff materion amgylcheddol eu hystyried yn y broses o osod cyllidebau, 

dywed papur Ysgrifennydd y Cabinet fod datblygu cynaliadwy wrth wraidd y broses o wneud 

penderfyniadau: 

Er enghraifft, mae ein cynigion ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’u cynnwys yn y cynigion 

hyn ar gyfer y gyllideb, yn cefnogi’n huchelgais i leihau allyriadau drwy gwtogi’r defnydd ar geir a 

sicrhau cerbydau glanach a mwy effeithlon, sy’n beth da o ran ein hiechyd a’n hamgylchedd. Er 

enghraifft, bydd Metro De Cymru yn trawsnewid y ffordd a deithiwn o amgylch Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd, gan ddarparu gwasanaethau cyflymach, amlach a mwy cydgysylltiedig gan ddefnyddio 

trenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn.   

Roedd lleihau allyriadau carbon yn ystyriaeth bwysig yn ein penderfyniad i ddyrannu £50m o gyllid 

pellach i ddatblygu gorsaf drenau newydd yn Llan-wern. Bydd y cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar 

leihau allyriadau carbon a, gyda’r cyfleusterau parcio a theithio helaeth a gwelliannau i’r llinell a 

ddaw yn sgil ein buddsoddiad, bydd yn annog newid moddol oddi wrth geir preifat tuag at drenau.. 

Yn y Pedwerydd Cynulliad, comisiynodd y Llywodraeth ddiwethaf adroddiad gan grŵp llywio 

arbenigol ar Gerbydau Carbon Isel (LCV). Sefydlwyd y Grŵp yn dilyn datganiad ysgrifenedig 

gan Edwina Hart, y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar y pryd, ym 

mis Gorffennaf 2013, a chwblhawyd yr adroddiad ym mis Medi 2015. Roedd yr adroddiad yn 

gwneud 14 o argymhellion i fynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion. Roedd y rhain yn 

cynnwys gwneud gosod seilwaith LCV yn amod grantiau i’r sector preifat, y trydydd sector a’r 

sector cyhoeddus, ac ymgysylltu â’r diwydiant modurol ynghylch LCVs, Nwy Naturiol 

Cywasgedig a gwaith ymchwil a datblygu hydrogen a chyfleoedd ar gyfer twf o ran carbon 

isel, ac y dylid targedu mewnfuddsoddwyr posibl yn enwedig. 

Wrth ymateb i gwestiynau ysgrifenedig ar adroddiad y grŵp, ac o ran darparu seilwaith 

gwefru cerbydau trydan ym mis Awst 2017, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: 

My officials are currently looking at the steering group’s recommendations within the Welsh 

Government’s wider decarbonisation agenda. As announced by the Cabinet Secretary for Environment 

and Rural Affairs in her Written Statement of 25 May, we will be working together to drive the 

decarbonisation pathway for Wales through the Ministerial Task and Finish Group that she has 

established, in recognition of the need for a whole government approach.  

Interventions to promote the uptake of low emission vehicles are fundamental to the decarbonisation 

of the transport sector. Interventions to increase the availability of charging infrastructure across 

Wales are under active consideration through a cross government group and I will be able to say 

more about the development of that work in the autumn. 

Mae’r gyllideb ddrafft yn cynnwys £1 filiwn yn 2018-19 ac yn 2019-20 (cyfanswm o £2 

filiwn) ar gyfer pwyntiau gwefru trydan, sy’n  elfen  o fargen y gyllideb â Plaid Cymru.   
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Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

4. Sut y mae’r polisi trafnidiaeth yn gyffredinol, a dyraniadau cyllideb ddrafft 

Ysgrifennydd y Cabinet yn arbennig, yn cefnogi trafnidiaeth gynaliadwy. A yw 

Ysgrifennydd y Cabinet wedi cyfrifo cyfanswm dyraniadau’r gyllideb ar gyfer 

dulliau cynaliadwy ac ar gyfer dulliau anghynaliadwy? 

5. Sut y mae polisi Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r defnydd o Gerbydau Carbon Isel.  

Sut y mae adroddiad y grŵp llywio ar gerbydau carbon isel ym mis Medi 2015 

wedi effeithio ar bolisi? 

- Mae’r gyllideb ddrafft yn cynnwys cyfanswm o £2 filiwn ar gyfer pwyntiau gwefru 

trydan yn 2018-19 a 2019-20. Beth fydd y dyraniad hwn yn  ei ariannu, ac ar ba sail 

y mae’n credu ei fod yn ddigonol? 

Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd a chynllunio targedau carbon Cymru 

Rhoddodd Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU gyngor i Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2017 ar 

gynllunio targedau carbon yng Nghymru. Hwn oedd cam cyntaf ei gyngor. Disgwylir yr ail 

gam, ar lefel yr uchelgais sydd wedi’i gwreiddio o fewn y targedau a’r cyllidebau carbon ac o 

fewn y sectorau hynny ble y mae cyfleoedd penodol i ddatgarboneiddio, ym mis Rhagfyr.  

Mae cam cyntaf y cyngor ar gynllunio targedau carbon yn cwmpasu cyfrifon carbon a 

chynllunio cyllidebau carbon Cymru. Roedd yn gwneud nifer o argymhellion allweddol yn 

ymwneud â’r portffolio Economi a Thrafnidiaeth. Roedd y rhain yn cynnwys y dylai’r 

fframwaith cyfrifyddu cyffredinol fod yn seiliedig ar allyriadau gwirioneddol yng Nghymru, fel 

dull mwy tryloyw a fydd yn annog datgarboneiddio ym mhob sector o’r economi, o gofio 

presenoldeb "allyrwyr mawr" yng Nghymru. Mae hwn yn cymharu â dull gweithredu sy’n 

seiliedig ar System Masnachu Allyriadau’r yr UE (gweler isod) a fabwysiadwyd yng 

nghyllidebau carbon y DU. Dywedodd Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU y dylid ystyried 

materion penodol ar gyfer rhai sectorau diwydiannol: 

 Mae’n bwysig, pan fydd risg o ddadleoli gweithgaredd diwydiannol i wledydd eraill â 

pholisïau hinsawdd (h.y. gollyngiadau carbon) llai llym, nad yw polisi Cymru yn annog 

gostyngiad o ran allbwn diwydiannol Cymru;  

 Gallai lefel y gweithgaredd diwydiannol yng Nghymru fod yn uwch neu’n is na’r hyn a 

ragwelir wrth osod targedau allyriadau. Os yw’r gwahaniaeth hwn yn fawr, gallai fod yn 

newid sylweddol o ran amgylchiadau sy’n gwarantu adolygiad o lefel y cyllidebau 

carbon, er mwyn cynnal lefel yr uchelgais i leihau allyriadau ar draws gweddill economi 

Cymru; a  

 Pe bai cwmnïau cystadleuol yng Nghymru yn ennill mwy o fusnes, gan achosi i’r 

allyriadau diwydiannol gwirioneddol fod yn uwch na’r rhai y caniateir ar eu cyfer o ran y 
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cyllidebau carbon, gallai fod yn rhesymol i gredydau allyriadau rhyngwladol gael eu 

defnyddio i wrthbwyso’r allyriadau ychwanegol hyn. 

Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn amlygu bod gwaith ar y gweill yn Llywodraeth Cymru i 

gyflwyno targedau interim a chyllidebau carbon erbyn 2018, gyda’r bwriad o sicrhau bod y 

cyllidebau carbon yn gydnaws â chylchoedd cynllunio’r gyllideb ariannol yn 2019-20. Fodd 

bynnag, mae’n parhau, hyd yn oed cyn hyn "mae fy nghynigion cyllideb yn cyfrannu’n 

uniongyrchol at yr agenda hwn, a chânt eu cefnogi hefyd gan y dull ehangach yr ydym wedi’i 

fabwysiadu ar gyfer cydweithredu ar draws y sector cyhoeddus".   

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

6. A yw wedi ystyried cyngor Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU i Lywodraeth Cymru ar 

gynllunio targedau carbon. Sut y gallai’r cyngor hwn effeithio ar ei bortffolio? 

- Beth yw’r materion ymarferol sy’n gysylltiedig â sicrhau bod cyllidebau carbon yn 

gydnaws â chyllidebau ariannol ar gyfer ei bortffolio? 

Brexit a System Masnachu Allyriadau yr UE 

Mae Ysgrifennydd y Cabinet yn dweud bod peth ansicrwydd o hyd ynghylch effeithiau a 

goblygiadau unrhyw gytundeb o ran gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y sector, o ran y graddau 

y bydd y DU (ac felly Cymru) yn gallu denu buddsoddiadau, yr ymrwymiadau presennol i 

safonau a rheoliadau amgylcheddol, a’r goblygiadau i fasnach drawsffiniol mewn ynni. Mae’n 

nodi, "a than y caiff hyn ei grisialu, bydd yr effaith ar ein strategaeth a sut y bydd angen i ni 

ymateb yn parhau’n ansicr”.  

Mae System Masnachu Allyriadau yr UE yn bolisi ar draws yr UE sy’n anelu at 

ddatgarboneiddio diwydiannau cynhyrchu ynni a diwydiannau sy’n defnyddio llawer o ynni ar 

draws yr UE. Mae’r System yn gweithio gan ddefnyddio’r egwyddor ‘cap a masnach’. Caiff cap 

ei bennu ar gyfanswm y nwyon tŷ gwydr penodol y gall y gosodiadau y mae’r System yn eu 

cynnwys eu hallyrru. Caiff y cap ei leihau dros amser fel bod cyfanswm yr allyriadau’n lleihau. 

O fewn y cap, mae cwmnïau’n cael neu yn prynu lwfansau allyriadau y gallant eu masnachu 

â’i gilydd fel bo’r angen. Mae’r terfyn ar gyfanswm nifer y lwfansau sydd ar gael yn sicrhau 

bod ganddynt werth. Ar ôl pob blwyddyn, rhaid i gwmni ildio digon o lwfans i wneud iawn 

am ei holl allyriadau, neu fel arall gosodir dirwyon trwm arno. Os yw cwmni’n lleihau ei 

allyriadau, gall gadw’r lwfansau sbâr ar gyfer ei anghenion yn y dyfodol, neu eu gwerthu i 

gwmni arall.  

Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am drafodaeth gynnar 

gyda Llywodraeth y DU i drafod beth a allai’r trefniadau fod yn y dyfodol ar gyfer y busnesau 

hynny sy’n gorfod cymryd rhan yn System Masnachu Allyriadau yr UE. Mae hyn er mwyn 

sicrhau bod unrhyw gynllun masnachu neu bolisi amgen yn y dyfodol yn cydbwyso’r angen i 
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ddiwydiant ddatgarboneiddio gyda chystadleurwydd busnes, gollyngiadau carbon a 

diogelwch ar gyfer swyddi. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

7. O gofio nifer yr "allyrwyr mawr" yng Nghymru, beth fyddai ef yn ei ddisgwyl / hoffi 

ei weld gan olynydd i System Masnachu Allyriadau yr UE, a sut y bydd yn ceisio 

dylanwadu ar drefniadau’r dyfodol? 

Ansawdd aer 

Yn ôl yr amcangyfrifon, mae llygredd aer yn y Deyrnas Unedig, ar gyfartaledd, yn cwtogi hyd 

disgwyliedig bywyd (PDF 530KB) pawb sy’n byw yn y Deyrnas Unedig o 7-8 mis. Y prif bethau 

sy’n llygru’r aer ac yn niweidiol i iechyd y cyhoedd yw nitrogen deuocsid (NO2) a deunydd 

gronynnol (PM10 a PM2.5). Yn ôl Defra, mae NO2 a deunydd gronynnol yn cyfrannu at 

farwolaeth gynnar dros 50,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn; mae Coleg 

Brenhinol y Meddygon a'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn dweud mai 40,000 o 

bobl yw’r ffigur cywir. Yng Nghymru, mae oddeutu 1300 o farwolaethau a 13,500 o 

flynyddoedd bywyd a gollwyd yn cael eu priodoli i PM2.5 yn unig. Amcangyfrifir bod cost 

ariannol llygredd aer yn y DU gyfan oddeutu £20 biliwn y flwyddyn. Mae amrywiaeth o 

sectorau, gan gynnwys y sector cludiant a’r sector ynni, yn cyfrannu at ansawdd aer gwael. Er 

bod gwelliannau wedi bod o ran ansawdd aer dros lawer o ddegawdau, mae effeithiau 

sylweddol ar iechyd y cyhoedd ac iechyd amgylcheddol o hyd. 

Cynhaliodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac Adran Drafnidiaeth y DU 

ymgynghoriad ar  Wella ansawdd aer: cynllun cenedlaethol ar gyfer mynd i’r afael â nitrogen 

deuocsid yn ein trefi a’n dinasoedd ym mis Mai a mis Mehefin 2017.  O safbwynt Cymru, 

dywedodd hwn: 

Within the next twelve months, the Welsh Government will consult on the detail of a proposal for a 

Clean Air Zone Framework for Wales. Where the evidence demonstrates that Clean Air Zones would 

best bring about compliance within the shortest possible time, it will set out how it proposes to 

ensure their effective implementation. 

Mae Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud: "y mae’r rhan fwyaf o broblemau llygredd 

aer lleol yn cael eu hachosi gan allyriadau o gerbydau ar y ffordd". Er nad yw Llywodraeth 

Cymru yn gyfrifol am safonau allyriadau cerbydau yng Nghymru, mae Ysgrifennydd y Cabinet 

yn gyfrifol am gynlluniau cefnffyrdd / priffyrdd a thraffyrdd Cymru ac am ddatblygu polisi o 

ran trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth integredig.   

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

8. Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i wella ansawdd aer yng 

Nghymru, ar draws ei bortffolio, ond yn enwedig drwy bolisi trafnidiaeth, o gofio’r 
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sylw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bod "y rhan fwyaf o broblemau llygredd aer 

lleol yn cael eu hachosi gan allyriadau o gerbydau ar y ffordd"; 

- Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ymgysylltu â’i gydweithwyr yn y cabinet ar 

ddatblygu’r Fframwaith Parth Awyr Glân arfaethedig ar gyfer Cymru. 

Gweithredu’r Polisi ar Adnoddau Naturiol  

Cyhoeddwyd Y Polisi ar Adnoddau Naturiol (NRP) Llywodraeth Cymru, a oedd yn un o ofynion 

Deddf yr Amgylchedd, ym mis Awst 2017. Disgwylir iddo fod yn sail allweddol i ddarparu’r 

fframwaith ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy  (SMNR) yng Nghymru, ac mae’n 

nodi tair blaenoriaeth genedlaethol1 yn ogystal â risgiau a chyfleoedd yn y maes hwn. Wrth 

wneud hynny, nod y Polisi ar Adnoddau Naturiol yw cyfrannu at nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).   

O ran ei gyflawni, mae’r Polisi ar Adnoddau Naturiol yn tynnu sylw at yr angen i “sicrhau bod 

ein polisïau’n gydnaws â’r blaenoriaethau cenedlaethol rydym wedi’u nodi". Mae’n mynd 

ymlaen i drafod sut y gellid gwneud hynny yn y "meysydd polisi allweddol", gan gynnwys 

meysydd polisi o fewn portffolio Ysgrifennydd y Cabinet. 

O ran y polisi economaidd, mae’r Polisi yn ymrwymo i "helpu busnesau i ddefnyddio 

adnoddau mewn ffordd fwy effeithlon, gan sicrhau, wrth wneud hynny, bod ein heconomi’n 

fwy cystadleuol a chydnerth". Mae hefyd yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod 

y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru yn ystyried dyletswyddau Gweinidogion Cymru o 

dan Ddeddf yr Amgylchedd, gan gynnwys rheoli adnoddau naturiol a’r Ddyletswydd 

Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau wrth gynghori ar yr anghenion seilwaith hirdymor. 

Mae’r Polisi ar Adnoddau Naturiol yn rhestru nifer yr ymrwymiadau o ran trafnidiaeth, gan 

gynnwys "creu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n gwella cydnerthedd ein hecosystemau a 

gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth". 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

9. Sut y bydd y Polisi ar Adnoddau Naturiol yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi 

Llywodraeth Cymru ar gyfer yr economi a thrafnidiaeth yn y dyfodol. Pa 

drafodaethau y mae wedi’u cael hyd yma gyda chyn Ysgrifennydd y Cabinet dros 

yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei roi ar waith? 

- Sut y mae egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR) a’r 

Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau yn cael eu hystyried wrth 

ddatblygu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru. Sut y gallai’r Comisiwn 

                                         

1

 Y tair blaenoriaeth yw: darparu atebion ar sail natur; cynyddu ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd 

adnoddau; a defnyddio dull gweithredu sy’n seiliedig ar le. 
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gymhwyso’r egwyddorion hyn yn ymarferol? 

Cymorth i fusnesau 

Yn Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd yn 

"ysgogi twf cynaliadwy a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd" ac y bydd, "fel rhan o’n 

contract economaidd newydd, (yn) disgwyl i’r busnesau hynny sy’n cael cymorth oddi wrthym 

ymrwymo i leihau eu heffeithiau ar yr amgylchedd". 

Ar 20 Medi cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet y bydd "cynllun gweithredu newydd ar yr 

economi" yn cael ei gyhoeddi yr hydref hwn. Roedd ei bapur ar y gyllideb ddrafft 2017 ar 

gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn dweud y bydd y Cynllun Gweithredu yn 

gweithredu nifer o newidiadau, gan gynnwys y "contract economaidd newydd". Yn ei bapur ar 

gyfer y cyfarfod heddiw, dywed Ysgrifennydd y Cabinet ei fod wedi gofyn i’w swyddogion 

ddarparu opsiynau o ran sut y gall cynigion o gefnogaeth i fusnesau gynnwys ymrwymiad i 

leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Fframwaith Cyfrifoldeb Cymdeithasol 

Corfforaethol. Gan gyfeirio at ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynaliadwy fel ei 

egwyddor graidd, mae’r Fframwaith yn nodi: 

this means improving the long-term quality of life for Welsh people and communities. We are 

working with businesses to deliver this commitment through our approach to promoting corporate 

social responsibility. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

10. Goblygiadau’r ymrwymiad, a nodir yn Ffyniant i Bawb, y bydd "contract 

economaidd newydd" Llywodraeth Cymru yn cynnwys disgwyliad bod y busnesau 

hynny sy’n cael cymorth gan Lywodraeth Cymru yn "ymrwymo i leihau eu heffaith 

ar yr amgylchedd". 

-  A fydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ymrwymo i wneud lleihau’r effaith ar yr 

amgylchedd yn orfodol ar gyfer pob math o gymorth i fusnes? Sut y caiff 

ymrwymiadau a wneir gan fusnesau eu monitro a’u gorfodi? 

- Beth yw statws a phwrpas Fframwaith Cyfrifoldeb Corfforaethol Llywodraeth Cymru? 

Sut y mae hwn yn ymwneud â chymorth i fusnesau? 

Polisi Trafnidiaeth 

Adolygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a’r Canllaw ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 

(WelTAG) 

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn ddogfen statudol, sy’n ofynnol fel rhan o Ddeddf 

Trafnidiaeth (Cymru) 2006. Mae’n pennu’r strategaeth drosfwaol sydd i’w chyflwyno drwy’r 
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Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol anstatudol a Chynlluniau Trafnidiaeth Lleol statudol 

sy’n nodi prosiectau trafnidiaeth penodol ar lefel Llywodraeth Cymru ac ar lefel awdurdodau 

lleol yn ôl eu trefn. 

Mae’r rhaglen yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Noda bapur Ysgrifennydd y Cabinet: 

Gan fod y strategaeth hon wedi’i chyhoeddi yn 2008, rwy wedi gofyn i Swyddogion adolygu’i 

chynnwys a’i diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau deddfwriaethol a welwyd ers ei chyhoeddi. Rwy’n 

rhagweld y caiff y strategaeth newydd ei chyhoeddi tua diwedd 2018. Bydd y strategaeth yn ystyried y 

nodau a’r egwyddorion a gyflwynir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016 a Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru – Ffyniant i Bawb. Bydd y 

Strategaeth Drafnidiaeth yn gosod y weledigaeth ar gyfer trafnidiaeth a fydd yn hyrwyddo 

rhwydweithiau a gwasanaethau trafnidiaeth cynaliadwy sy’n diogelu’r amgylchedd ar yr un pryd â 

chryfhau bywyd economaidd a chymdeithasol ein gwlad. 

Ynghyd â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ganllaw ar 

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) yn 2008. Rhaid i gynigion o ran trafnidiaeth a 

ddatblygir ar lefel genedlaethol neu ar lefel leol a gaiff naill ai eu hyrwyddo neu’u hariannu 

gan Lywodraeth Cymru gael eu gwerthuso gan ddefnyddio WelTAG. Mae papur Ysgrifennydd 

y Cabinet yn dweud, ochr yn ochr â Strategaeth Drafnidiaeth ddiwygiedig Cymru, ei fod yn 

bwriadu cyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o WelTAG sy’n ystyried yr holl ffactorau 

economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol y mae angen eu hystyried wrth 

ddylunio a datblygu cynigion trafnidiaeth newydd i Gymru. 

Dywedodd swyddog ar ran Ysgrifennydd y Cabinet wrth Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a 

Sgiliau ym mis Gorffennaf: 

[WelTAG] has been rewritten with the Future Generations Act in mind. We’ve spent quite a lot of time 

with the [Future Generations] commissioner talking through that. I think—without wishing to put 

words into her mouth—she seems to be quite pleased with the way that that’s turned out, as an 

exemplar of how we should be doing this kind of work, because after all, these transport schemes 

are there for the long term. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

11. Nodi sut y bydd y Strategaeth Drafnidiaeth ddiwygiedig yng Nghymru a’r 

Canllaw ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yn adlewyrchu ac yn rhoi Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith? 

- Pa rôl fu gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn y ddau adolygiad hyn? 

Monitro effaith amgylcheddol polisi trafnidiaeth Cymru 

Yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’n monitro’r 

strategaeth gan ddefnyddio cyfres o ddangosyddion a gynhwysir ym mhennod 3 (canlyniadau 

a dangosyddion). Mae Pennod tri yn rhestru cyfanswm o 17 o ganlyniadau mewn tri chategori 

(cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol). Mae gan bob un ddangosydd cysylltiol. Er 
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enghraifft, roedd canlyniad "[lleihau] cyfraniad cludiant i lygredd aer ac allyriadau niweidiol 

eraill" (canlyniad 14), i’w fonitro drwy ddau ddangosydd: "Allyriadau llygryddion aer niweidiol 

a briodolir [i’r] sector trafnidiaeth" a "nifer yr Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer lle y mae 

cludiant yn brif achos". 

Gofynnwyd i Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu manylion ar sut y mae’n monitro effeithiau 

amgylcheddol o fewn ei bortffolio. Mae’n ddiddorol nodi, wrth ymateb, y mae’n ymddangos 

bod y papur yn rhoi sylw i fonitro ar lefel prosiect yn hytrach na’r math o fonitro ac adrodd 

strategol a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Nid yw’n glir a wnaed unrhyw fonitro ar 

lefel strategol i asesu effaith gyffredinol y strategaeth. 

Mae’r papur yn disgrifio’r broses asesu a ddefnyddiwyd yn ystod y gwaith o ddatblygu a 

gwerthuso prosiectau, ac mae’n parhau: 

Caiff prosiectau a rhaglenni eu gwerthuso yn ystod y prosiectau ac ar eu diwedd, a gellir cynnal 

gwerthusiadau yn fewnol neu gan gontractwyr allanol. 

 

 

 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

12. Mae Strategaeth Drafnidiaeth gyfredol Cymru yn cynnwys dangosyddion i 

fonitro pob un o’i 17 canlyniad. Sut y mae’r dangosyddion hyn wedi cael eu 

defnyddio i fonitro effaith amgylcheddol gyffredinol y strategaeth?  

- Sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro ac yn gwerthuso effaith hirdymor 

prosiectau trafnidiaeth unigol, o gofio bod papur Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfeirio 

at werthusiad "ar ddiwedd y prosiectau"? 

Effaith Amgylcheddol Ffordd Lliniaru’r M4 

Mae Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar y gweill ar hyn o bryd i ystyried cynlluniau Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Ffordd Lliniaru’r M4. Dechreuodd yr ymchwiliad ym mis Chwefror 2017. Er y  

bwriadwyd i’r ymchwiliad bara pum mis, mae ganddo ymrwymiadau tan fis Rhagfyr 2017.   

Ym mis Mawrth 2016, amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru y byddai ffordd lliniaru’r M4 yn 

costio £1.1 biliwn. Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn nodi bod £740 miliwn o arian 

cyfalaf wedi’i glustnodi mewn cronfeydd wrth gefn canolog ar gyfer y prosiect dros y tair 

blynedd nesaf.  Yn ogystal, defnyddir pwerau benthyca cyfalaf newydd. Mae’r gyllideb ddrafft 

yn cynnwys benthyciad o £375 miliwn, ond nid yw’r arian hwn wedi’i ail-ddyrannu ar gyfer 

unrhyw brosiect penodol eto. 
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Mae’r cynllun arfaethedig yn un dadleuol ac mae barn gymysg amdano. Yn ei sylwadau 

agoriadol i’r ymchwiliad, dywedodd yr Arolygydd fod y dystiolaeth a gafwyd yn cynnwys 

oddeutu 200 o ddarnau o ohebiaeth unigryw a oedd yn mynegi cefnogaeth glir i’r cynllun. 

Ynghyd â’r rhain, dywedodd bod oddeutu 340 gohebiaeth unigryw a oedd yn 

wrthwynebiadau, 70 ohonynt oddi wrth "wrthwynebwyr statudol"2 , a thua 6000 o negeseuon 

e-bost oddi wrth ymgyrchoedd ledled y DU. Mae’r prosiect hefyd wedi bod yn destun 

adolygiad barnwrol aflwyddiannus, sef cam a gymerwyd gan Gyfeillion y Ddaear Cymru.   

Mae llawer o’r gwrthwynebiadau ar sail amgylcheddol. Mae gwefan Ymgyrch yr M4 

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru yn crynhoi barn y sefydliad ar y materion 

amgylcheddol: 

The proposed M4 'black route', 14 mile ‘relief’ road around Newport, Gwent in South Wales will 

damage our own Magor Marsh nature reserve, 4 of Wales’ most precious sites for nature (SSSIs), the 

Wales Coastal Path and the Celtic Trail, part of National Cycle Route 4. Pollution from construction 

and traffic could enter the ancient reen and ditch systems that are home to, among other wildlife, 

water beetles, aquatic plants, otters and water vole. And it will cut a dangerous divide across the 

Gwent Levels, right through precious habitats. The new elevated bridge over the River Usk will bring 

noise and disruption for people in South and Central Newport and experts believe the new road will 

not solve any traffic problems. It will cost you and me over £1 billion, probably more than £2bn. 

Mae papur Ysgrifennydd y Cabinet yn rhoi sylw i faterion amgylcheddol a materion datblygu 

cynaliadwy sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn adran 4.2. Mae’n dadlau y bydd tir a gymerir o 

safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig yn gyfyngedig i 2 y cant ac y byddai effeithiau 

amgylcheddol, gan gynnwys effeithiau ar bysgod mudol, yn cael eu lliniaru. Mae hefyd yn 

awgrymu y bydd y ffordd hefyd yn dod â "gwelliant mawr" o ran ansawdd yr aer ar hyd llinell 

yr M4 presennol. Fel y soniwyd uchod, mae Ysgrifennydd y Cabinet yn datgan y bydd y ffordd 

yn arwain at leihad bach mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

13.  Amlinellu’r camau a gymerwyd i liniaru effaith amgylcheddol Ffordd Lliniaru’r 

M4 arfaethedig. Pa mor effeithiol a fydd y camau hyn? Pa lefel o niwed i’r 

amgylchedd y mae ef yn ei ystyried yn dderbyniol, a beth yw’r sail ar gyfer ei ateb? 

- O gofio bod y Canllaw diwygiedig ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru ar fin cael ei 

gyhoeddi (sy’n adlewyrchu’r dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn well), a fydd yn defnyddio’r canllawiau diwygiedig 

hyn ar gyfer y cynllun, er mwyn profi i ba raddau y mae’n bodloni’r cyfrifoldebau o 

dan y Deddfau? 

                                         

2

 Fel y’i diffinnir dan  Rhan 1, Paragraff 2 Rheolau Priffyrdd (Gweithdrefn Ymholiadau) 1994  . 
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Ffordd Lliniaru’r M4 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  

Cyflwynodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dystiolaeth i’r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus 

i’r M4 ym mis Chwefror 2017 a oedd yn dod i’r casgliad nad oedd proses y cynllun ar gyfer 

gwneud penderfyniadau wedi ystyried yn ddigonol y pum ffordd o weithio (yr egwyddor 

Datblygu Cynaliadwy), ac nad oedd y cynllun arfaethedig yn cefnogi’n ddigonol y saith nod 

llesiant a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Ym mis Medi, cyflwynodd y Comisiynydd ragor o dystiolaeth a oedd yn herio dull gweithredu 

Llywodraeth Cymru o ran ffordd lliniaru’r M4, ac yn herio’r dehongliad o’r Ddeddf gan 

gynrychiolwyr cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn ystod yr ymchwiliad. Dywedodd 

bargyfreithiwr Llywodraeth Cymru wrth yr ymchwiliad: 

The ways of working [under the Act] acknowledge the fact that there may be trade offs between 

desirable objectives and goals.  The sustainable development principle therefore involves striking a 

balance between different desiderata. 

Mae’r Comisiynydd yn dweud ei bod yn anghytuno’n llwyr â’r datganiad hwn.  Mae’n parhau:  

the balancing in this revolutionary Act means giving as equal as possible weight to each element and 

not allowing one to tip the scale. I mean that all decisions must improve the economic, social, 

environmental and cultural well-being of Wales which is the duty to carry out sustainable 

development under the Act. 

Mae cynrychiolydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi ymateb i dystiolaeth bellach y 

Comisiynydd gan ddweud: 

I do not agree with the Commissioner that all decisions must improve all four aspects of well-being.  

This is not what section 2 of the Act says or means. 

Gallai’r Aelodau ddymuno gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet: 

14. Am ei ymateb i dystiolaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer yr 

ymchwiliad i Ffordd Lliniaru’r M4 sy’n dweud ei bod anghytuno’n llwyr â’r 

dehongliad o ddyletswyddau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 

amlinellwyd gan gynrychiolwyr cyfreithiol Llywodraeth Cymru. 

15. Os yw Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn camgymryd, fel y mae 

cyfreithwyr Llywodraeth Cymru yn ei awgrymu, pan ddywed fod yn rhaid i bob 

penderfyniad wella lles economaidd, lles cymdeithasol, lles amgylcheddol a lles 

diwylliannol Cymru, beth a all y Ddeddf ei gyflawni na ellid ei gyflawni drwy bolisi 

Datblygu Cynaliadwy anstatudol diwygiedig? 
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Lesley Griffiths AC, 
 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, 
 

Llywodraeth Cymru 
 
 
 
 

3 Hydref 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Annwyl Lesley 

 

Y Llanw'n Troi: adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig ar ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (MPA) 

 

Diolch am eich ymateb i adroddiad y Pwyllgor, sydd ynghlwm wrth y llythyr hwn 

fel Atodiad. Cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn am ragor o 

wybodaeth am sawl mater a godwyd gennych yn eich ymateb. 

 

Mae'r Pwyllgor yn ddiolchgar am y ffordd y gwnaethoch ymgysylltu ag ef yn 

ystod yr ymchwiliad hwn. Fodd bynnag, mae'ch ymateb wedi codi nifer o 

faterion sydd angen eu hegluro. 

 

Yn ystod yr ymchwiliad, cydnabu llawer o randdeiliaid y cynnydd a gafwyd yn y 

blynyddoedd diwethaf o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Dyma'r prif 

faterion a godwyd gyda'r Aelodau: 
 

yr angen i Lywodraeth Cymru gymryd rôl arweinyddiaeth gryfach,  
 

yr angen am lefelau priodol o adnoddau, staffio a chyllid, a'r angen am fwy o 

dryloywder ac effeithlonrwydd yn y gwaith sydd eisoes   

ar y gweill.  

Tudalen y pecyn 78

Eitem 5.1



 
 
 

Yn anffodus, nid yw'ch ymateb yn ymdrin yn ddigonol â nifer o'r pryderon hyn 

ac nid yw’n ymdrin yn llawn â'n hargymhellion. Dyma nodi nifer o gwestiynau 

isod; gobeithio y byddant yn eich galluogi i egluro'ch sefyllfa. 

 

Argymhelliad 1 - Mae'r Pwyllgor yn argymell er mwyn i Gymru wireddu 

manteision ei MPAs, rhaid rheoli’r safleoedd yn effeithiol. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru gynnig arweiniad yn hyn o beth drwy ddatblygu, yn 

ddi-oed, strategaeth MPAs, a sicrhau bod pob awdurdod rheoli, gan 

gynnwys Llywodraeth Cymru, yn ymwneud yn frwd â rheoli MPAs ac yn 

cyflawni ei ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Fel y gwyddoch, yn ystod ein hymchwiliad fe glywsom feirniadaeth gan 

randdeiliaid ynghylch diffyg arweinyddiaeth gan Lywodraeth Cymru. Er i 

Lywodraeth Cymru dderbyn yr argymhelliad, nid oes dim yn yr ymateb i 

awgrymu y bydd yn gwneud unrhyw beth yn wahanol o ganlyniad i dderbyn yr 

argymhelliad hwn. A allwch chi egluro sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r 

pryderon a fynegwyd gan randdeiliaid? 

 

Nid yw'r ymateb yn esbonio’r hyn y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i 

sicrhau bod pob awdurdod rheoli, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn cymryd 

rhan weithredol o ran rheoli MPAs a chyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau. 

Rhowch fanylion am y camau yr ydych yn bwriadu eu cymryd i roi effaith i'r rhan 

hon o'r argymhelliad. 

 

A allech chi roi copi o Gynllun Gweithredu Blaenoriaethau Rheoli'r MPAs i'r 

Pwyllgor, y cyfeirir ato yn eich ymateb, sef yr hyn a gaiff ei ddefnyddio o fis Ebrill 

2018? Os na allwch ddarparu copi, a allwch nodi pryd yr ydych yn disgwyl i'r 

cynllun gael ei gwblhau? 

 

Argymhelliad 2 - Mae'r Pwyllgor yn argymell na ellir rheoli MPAs yn 

effeithiol heb y lefel briodol o adnoddau, gan gynnwys cyllid a staffio. 

Rhaid i Lywodraeth Cymru: sicrhau bod ganddi ddigon o 
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staff i gyflawni ei chyfrifoldebau ym maes cadwraeth y môr;  

cyflwyno cynigion ar gyfer cyllido dull gweithredu sy’n seiliedig ar ardaloedd, a 

sicrhau bod gan bob ardal reoli ei swyddog dynodedig ei hun; a  

sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru  

ddigon o adnoddau i gyflawni ei gyfrifoldebau o ran rheoli MPAs  

a gwella Rhwydwaith Natura 2000 Cymru.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn mewn egwyddor 
 
 

 

Mae'r Pwyllgor yn nodi'ch sylwadau bod holl staff Is-adran y Môr a Physgodfeydd 

yn ymwneud â rheoli morol cynaliadwy i ryw raddau. A allwch gadarnhau eich bod 

yn fodlon bod y lefelau staffio presennol yn ddigonol i gyflawni cyfrifoldebau 

cadwraeth forol Llywodraeth Cymru? 

 

Mae'r argymhelliad hwn yn cyfeirio at yr angen i gyflwyno cynigion ar gyfer 

ariannu dull ar sail ardal. Pa gamau yr ydych chi'n eu cymryd i ymateb i hyn? Mae'r 

Pwyllgor yn nodi eich bod yn cefnogi barn y Grŵp Llywio, a ddaeth i'r casgliad mai 

mwy cost-effeithiol a gwell o ran gwerth am arian fyddai canolbwyntio ar 

brosiectau penodol, yn hytrach na dull ar sail ardal. A allwch roi i'r Pwyllgor 

fanylion unrhyw ddadansoddiad cost a budd a wnaed gan y Grŵp o'r gwahanol 

ddulliau posibl? 

 

Cyn gynted ag y bo modd, a allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am 

asesiad y Grŵp Llywio ynghylch a oes angen mwy o gydweithio a rhannu arfer 

gorau ac, os felly, sut y caiff hynny ei gyflawni? A yw'n fwriad mynd i'r afael â hyn 

yn y Cynllun Gweithredu ar Flaenoriaethau Rheoli MPAs? 

 

Mae'ch ymateb yn cyfeirio at allu Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflawni ei 

gyfrifoldebau statudol o fewn ei ddyraniad cyllid presennol. A ydych yn disgwyl i 

Cyfoeth Naturiol Cymru gyflawni unrhyw swyddogaethau anstatudol mewn 

perthynas ag MPAs, megis gwella Rhwydwaith Natura 2000 Cymru? A ydych yn 

fodlon y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu ymgymryd â gwaith o'r fath heb 

gyllid ychwanegol? 

 

Dywedasoch wrth y Pwyllgor y byddech yn codi materion cyllid yn uniongyrchol 

gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yn eich cyfarfodydd misol. Beth yw canlyniadau'r 
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trafodaethau hynny? 
 
 
 

Argymhelliad 3 -  Mae'r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i Lywodraeth 

Cymru ymgysylltu’n well â rhanddeiliaid a’r cyhoedd a gweithredu mewn 

ffordd fwy tryloyw ac effeithlon, gan gynnwys cyhoeddi gwybodaeth am 

weithgareddau’r grwpiau arbenigol y mae’n eu harwain. Dylai rhanddeiliaid 

gael ymwneud yn llawn â datblygu’r strategaeth MPAs. Rhaid i Lywodraeth 

Cymru gryfhau ymwybyddiaeth o MPAs ymhlith y cyhoedd.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Yn ystod ein hymchwiliad, roedd rhanddeiliaid yn teimlo yn gryf bod diffyg 

tryloywder mewn perthynas â chyfarfodydd y grwpiau niferus iawn sy'n ymwneud 

â'r maes hwn. Mae'r Pwyllgor yn falch eich bod wedi derbyn yr argymhelliad, ond 

nid oes sôn yn eich ymateb ei bod yn fwriad gennych wneud unrhyw beth yn 

wahanol yn y dyfodol. O gofio eich bod wedi derbyn yr argymhelliad hwn, a 

allwch chi egluro pa gamau y byddwch yn eu cymryd i fynd i'r afael â phryderon 

rhanddeiliaid? 

 

Mae'r argymhelliad hefyd yn cyfeirio at sicrhau bod Llywodraeth Cymru a'r 

grwpiau arbenigol niferus iawn y mae'n eu harwain yn gweithredu mewn dull mwy 

effeithlon. Pa waith a wnaed i sicrhau bod pob grŵp arbenigol yn angenrheidiol a 

bod gan bob un amcanion clir heb orgyffwrdd diangen o ran eu cyfrifoldebau? 

 

O ran ymgysylltu ehangach, soniwyd am gamau penodol yn 2018 fel rhan o 

ymgyrch Blwyddyn y Môr. Beth yw cynlluniau eich adran ar gyfer ymgysylltu 

ehangach yn 2018 ac ar ôl hynny? 

 

Argymhelliad 4 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

ddatblygu strategaeth orfodi sy’n seiliedig ar risgiau ac sy’n mynd i’r afael 

â’r holl bwysau sydd ar MPAs, gan gynnwys ansawdd dŵr, sbwriel, pwysau 

yn sgil gweithgareddau hamdden; pysgodfeydd a chasglu adnoddau morol 

sydd heb eu rheoleiddio; a dylai symud yn gyflym i roi camau rheoli ar waith 

yn yr MPAs y gwyddys eu bod dan fygythiad. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn mewn egwyddor 
 
 

 

Yn eich ymateb i'r argymhelliad hwn, rydych chi'n cyfeirio at y "Cynllun Cenedlaethol 

ar gyfer Rheoli ein Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig". Ai'r un peth â'r 

Cynllun Gweithredu ar Flaenoriaethau Rheoli MPAs yw hyn, sef y cynllun y cyfeiriwyd 

ato yn eich ymateb i Argymhelliad 1? Os mai cynllun gwahanol ydyw, a allwch chi 

egluro ei bwrpas ac a yw'n gynllun Llywodraeth Cymru, ac a fyddai modd i'r 

Pwyllgor gael copi? 

 

Yn eich ymateb, nodir bod Llywodraeth Cymru eisoes yn gweithredu dull gorfodi 

morol sy'n seiliedig ar risg ac ar wybodaeth. A allwch roi enghreifftiau diweddar o 

ymyriadau llwyddiannus o ganlyniad i'r dull ar sail risg? 

 

Argymhelliad 5 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid sicrhau bod data, 

tystiolaeth ac ymchwil ar gael yn elfen ganolog o ddatblygu a rheoli polisi 

MPAs. Dylai Llywodraeth Cymru sefydlu partneriaeth gwyddor môr yng 

Nghymru i ddwyn diwydiant, academia a rhanddeiliaid ynghyd. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod ganddi ddata ac ymchwil effeithiol ar 

waith i reoli MPAs, gan gynnwys gwaith monitro a gwyliadwriaeth. Ymateb 

Llywodraeth Cymru - Derbyn mewn egwyddor 
 
 

 

Argymhellodd y Pwyllgor y dylai diwydiant, academia a rhanddeiliaid fod yn rhan 

o ddull Llywodraeth Cymru. A allwch gadarnhau i ba raddau y mae'r tri grŵp hyn 

yn ymwneud â gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r Cydbwyllgor Cadwraeth 

Natur, fel yr amlinellir yn eich ymateb? 

 

Pa asesiad a wnaed gennych o'r potensial i sefydlu partneriaeth gwyddoniaeth 

forol Cymru, gan ddod â diwydiant, academia a rhanddeiliaid ynghyd? 

 

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i sicrhau eich bod yn fodlon y bydd gan gyrff a 

sefydliadau perthnasol ddigon o adnoddau i ddehongli'r data sy'n cael eu 
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casglu? A allwch nodi sut y byddwch yn sicrhau bod monitro ac ymchwil 

gwyddoniaeth forol yn cael ei gydlynu a'i fod yn canolbwyntio ar eich 

meysydd blaenoriaeth? 

 

Argymhelliad 6 - Mae’r Pwyllgor yn argymell wrth ddynodi MPAs yn y 

dyfodol, dylai Llywodraeth Cymru nodi’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer 

y gwaith rheoli, monitro, goruchwylio a gorfodi y bydd gofyn ei wneud ar 

safle(oedd) a sut y darperir adnoddau o’r fath.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'ch ymateb i'r argymhelliad hwn. Fodd bynnag, nid yw'r 

ymateb yn ymdrin â phwynt olaf yr argymhelliad, sy'n gofyn i Lywodraeth Cymru 

nodi sut y darperir adnoddau ar gyfer rheoli, monitro, gwyliadwriaeth a gorfodi. A 

allwch roi gwybod i'r Pwyllgor am y camau y byddwch yn eu cymryd i roi effaith i'r 

rhan hon o'r argymhelliad? 

 

Argymhelliad 7 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

ddiffinio’r hyn y mae Rhwydwaith Ecolegol Gydlynol o MPAs yn nyfroedd 

Cymru yn ei olygu a dylai gydweithio â rhanddeiliaid i fynd i’r afael â 

bylchau yn y rhwydwaith.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Yn eich ymateb, cyfeirir at eich datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 2 Mai 

2017, lle dywedasoch: "Rwyf wedi gofyn i’m swyddogion weithio mewn 

partneriaeth â’n rhanddeiliaid morol i ystyried ac argymell y camau sy’n 

angenrheidiol ar gyfer mynd i’r afael â’r bylchau sydd wedi dod i’r amlwg. Rwyf 

wedi gofyn i’r gwaith roi ystyriaeth i’r bylchau a nodwyd yn rhanbarth dyfroedd 

môr mawr Cymru hefyd, a fydd yn dod yn gyfrifoldeb i Weinidogion Cymru ym 

mis Ebrill 2018." 

 

O ystyried mor dynn yw'r dyddiad terfyn ar gyfer y gwaith hwn, byddem yn 

ddiolchgar am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd cyn gynted ag y bo 

modd. 
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Mae’r Pwyllgor yn argymell mai un o gonglfeini rheoli MPAs yw sicrhau 

atebolrwydd a llwybr at gyfiawnder.  Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod 

trefniadau yn y dyfodol yn unol â Chonfensiwn Aarhus ac nad ydynt yn rhy 

ddrud i ymgeiswyr.  

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech chi ein diweddaru ynghylch cynnydd yn 

y maes hwn. 

 

Argymhelliad 9 - Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i Lywodraeth 

Cymru asesu effaith debygol gadael yr Undeb Ewropeaidd ar MPAs Cymru, 

gan gynnwys a oes modd cysoni’r drefn ddynodi a rheoli, gan ymrwymo i 

sicrhau na chollir dim gwarchodaeth o dan drefniadau’r dyfodol.  Rhaid 

iddo hefyd ofyn am gytundeb â Llywodraeth y DU ynghylch sut y caiff 

amddiffyniadau amgylcheddol morol eu rheoli'n gydlynol mewn ardaloedd 

morol trawsffiniol.     

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Gan eich bod wedi derbyn yr argymhelliad hwn, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech roi manylion i'r Pwyllgor am yr asesiadau a wnaed gennych o effaith 

ymadael â'r UE ar MPAs Cymru. 

 

A allech hefyd roi manylion i'r Pwyllgor am unrhyw ystyriaeth gynnar o 

newidiadau polisi o ganlyniad i'n hymadawiad â'r UE, gan gynnwys cysoni posibl 

o ran dynodi a rheoli? 

 

A allwch roi i'r Pwyllgor y manylion diweddaraf am y gwaith sydd ar y gweill 

neu drafodaethau sy'n mynd rhagddynt mewn perthynas â rheoli ardaloedd 

morol trawsffiniol? 
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Argymhelliad 10 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod adroddiadau am gyflwr a statws safleoedd MPAs Cymru sy’n 

ofynnol ar hyn o bryd o dan ddeddfwriaeth Ewrop yn cael eu paratoi’n 

rheolaidd ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, gan gyhoeddi a darparu 

adroddiadau i awdurdodau rheoli’n brydlon.      

Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn mewn egwyddor 
 

 

Yn eich ymateb, cyfeirir at brosiect i asesu sut y gall Cyfoeth Naturiol Cymru 

gynhyrchu adroddiadau am gyflwr safle yn fwy rheolaidd. A allwch roi arwydd o 

bryd y bydd y prosiect hwnnw'n dod i ben ac a allwch rannu casgliadau'r 

prosiect hwnnw â'r Pwyllgor maes o law? 
 

Argymhelliad 11 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
 

gydweithio â Llywodraeth y DU i sicrhau bod adnoddau pysgodfeydd Cymru 

a buddiannau fflyd Cymru yn cael eu gwarchod yn llawn yn y trafodaethau i 

adael yr Undeb Ewropeaidd.  Dylai trefniadau rheoli pysgodfeydd Cymru yn 

y dyfodol ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru a strategaeth MPAs 

Cymru. Ymateb Llywodraeth Cymru - Derbyn 
 
 

 

Nodir yn eich ymateb y byddwch yn parhau i weithio gyda'r Gweinyddiaethau 

Datganoledig eraill a Llywodraeth y DU i sicrhau dyfodol diwydiant pysgota 

Cymru. A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am hynt y gwaith hwn? 

A allech hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf am eich mewnbwn i Fil Pysgodfeydd 

arfaethedig Llywodraeth y DU? 

 

Argymhelliad 12 - Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i Lywodraeth 

Cymru egluro sut y mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r diffyg cyllid a all fod ar 

gael ar gyfer gwaith MPAs gan fod y cyllid hwnnw ar hyn o bryd yn dod o 

gronfeydd yr UE, megis Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a LIFE-Nature.      

Ymateb Llywodraeth Cymru - Gwrthod 
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Mae'r Pwyllgor yn nodi eich esboniad dros wrthod yr argymhelliad hwn. Pa 

asesiad a wnaethpwyd gennych o lefelau'r cyllid sydd eu hangen yn lle'r arian 

sy'n dod ar hyn o bryd o gronfeydd yr UE? Ar ben hynny, sut y bydd colli'r 

cronfeydd hynny yn effeithio ar waith MPAs yng Nghymru? 

 

Mae'r Pwyllgor wedi gofyn i'r Pwyllgor Busnes drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn 

ar adroddiad y Pwyllgor ar 8 Tachwedd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

ymateb i'r llythyr hwn erbyn 1 Tachwedd, fel y gall eich ymateb lywio dadl y 

Cyfarfod Llawn. 
 

Yn gywir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mike Hedges AC 
 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mike Hedges, AC 
Cadeirydd 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Caerdydd 

CF99 1NA 

 
 

2 Tachwedd 2017 
 
 

Annwyl Mike 
 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 3 Hydref ynglŷn â fy ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar 
sut yr ydym yn mynd ati i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Roedd nifer o gwestiynau 
am yr ymateb hwnnw yn eich llythyr a hoffwn ymhelaethu arnynt. 
 
Rwyf yn fodlon mai'r Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yw'r fforwm 
priodol i Lywodraeth Cymru gynnig arweiniad a chyngor a phennu cyfeiriad ar y cyd er 
mwyn sicrhau bod gennym rwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig sy'n cael eu 
rheoli'n briodol yng Nghymru. Y Grŵp Llywio sy'n dod â'r awdurdodau rheoli o bob rhan o 
Gymru ynghyd i drafod ac i gytuno ar ffyrdd o sicrhau bod yr ardaloedd hyn yn cael eu 
rheoli'n effeithiol. Ef hefyd sy’n helpu i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd a fydd, yn y pen 
draw, yn gwella cyflwr ein Hardaloedd Morol Gwarchodedig. 
 
Rhoddodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddyd clir i awdurdodau rheoli yn gynharach eleni, 
pan ysgrifennais atynt i'w hatgoffa pa mor bwysig yw hi eu bod yn cyflawni eu dyletswyddau 
statudol i reoli amgylchedd y môr. Yn fwy diweddar, mae fy Adran wedi bod yn gweithio 
gyda'r Grŵp Llywio i ddatblygu ffordd gydlynol o reoli'r rhwydwaith o Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig. Dyma'r Cynllun Gweithredu ar Flaenoriaethau Rheoli Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig (cyfeiriwyd ato, yn anghywir, fel y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Rheoli'n 
Rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn yr ymateb i argymhelliad arall). Mae'n 
amlinellu ffordd o weithio lle mae camau rheoli’n targedu mannau y disgwylir iddynt sicrhau'r 
gwelliant mwyaf i gyflwr nodwedd (neu gynnal y cyflwr hwnnw). Mae cryn  bwysau ar 
adnoddau ar draws y sector cyhoeddus ac mae angen parhau i flaenoriaethu ar adeg pan 
fo galwadau'n cystadlu â'i gilydd. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, ffordd o weithredu sy'n 
targedu gwariant a gweithgarwch rheoli at y mannau lle y byddant yn cael yr effaith 
gadarnhaol fwyaf ar gyflwr nodweddion yw'r ffordd fwyaf priodol a fforddiadwy o sicrhau 
gwelliannau ar draws ein rhwydwaith o safleoedd. Unwaith y bydd Grŵp Cynghori a 
Gweithredu Cymru ar Faterion Morol wedi'i sefydlu, bydd fy Adran yn ceisio barn 
rhanddeiliaid drwy’r Grŵp hwnnw, ac rwyf wedi gofyn i fy Adran anfon copi at y Pwyllgor ar 
yr un pryd.   
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Fel y dywedais wrth gyflwyno tystiolaeth lafar i'r ymchwiliad hwn, rwyf yn fodlon bod y 
lefelau staffio o fewn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn briodol ar gyfer cyflawni'n 
dyletswyddau cadwraeth forol. Mae'n bwysig cydnabod natur drawsffiniol gwaith Is-adran y 
Môr a Physgodfeydd a gwaith partneriaid megis Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cyfrannu at 
reoli ardaloedd morol gwarchodedig. 
 
Yn fwy penodol, mae gwaith ein Swyddogion Gorfodi Morol yn amrywiol ei natur ac yn 
amrywio o ymdrin â mesurau rheoli yr UE a'r DU, megis monitro drwy gyfrwng lloeren, data 
am ddalfeydd a rheoli ymdrechion ar gychod pysgota, i gymryd camau gorfodi mewn 
perthynas â gweithgarwch morol trwyddedadwy ac amodau trwyddedau morol. Mae gwaith 
swyddogion ar lawr gwlad yn cael ei flaenoriaethu a'u cyfeirio at y gweithgareddau hynny 
sy'n achosi’r risg uchaf ar unrhyw adeg benodol, er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru 
yn cyflawni'r rhwymedigaethau sydd arni. Mae swyddogion yn ymchwilio'n drwyadl ac os 
oes angen, yn erlyn y rheini sy'n gweithredu'n groes i'r rheoliadau. Mae gan swyddogion 36 
o ymchwiliadau ar waith ar hyn o bryd, a bydd 12 ohonynt yn dod gerbron Llys Ynadon cyn 
diwedd y flwyddyn. 
 
Rwyf wedi ymrwymo eisoes i gyhoeddi crynodeb o'r prif bwyntiau trafod a chamau 
gweithredu a fydd yn codi yn ystod y cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys 
cofnodion y Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig, ar wefan Llywodraeth 
Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Llywio, ac am Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig yn fwy cyffredinol, wedi'i rhoi ar lafar neu'n ysgrifenedig i Grŵp Cynghori a 
Gweithredu Cymru ar Faterion Morol. Mae'r wybodaeth honno'n cynnwys opsiynau ar gyfer 
rheoli'n safleoedd fel rhwydwaith, cwblhau'n Rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig, 
a hynt y gwaith ar brosiect Asesu Gweithgareddau Pysgota Cymru. Yn ystod cyfarfod 
diweddaraf Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol, cafwyd sesiwn ar waith y 
Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig ac ar newid ein ffordd o reoli i ddull 
sy’n seiliedig ar anghenion. Yng nghyfarfod nesaf Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar 
Faterion Morol, a fydd yn cael ei gynnal ar 15 Tachwedd, bydd rhanddeiliaid yn cael y cyfle i 
ddatblygu, i fireinio ac i fanteisio i'r eithaf ar y gweithgareddau a'r cyfleoedd a fydd yn 
gysylltiedig â Blwyddyn y Môr yn 2018, ac ar y gweithgareddau a'r cyfleoedd a fydd ar gael 
wedi hynny.     
 
Mae'r angen am grwpiau arbenigol eraill, ac aelodaeth ohonynt, yn cael ei bennu drwy 
gysylltu a thrafod â rhanddeiliaid. Mae fy Adran yn mynd ati'n rheolaidd i adolygu cylchoedd 
gorchwyl a rhaglenni gwaith y grwpiau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau'n addas at y 
diben ac yn sicrhau'r canlyniadau yr ydym i gyd yn gweithio tuag atynt. 
 
Mae'n hanfodol bod data, tystiolaeth ac ymchwil gadarn ar gael i sicrhau bod ein moroedd 
yn cael eu rheoli'n effeithiol a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy. Rydym yn cydweithio ag 
amrywiaeth o sefydliadau sy'n bartneriaid inni ac mae nifer o bartneriaethau sy'n bodoli 
eisoes yn canolbwyntio ar wyddor môr a thystiolaeth am y môr. Ni fyddwn am ddyblygu 
strwythurau a fforymau drwy sefydlu partneriaeth gwyddor môr Cymru. Y Cyd-bwyllgor 
Cadwraeth Natur, mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff cadwraeth y 
gwledydd eraill, sy'n arwain y gwaith o ddatblygu ffordd gyson, seiliedig ar dystiolaeth, o roi 
rhaglen ar waith i fonitro bioamrywiaeth forol. Bydd cyfleoedd i gydweithio ag eraill, drwy 
safonau a rennir, i gasglu ac i grynhoi tystiolaeth a data yn cael eu hystyried wrth i'r rhaglen 
waith hon fynd rhagddi, gan gynnwys defnyddio cychod cyfle, y diwydiant a gwirfoddolwyr.    
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Ar lefel Cymru, rydym yn arwain y ffordd drwy baratoi Adroddiadau dangosol ar Gyflwr 
Safleoedd ar gyfer pob un o'n Hardaloedd Cadwraeth Arbennig a'n Hardaloedd 
Gwarchodaeth Arbennig. Rwyf yn disgwyl i'r adroddiadau gael eu cyhoeddi tua diwedd y 
flwyddyn. Mae'n ddyddiau cynnar at brosiect Cyfoeth Naturiol Cymru i baratoi adroddiadau 
mwy rheolaidd ar gyflwr safleoedd, ond byddaf yn mynd ati’n gyson i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Pwyllgor am hynt y gwaith hwnnw.  
 
Yn fy natganiad ysgrifenedig yn gynharach eleni ynglŷn â chwblhau'r rhwydwaith o 
Ardaloedd Morol Gwarchodedig, amlinellais fy nymuniad i swyddogion a rhanddeiliaid 
weithio mewn partneriaeth i wneud y gwaith hwnnw. Rwyf yn disgwyl i lawer o'r gwaith 
hwnnw ddechrau pan drosglwyddir pwerau gwarchod natur ar y môr, ar gyfer parthau 
cadwraeth morol, ym mis Ebrill 2018.   
 
Mae fy Adran a mi yn parhau i gyfarfod â'r bobl gyfatebol ar draws y DU i drafod materion 
sy'n gysylltiedig ag ymadawiad y DU â’r UE. Mae swyddogion o bob rhan o'r DU yn cymryd 
rhan mewn trafodaethau technegol. Rydym yn cael ein cefnogi yn hynny o beth gan y Ford 
Gron i Randdeiliaid a'i is-grwpiau a sefydlwyd gennyf mewn ymateb i'r ffaith bod y DU yn 
gadael yr UE.  Byddaf yn mynd ati yn gynnar y flwyddyn nesaf i amlinellu fy ngweledigaeth 
ar gyfer rheoli Moroedd Cymru ar ôl inni ymadael â'r UE. 
 
O ran y pwynt am gyllid yr UE, hoffwn ddweud unwaith eto mai mater i Lywodraeth y DU yw 
mynd i'r afael â hynny ac esbonio'r hyn y mae'n mynd i'w wneud i ddod o hyd i'r cyllid a 
gollir ar ôl inni ymadael â'r UE. Rwyf wedi dweud yn glir nifer o weithiau nad wyf yn disgwyl i 
Gymru golli unrhyw gyllid o ganlyniad i Brexit. 
 
Cofion 
 

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs 
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Email to Mike Hedges, Chairman CCERA     23rd October 2017 

 

Dear Mike 

Firstly I would like to apologise for my tardy reply and thank you for your kind and prompt response to my 

letter of the 29th September 2017. 

Disappointingly your reply does not address the issues that were raised by the Welsh Fisherman’s 

Association – Cymdeithas Pysgotwyr Cymru Cyf (WFA-CPC) that we set out clearly and objectively. 

We understand that Committee Inquiry’s would need to engage with as many individuals and organisations 

as possible, however, in our experience, the evidence would suggest that the Committee’s outreach in this 

case has not met this objective.  It is important to note that, as a result, the majority of evidence received by 

this Committee Inquiry does not reflect the experience and knowledge of fishermen throughout Wales who 

are disadvantaged in one respect because their full time employment is fishing, not as many other witnesses 

that exist to produce responses to inquiries, consultations or questions to A.M.’s.  Having said that the WFA-

CPC exists to broadly represent wider fishing interests and yet despite our previous history of giving 

evidence we were not invited to provide evidence directly.  Having indirectly discovered the details of the 

Inquiry via Twitter and submitted a detailed, reasoned, objective and honest response the “Turning the 

Tide” Report fails to recognise our written or oral evidence with the exception of 4 examples where the 

WFA-CPC’s contributions fit neatly within the theme of the Report.    

To summarise evidence in this way is selective, dismissive and exclusive and in our view inconsistent with the 

statutory principles of the Wellbeing & Future Generations Act and challenges the principles of impartial and 

objective use and understanding of the evidence submitted and similarly disrespects and disregards the 

views of Welsh fishing communities that, as mentioned earlier, are disadvantaged in their opportunity to (if 

they were aware) reply or contribute evidence hitherto presented on their behalf by the WFA-CPC. 

The Committee Report as our letter of the 29th September sets out relies on the evidence and opinions of a 

few individuals and organisations with a narrow agenda.  This approach will only support conclusions that fit 

a popular agenda rather than an evidence led and balanced solution. 

Marine & Fisheries Policy cannot progress if it relies on opinions alone, these are complex and heavily 

regulated areas of the Environment and Rural Affairs Portfolio recognised by the Cabinet Secretary’s 

endorsement of an evidence led approach to decision making.  It is our sincere belief that an evidence led 

approach is the only way to achieve a reasoned consensus that engages all parties equally, respectfully and 

constructively. Fragile fishing communities have been neglected for too long by public figures in favour of 

costly environmental lobbyists that have little regard for Welsh life, heritage, culture and language.  Wales 

has a rich maritime and fisheries heritage which has co-existed with a healthy marine environment for 

centuries pre-dating any MPA designations or environmental industries. 

Welsh Fisherman’s Association 

Cymdeithas Pysgotwyr Cymru 

 
The national voice of Welsh fishermen 
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For some reason lobbyists have succeeded in misleading the Welsh public and public figures demonising the 

characteristic small scale fishing fleet in Wales.  We would suggest closer attention be paid to the 

“conservation status” of Terrestrial SAC Designations and the Environment Act Wales 2016 - Section 7 

“Species & Habitats “of principle importance for conservation of biodiversity in Wales.  Following decades of 

protection and many millions of pounds of public money invested, biodiversity continues to decline and 

pollution, waste, and litter increase at source contaminating rivers and ultimately our marine environment?? 

Welsh fishermen have never been in receipt of subsidy and are proud hard working primary food producers 

that work in the most dangerous peace time occupation in the world to provide fresh, healthy and 

sustainable food to the public.  I am at loss to understand why fishermen and women in Wales are not held 

up in the same way as agricultural food producers.    

I fear this change will never happen whilst scrutiny continues to marginalise fishing and fishing communities 

relying on the subjective opinion of false prophets. 

I would therefore respectfully urge you and your colleagues to revisit the detail our letter of the 

29th September and our written evidence, as sadly your reply does not begin to address or comprehend the 

significance of our concerns or indeed the true status of marine protection in Wales.  . 

Unfortunately despite your reassurance we maintain that there would appear no value in contributing to 

further marine or fisheries inquiries by CCERA until our concerns have been fully recognised and addressed, 

given our experience of the Inquiry into MPA’s Management in Welsh Waters we would have no confidence 

in contributing to the Committees scrutiny of future fisheries policy and legislation resulting from the UK’s 

departure from the EU. 

 

Yours sincerely 

Jim Evans 

For and on behalf of 

Welsh Fisherman’s Association-Cymdeithas Pysgotwyr Cymru 
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Jim Evans 
Welsh Fisherman’s Association 

8 November 2017 

Dear Jim 

Thank you for your letter of 23 October. 

I am sorry that you feel that my response did not address the concerns raised in 

your initial letter of 29 September.  

In your letter, you state that you “indirectly discovered the details of the Inquiry 

via Twitter” and “despite our previous history of giving evidence we were not 

invited to provide evidence directly.” I can confirm that officials supporting the 

Committee emailed the WFA-CPC using the address office@wfa-cpc.co.uk on 16 

December 2016, at the same time as all other consultees. Officials supporting the 

Committee contacted you on 20 February 2017 to arrange a meeting to discuss 

matters including the Committee’s inquiry. You also attended a Committee 

meeting on 30 March 2017. As in my previous letter, I apologise if you did not 

receive the initial email, but it is evident that the WFA-CPC was not disadvantaged 

in any way as a result. 

Your letter refers to “witnesses that exist to produce responses to inquiries, 

consultations or questions to A.Ms”. As I said in my previous letter, the Committee 

seeks evidence from as many individuals and organisations as possible to inform 

its work. Those who contribute to Committee inquiries do so in good faith. There 

will be occasions when there are differences of opinion, but I expect stakeholders 

to treat each other in a respectful manner.   
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You also say that the Committee’s report “relies on the evidence and opinions of a 

few individuals and organisations with a narrow agenda. This approach will only 

support conclusions that fit a popular agenda rather than an evidence led and 

balanced solution”. I am satisfied that the conclusions reached by the Committee 

are balanced and based on the evidence we received and heard. Therefore, the 

Committee will not reconsider them.  

It is important to note that the Cabinet Secretary welcomed the Committee’s 

report and all but one of its recommendations were accepted either in full, or in 

principle. Given this response, I can only conclude that the Cabinet Secretary 

shares my view that the report is balanced and based on compelling evidence. 

I am sorry you feel that there appears to be no value in contributing to future 

inquiries of the CCERA Committee and that you would have no confidence in 

contributing to the Committee’s scrutiny of future fisheries policies and 

legislation. As I said in my previous letter, hearing the voices of Welsh fishermen  

will be particularly important as arrangements are put in place as a result of the 

UK exiting the EU. I can assure you that the Committee will continue to provide 

opportunities for the WFA-CPC to engage with us on these important matters. I 

sincerely hope that you take those opportunities.  

I hope this has addressed some of the concerns outlined in your most recent 

letter. I recognise that there may, however, be matters on which we will have to 

agree to disagree. In the interests of openness and transparency, I intend to 

publish your second letter and this response on the Committee’s website. 

Yours sincerely 

Mike Hedges AM 

Chair of Climate Change, Rural Affairs and Environment Committee 
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Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig 

 

 

 

11 Hydref 2017 

Cyllid gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyf 

Annwyl Mike, 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad ar y cyllid a roddodd 

Llywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyf ym mis Gorffennaf 2017. Tynnodd yr 

adroddiad sylw at nifer o bryderon llywodraethu’n ymwneud â’r cyllid a roddodd 

Llywodraeth Cymru i'r prosiect ar ffurf cymorth ariannol, ac mae'n gwneud pump 

o argymhellion i fynd i'r afael â'r rhain. 

Er bod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn credu bod yr argymhellion yn yr 

adroddiad wedi ymdrin â’r pryderon ynghylch y trefniadau llywodraethu, teimlwn 

y gallai'r adroddiad, a’r enghraifft y mae Ynni Sir Gâr Cyf yn ei chynnig yn fwy 

cyffredinol, fod o ddiddordeb i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig, yn arbennig o ran lefel y rheoleiddio’n ymwneud â chronfeydd 

budd cymunedol. 

Yn gywir 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Caroline Hill 

16 Hydref 2017 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol: Cyllid gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr 

Cyf 

Annwyl Ms Hill 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Awst 2017, ar ran Selina Carpenter, Andy 

Clifford a Karla Smith. Ymddiheuraf am yr oedi wrth ymateb, ond ni chafodd y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gyfle i drafod adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, 

ynghyd â'ch llythyr, tan y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi. 

Wrth drafod y materion a amlygwyd yn yr adroddiad, nododd yr Aelodau fod rhai 

pryderon llywodraethu wedi'u nodi ynglŷn â dull gweithredu Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â'i chefnogaeth ariannol ar gyfer y prosiect CEL T2. Fodd bynnag, 

barn yr Aelodau oedd bod yr argymhellion yn yr adroddiad wedi mynd i'r afael â'r 

pryderon hynny. Roedd yr Aelodau'n cytuno y gallai'r adroddiad—ac enghraifft 

Ynni Sir Gâr yn fwy cyffredinol—fod o ddiddordeb i Bwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad, yn enwedig o ran lefel y rheoleiddio 

sydd ynghlwm wrth gronfeydd budd cymunedol. Gofynnodd yr Aelodau i mi 

ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig, gan amgáu copi o'ch llythyr. Os yw'r Pwyllgor hwnnw'n penderfynu trafod 

unrhyw un o'r materion sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad, mae'n bosibl y bydd yn 

cysylltu â chi fel rhan o'r gwaith hwnnw. 
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Hoffwn ddiolch ichi am godi'r materion hyn gyda mi. 

Yn gywir, 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Nick Ramsay AM 
Chair, Public Accounts Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff CF99 1NA 

7 August 2017 

Dear Mr Ramsay 

More issues to be addressed 

The Press has reported that you have said that the Public Accounts Committee will want to 
consider the Auditor General’s report “The Welsh Government’s funding of 
Carmarthenshire Energy Limited” carefully – and the use of public money to fund initiatives 
that claim to “directly benefit local communities.” 

When the Audit Report  is considered by the Public Accounts Committee, there are more 
issues to be addressed  about the “direct benefit to communities” than the governance 
issues - which were central to the remit of the Audit Report (and its recommendations) in 
its investigation of the CELT 2 wind turbine at Salem. 

1. Loan period

The Audit Report mentions that the loan of Government money was initially for a 12-
month period – “but has since been re-negotiated” [See Footnote 6, page 16].  This 
rather detracts from the assurance that the CELT 2 project is meeting its re-payment 
commitments.  Perhaps the need for the re-negotiation – for an unspecified longer loan 
term – reflects the inflated estimated value of the project (£2.6m compared to £1.3m) 
made by the man who had dual roles (at the Energy Saving Trust and on the 
Carmarthenshire Energy board), Ben Ferguson-Walker. 

2. “Preparatory grants”

a) The Audit Report states that over £34,000 of public money has been given by the
Welsh Government as a “preparatory grant” for Allt Cafan which is a scheme on land
at Pentrecwrt owned by Mr Steve Hack – who is named in the Audit Report and is a
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founding member of Carmarthenshire Energy Limited and also a director of the 
Seren companies which developed and operate the Salem wind turbine.   This is the 
same man who “sold” the Salem scheme to Carmarthenshire Energy Limited on the 
strength of Government money.  The Allt Cafan scheme is yet to go ahead. 

b) The Report also mentions that £14,000 of public money was given as a “preparatory
grant” for the CELT 1 scheme at Llanarthne, but this never went ahead as it failed to
gain planning consent at Appeal.

3. Diversion of funds from a “community” scheme to a non-community scheme

The planning application for CELT 1 painted it as a “community” scheme.  However, 
Carmarthenshire Energy could not pledge that the turbine would directly benefit the 
host (and directly impacted) community at Llanarthne because its own society rules 
stated that funds raised from their Carmarthenshire schemes must provide benefits 
countywide.  The planning application was refused at appeal. 

In contrast, the CELT 2 planning application contained no documentation referring to it 
as a “community” scheme, nor as a project driven by any local residents.  Yet this was 
the scheme which absorbed the Government funding that had been intended for a 
“community” scheme. 

4. Community Benefit Funds – failure to involve the community

In common with many wind turbine schemes, the CELT 2 profits are supposed to create 
dividends for its shareholders (NB Shares were not given or confined to the local 
community, but were sold nationwide).   

A Community Benefit Fund was also promised – although Planning Authorities are 
supposed to ignore this as a non-material planning issue.  However – again, as we are 
finding with other wind schemes – the Fund has not been put in the hands of the local 
community or its democratically elected representatives.  Instead, because of the way 
Carmarthenshire Energy Limited operates, it holds a “monopoly” over the 
administration of the fund and itself chooses who to help decide how it is spent. 

The Audit Report mentions its use for “dry-stone walling”.  The local community believes 
that this walling is part of the turbine scheme itself, re-establishing the boundary of the 
turbine site, and has therefore NOT provided benefit to the community, but only to the 
scheme’s financially involved landowner.  In effect, it seems to have covered the costs of 
one of the planning requirements for the construction of the turbine. 

5. Abuse of the term “community”

There is growing evidence that schemes – like CELT 1 – which are NOT community-led, 
community-driven or community supported are being labelled “community” by 
companies because they see this as a way of easing the path through planning – and 
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gaining fiscal advantages eg. grants, loans and a later Feed-in-Tariff cut-off date.  This 
could be interpreted as fraud.   

Moreover, they seem NOT to be returning the promised “benefits” to the communities 
into which they have been forced – and there is no mechanism to monitor or to enforce 
these “promises”. 

6. Lack of regulation or oversight of community benefit funds

It is the Welsh Government which has encouraged developers to offer “community 
benefit funds” and communities have – understandably - believed that this means that 
they will receive significant sums of money.  In many cases, this has reduced the volume 
of objections to planning applications for turbines. 

However, there is no requirement for planning authorities to make fiscal evaluations of 
the robustness of such offers – indeed, they do not have the resource, capacity or 
expertise to do so - and there is no regulation over such “community benefit” or share 
schemes.   

So we are not surprised to see that any funds are, at best, slow in coming forward, and 
at worst not materialising at all, as the Government has failed to make such offers 
enforceable.   

No-one is taking on the responsibility of warning the public that no community fund, or 
indeed share dividend, may ever appear. 

We hope that the Committee will take a close look at the ”community benefit” issues listed 
in this letter, with the knowledge that the concerns that we have raised have been 
substantiated by the Auditor General’s findings.  It is not simply a question of asking how – 
and when – the Audit recommendations are actioned.  There are wider implications from 
the Audit Report, and not just for the community in Salem.   

Yours sincerely 

Caroline Hill 

On behalf of Selina Carpenter, Andy Clifford and Karla Smith 
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16 Hydref 2017 

Annwyl Lesley, 

Polisi Adnoddau Naturiol i Gymru 

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig weithdy 

rhanddeiliaid ar 4 Hydref i drafod Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru.  

Mae rhestr o'r rhai a oedd yn bresennol yn Atodiad 1. Roedd y sesiwn hon yn rhan 

o'n gwaith craffu dilynol ar Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ('y Ddeddf'). 

Mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn allbwn sylweddol sy'n deillio o'r Ddeddf a 

bwriedir iddo fod yn rhan allweddol o gyflwyno rheolaeth gynaliadwy adnoddau 

naturiol. O'r herwydd, roeddem yn credu ei bod hi'n bwysig clywed gan 

randdeiliaid yn gynnar, i geisio barn gychwynnol ar y polisi, llywio'r broses o 

weithredu ac awgrymu gwelliannau ar gyfer fersiwn nesaf y polisi. 

Pwrpas ac alinio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2015 

Fe wnaethom geisio barn rhanddeiliaid ar y graddau y mae'r polisi yn alinio â'i 

bwrpas fel y nodir yn y Ddeddf. Yn gyffredinol, roedd rhanddeiliaid yn pryderu 

bod y Polisi Adnoddau Naturiol yn uchelgeisiol, gydag absenoldeb canlyniadau clir 

i sicrhau rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol. Mae diffyg eglurder ynghylch 

sut y bydd yr uchelgeisiau hynny yn cael eu trosi'n gamau gweithredu.          

Cred rhanddeiliaid y dylai fod mwy o eglurder yn y Polisi Adnoddau Naturiol 

ynghylch y cydbwysedd a ddymuna Llywodraeth Cymru rhwng ystyriaethau 

economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol. Byddai hyn yn helpu 

Lesley Griffiths AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a 

Materion Gwledig 
Llywodraeth Cymru  
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ymarferwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau i weithredu'r Polisi Adnoddau 

Naturiol yn briodol. 

1. A wnewch chi gyhoeddi canllawiau ar y cydbwysedd rhwng yr ystyriaethau 

economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol a ddylai fod yn sail 

i'r broses gwneud penderfyniadau a gweithredu?   

2. Sut y byddwch chi'n mynd i'r afael â phryderon rhanddeiliaid ynghylch diffyg 

amcanion clir a chanlyniadau mesuradwy yn y Polisi Adnoddau Naturiol? 

 Gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol 

Cred rhanddeiliaid y gellid cryfhau'r Polisi Adnoddau Naturiol trwy gynnwys set o 

fesurau a thargedau perfformiad cadarn. Roedd diffyg targedau a dangosyddion 

yn y fersiwn gyntaf hon o'r Polisi Adnoddau Naturiol yn gyfle a gollwyd. Dylai 

targedau gynnwys bioamrywiaeth, coedwigo, lleihau allyriadau ac ynni 

adnewyddadwy, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt. Byddai targedau o'r fath yn 

rhoi cyfeiriad clir i ymarferwyr sydd, yn anffodus, ar goll ar hyn o bryd. 

O gofio'r diffyg manylion ynddo, pwysleisiodd rhanddeiliaid yr angen am 

drafodaeth bellach ac ymgysylltu ag ymarferwyr ynghylch gweithredu'r Polisi 

Adnoddau Naturiol.  

Pwysleisiodd rhanddeiliaid yr angen i'r dull Datganiadau Ardal fod yn gadarn ac yn 

drylwyr er mwyn i'r Polisi Adnoddau Naturiol fod yn effeithiol. Mae'n hanfodol bod 

gan CCC, awdurdodau lleol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddigon o 

adnoddau i weithredu Datganiadau Ardal mewn modd ystyrlon. Fel arall, efallai na 

fydd y Polisi Adnoddau Naturiol yn cael ei wireddu'n llawn.  

Gwnaeth rhanddeiliaid sylwadau ar bwysigrwydd cydweithio i gyflwyno'r Polisi 

Adnoddau Naturiol. Fodd bynnag, roeddent yn pryderu nad yw'n ymddangos bod 

y Polisi Adnoddau Naturiol  yn hwyluso dull cydweithredol. Roedd y polisi yn gyfle 

a gollwyd i Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth trwy wella cydweithio ar 

draws adrannau'r llywodraeth. Teimlwyd y byddai fframwaith yn ddefnyddiol i 

sicrhau dull cydgysylltiedig ac i sbarduno mwy o gydweithio.  

At hynny, nid oedd rhanddeiliaid yn credu bod y Polisi Adnoddau Naturiol yn 

cydnabod pwysigrwydd cydweithio ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a'r 

trydydd sector. Yn wir, roeddent yn credu bod anghydbwysedd wrth wraidd y 
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Polisi Adnoddau Naturiol, sef mai'r sector cyhoeddus y bydd disgwyl iddo 

gyflwyno'r Polisi Adnoddau Naturiol er bod 80% o'r tir yng Nghymru mewn 

perchnogaeth breifat. Yn amlwg, bydd gan hyn oblygiadau ar gyfer y canlyniadau 

y gellir eu cyflawni gan y Polisi Adnoddau Naturiol. 

3. A wnewch chi egluro sut rydych chi'n disgwyl i Ddatganiadau Ardal 

gyflwyno'r Polisi Adnoddau Naturiol yn ymarferol? A wnewch chi baratoi a 

chyhoeddi canllawiau ar gyfer CCC yn nodi sut rydych chi'n disgwyl i'r Polisi 

Adnoddau Naturiol lywio datblygiad Datganiadau Ardal?  

4. Sut fyddwch chi'n cefnogi ac yn hwyluso gweithio ar y cyd ac mewn 

partneriaeth i sicrhau bod y Polisi Adnoddau Naturiol yn cael ei gyflwyno?    

5. A allwch chi roi manylion i'r Pwyllgor cyn gynted â phosibl am y mesurau a'r 

dangosyddion y byddwch yn eu defnyddio yn fframwaith gwerthuso'r Polisi 

Adnoddau Naturiol? A wnewch chi ymgynghori â rhanddeiliaid ar y 

fframwaith gwerthuso? Pryd fydd y fframwaith gwerthuso yn cael ei 

gyhoeddi? 

 

Alinio â pholisïau domestig a rhyngwladol 

Cododd rhanddeiliaid nifer o faterion yn ymwneud â diffyg eglurder canfyddedig 

ynghylch sut mae'r Polisi Adnoddau Naturiol, polisïau eraill neu ddeddfwriaeth 

Gymreig sy'n ymwneud ag adnoddau naturiol yn cyd-fynd â'i gilydd. Cyfeiriwyd at 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), y Cynllun Adfer Natur,  Cynllun 

Morol Cenedlaethol Cymru, Symud Cymru Ymlaen, a mecanweithiau cynllunio fel y 

rhai ym Mholisi Cynllunio Cymru. 

Roeddent o'r farn bod angen fframwaith clir, wedi'i gyhoeddi, i egluro sut mae'r 

polisïau hyn yn integreiddio gyda'r Polisi Adnoddau Naturiol ac i nodi statws y 

Polisi Adnoddau Naturiol o fewn y fframwaith hwnnw. At hynny, mae angen 

eglurder ynghylch sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â'r holl bolisïau 

hyn at ei gilydd i sbarduno cynnydd yn y maes hwn. Yn benodol, dylai Llywodraeth 

Cymru egluro sut y mae'n sicrhau bod cydbwysedd yn ei phrosesau gwneud 

penderfyniadau rhwng datblygu economaidd ac adfer natur.    
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Nid oedd rhanddeiliaid yn credu bod aliniad clir rhwng y Polisi Adnoddau Naturiol 

a'r pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). At 

hynny, dylai asesiad cyflawn o'r defnydd o adnoddau naturiol yng Nghymru 

gynnwys y defnydd o adnoddau a ddarperir gan ecosystemau mewn mannau 

eraill. Bydd angen ystyried ôl troed byd-eang Cymru i asesu cynnydd tuag at y 

nod Llesiant; 'Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.'  

Amlygodd rhanddeiliaid hefyd effaith bosibl rheoliadau cynllunio wrth gyflwyno 

newidiadau sy'n effeithio ar yr amgylchedd naturiol. 

O ran polisïau rhyngwladol, awgrymwyd y dylai nodau'r Polisi Adnoddau Naturiol 

gael eu mapio yn erbyn targedau byd-eang megis y Nodau Datblygu Cynaliadwy. 

Byddai hyn yn galluogi asesiad o gyfraniad y Polisi Adnoddau Naturiol i dargedau 

byd-eang. Mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn mynd i'r afael â thargedau 

Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE (EUBS) mewn sawl ffordd. Mae'n cydnabod 

pwysigrwydd safleoedd a ddiogelir (yn ddaearol a morol) i wella cadernid 

ecosystemau. Mae hyn yn alinio â Tharged 1 yr EUBS. Mae seilwaith gwyrdd, 

gwasanaethau ecosystem ac adfer cynefinoedd yn alinio â Tharged 2 yr EUBS. Mae 

cyfeiriadau yn y Polisi Adnoddau Naturiol at ddiogelu ansawdd pridd yn cysylltu â 

Tharged 3 yr EUBS i gynyddu cyfraniad amaethyddiaeth a choedwigaeth i gynnal a 

gwella bioamrywiaeth. Yn olaf, er na ellir dadlau bod cysylltiad mor gryf â'r rhai a 

grybwyllwyd eisoes, mae Targed 6 yr EUBS - colli bioamrywiaeth yn fyd-eang - yn 

cysylltu â'r Polisi Adnoddau Naturiol trwy effeithlonrwydd adnoddau a newid 

hinsawdd.  

Mewn perthynas â dyfodol polisïau rheoli adnoddau naturiol, cydnabu 

rhanddeiliaid fod rhywfaint o ansicrwydd yn deillio o'r penderfyniad i adael yr UE. 

Mae maint y goblygiadau ar gyfer polisïau presennol a gwneud polisïau yn y 

dyfodol yng Nghymru ar hyn o bryd yn aneglur. Fodd bynnag, credai rhanddeiliaid 

y dylai Llywodraeth Cymru achub ar y cyfle hwn i nodi ei gweledigaeth ar gyfer y 

dyfodol ac i egluro beth yw ei blaenoriaethau yn y maes polisi hwn ar ôl i'r DU 

adael yr UE. 
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6. Sut mae polisïau rhyngwladol a thargedau byd-eang wedi llywio datblygiad 

y Polisi Adnoddau Naturiol? A wnewch chi ystyried sut y gall y dangosyddion 

a'r targedau yn fframwaith gwerthuso'r Polisi Adnoddau Naturiol weithio 

ochr yn ochr â thargedau rhyngwladol? 

7. Sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r alwad gan randdeiliaid i Lywodraeth 

Cymru osod gweledigaeth glir ar gyfer cyfeiriad polisi yn y dyfodol ar gyfer 

rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac egluro ei blaenoriaethau ar ôl 

Brexit?   

8. Sut mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn cyflawni nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? 

9. A ydych chi'n bwriadu diwygio Polisi Cynllunio Cymru yng ngoleuni'r Polisi 

Adnoddau Naturiol? 

 

Defnyddio tystiolaeth 

Mynegodd rhanddeiliaid bryder yr ymddengys bod datgysylltiad rhwng y Polisi 

Adnoddau Naturiol a'r SoNaRR. Er enghraifft, nid yw'n mynd i'r afael â methiannau 

o ran rheoli adnoddau a nodwyd yn SoNaRR. Awgrymwyd y dylai pob Pennod 

gynnwys cyfeiriadau at y canfyddiadau SoNaRR perthnasol, i egluro sut y maent 

wedi llywio adrannau penodol o'r Polisi Adnoddau Naturiol.  

Tynnwyd sylw at ddiffygion data yn SoNaRR fel achos pryder a phwysleisiodd 

rhanddeiliaid yr angen i lenwi bylchau er mwyn gwella datblygiad polisi yn y 

dyfodol.  

10. Sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r sylwadau gan randdeiliaid ynghylch yr 

angen i'r Polisi Adnoddau Naturiol ddangos yn gliriach sut y mae data 

SoNaRR wedi ei lywio?   

 

11. Sut ydych chi'n bwriadu mynd i'r afael â'r diffygion yn y data yn SoNaRR? 
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Amserlenni ac ymgysylltu 

Cafwyd sylwadau gan randdeiliaid ar y broses ymgynghori a oedd yn sail i 

ddatblygiad y Polisi Adnoddau Naturiol. Roedd pryder nad oedd drafft terfynol o'r 

Polisi Adnoddau Naturiol wedi cael ei weld gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

cyn ei gyhoeddi, o gofio bod eu cyfraniad yn hollbwysig i'w gyflawni. Roedd hyn yn 

achosi pryder pellach i rai am y graddau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 

gweithio gyda llywodraeth leol wrth weithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol. 

Mynegodd rhanddeiliaid eraill siom nad oeddent wedi ymgynghori â nhw ar ddrafft 

o'r Polisi Adnoddau Naturiol.  

Roedd rhanddeiliaid hefyd yn pryderu y bydd SoNaRR, y brif sylfaen dystiolaeth ar 

gyfer y Polisi Adnoddau Naturiol, yn cael ei baratoi bob pum mlynedd. Mae yna 

risgiau y bydd diffyg tystiolaeth gyfredol yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn llai 

tebygol o allu ymateb yn gyflym i risgiau i gyflwr adnoddau naturiol, os bydd 

angen gwneud hynny.  

12. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer adolygu a diwygio'r Polisi Adnoddau 

Naturiol? 

13. A allwch nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus wrth weithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol? 

14. A oes gennych unrhyw gynlluniau i asesu priodoldeb amseriad ac amlder 

SoNaRR?  

 

Diolch am ystyried y materion hyn. Mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn cynnig cyfle 

i Gymru fod yn arweinydd o ran rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, ond dim 

ond os yw'r rhai sy'n gyfrifol am ei gyflawni yn glir ar eu rolau a'u hamcanion a'u 

bod yn cael digon o adnoddau ar gyfer y diben hwnnw; a bod cynnydd yn cael ei 

fesur yn briodol ar bob cam. 
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r Pwyllgor erbyn 1 Rhagfyr 2017. 

Yn gywir 

 

 

Mike Hedges AM 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Hinkley Point C 

• 3.2 GW nuclear power plant.  

• 7% of the UK’s electricity. 

• Enough power for around 6 million homes. 

• Avoids emission of 9 million tonnes of CO2 a year. 

• At least 25,000 job opportunities and 1000 

apprenticeships during construction. 

• 900 full time jobs when operational. 

http://www.instagram.com/hinkleypointc/ 
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Hinkley Point C 

Contracts in Wales  
Neath: £140m 
Welsh-made reinforcing steel 
£140m contract with Express Reinforcements in Neath 

to supply 200,000 tonnes of Welsh-made reinforcing 

steel for the construction of the power station.   

Pembroke 
10,000 tonnes seawall rock 
Already been delivered by ship from Pembroke, for the 

site’s new 13.5 metres high seawall.  

Port Talbot: £20m 
300,000 tonnes of material 
Port Talbot steel works: ground granulated blast-

furnace slag used in the large silo on site; provided by 

Hanson - 300,000 tonnes of material with initial order 

value of £20m. 

Newport: £50,000 
Several companies totalling £50,000 contract values. 

Monmouth: £25,000 
Contract with Siltbusters for water treatment.  

Around 150 HPC staff 

resident in Wales  
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Key facts 

• We will be dredging sediment from the seabed ahead of the drilling of six 

vertical shafts for the Hinkley Point C cooling water system. 

 

• The sediment poses no risk to human health or the environment.  

 

• The levels of radioactivity in the sediment are so low they equate to ‘not 

radioactive’ under UK law. 

 

• Of this ‘low’ amount  the vast majority is from natural sources. The 

remaining artificial sources are typical of sediment found in the Bristol 

Channel. 

 

• Testing has been carried out to highly conservative international standards 

working with Natural Resources Wales. 

 

• Further tests approved by NRW over summer 2017 reconfirmed the original 

findings.  
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Why are we dredging marine sediment? 

• We will be dredging sediment from the seabed off the Hinkley 

Point C site ahead of the drilling of six vertical shafts for the 

cooling water system for the new nuclear power station.  

 

• The cooling water system is a significant piece of 

infrastructure, which involves tunnelling more than 3km out into 

the Bristol Channel. 

 

• The maximum amount of material that will be dredged is 

200,000m3. The dredged sediment will be placed into barges 

and transported to the Cardiff Grounds where it will be 

deposited.  
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Why are we dredging marine sediment? (contd.) 
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Timeline and Consenting Process 

• Application made to Marine Consenting Unit  August 2012 

 

Application advertised for public consultation  September 2012 

 

Response to Eluned Parrott during consultation October 2012 

 

MCU commissions CEFAS to analyse sediments March 2013 

 

• NRW takes responsibility for Marine Licencing April 2013 

 

• CEFAS reports material suitable for disposal April 2013 

 

• Licence issued by NRW    July 2014 

 

Monitoring plan for recent samples submitted   October 2016 

 

Monitoring plan approved by NRW   November 2016 

 

• New samples acquired May 2017; analysis reported  September 2017 

 

8 
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Testing the sediment 
 

• In 2009 CEFAS obtained sediment samples at depths up to 4.8 m to support the HPC Planning 

Application. No artificial radioactivity was observed below 2 m. The analysis of the core 

samples do not impact the outcome of the 2013 and 2017 CEFAS reports discussed below. 

 

• In 2013, Natural Resources Wales commissioned an independent analysis by CEFAS to 

determine the radioactive characteristics of the sediment to assess the licence application. EDF 

commissioned CEFAS to undertake a recent analysis in 2017 as required, and approved, by 

NRW. 

 

• 17 sediment samples were taken in 2013 and a further 12 were taken in May 2017.  

 

• Majority of the radioactivity within the samples are naturally occurring in origin (~ 80 - 85%). 

The remaining artificial radioactivity is typical of muddy sediments in the Bristol Channel. 

 

• The levels of radioactivity in the sediment are so low they equate to ‘not radioactive’ for the 

purposes of environmental legislation. 
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• In order to assess the impact of 

the dredging a highly 

conservative, internationally 

recognised (IAEA) assessment 

methodology was used. 

 

• The majority of the radiological 

dose (> 80%) comes from the 

naturally occurring radioactive 

material.  

 

• These are below the limits 

requiring a more detailed 

assessment.  

 

 

10,000 x less than  

a pilot’s annual  

dose  

750 x less than the  

average Radon 

dose in  

Pembrokeshire 

Eating  

20 bananas 

per year 

Radiation Dose in Context 
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Why was Cardiff Grounds chosen? 

• The lower reaches of the Severn Estuary (including the area 

where we intend to be dredging) constitute a highly protected 

conservation area (the Severn Estuary European Marine Site). 

To preserve the local ecology we are required to keep the 

sediment within this Special Area of Conservation.  

 

• Cardiff Grounds is a licensed disposal site which receives 

between 400,000 and 1,500,000m3 material per year. Because of 

this, and its location within the Special Area of Conservation, this 

is the only practical location for the depositing of this material.  
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Why was Cardiff Grounds chosen? (contd.) 

Hinkley Point 

Cardiff Grounds 
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• We will be dredging sediment from the seabed ahead of the drilling of six 

vertical shafts for the Hinkley Point C cooling water system. 

 

• The sediment poses no risk to human health or the environment.  

 

• The levels of radioactivity in the sediment are so low they equate to ‘not 

radioactive’ under UK law. 

 

• Of this ‘low’ amount  the vast majority is from natural sources. The 

remaining artificial sources (industry) are typical of sediment found in the 

Bristol Channel. 

 

• Testing has been carried out to highly conservative international standards 

working with Natural Resources Wales. 

 

• Further tests approved by NRW over summer 2017 reconfirmed the original 

findings.  
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