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Janet Finch-Saunders AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau

23 Rhagfyr 2020 

Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Tachwedd 2020 ynghylch y ddeiseb i warchod 
Gwarchodfa Natur Cynffig. 

Yn anffodus, nid oedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gallu dod i gytundeb gydag 
Ymddiriedolaeth Corfforaeth Cenffig ynghylch prydles hirdymor gan nad oedd modd cytuno 
ar yr hawliau pori. Mae’r hawliau pori yn rhan o gyfansoddiad yr Ymddiriedolaeth ac mae’n 
bosibl eu bod o werth ariannol sylweddol. Nid oedd yn fodlon newid ei safbwynt o ran hyn. 
Golygai hyn fod yr Ymddiriedolaeth wedi cadw hawliau unigryw ar benodi unrhyw borwr yn 
ogystal â chadw hawliau i arfer yr hawliau ei hun. Ni fyddai CNC felly wedi cael rheolaeth 
dros agwedd hollbwysig ar ofynion rheoli’r safle. Mae'r risg fwyaf o ddiraddio i'r safle hwn yn 
debygol o ddeillio o bori amhriodol (gormod neu dim digon), felly mae rheoli'r safle yn 
gysylltiedig yn y bôn â rheoli'r hawliau pori. 

Yn dilyn trafodaeth bellach rhwng y ddwy ochr, mae Ymddiriedolaeth Corfforaeth Cynffig 
(KCT) wedi penderfynu rheoli’r safle ei hun gyda chefnogaeth CNC ac mae CNC wedi 
cyhoeddi’r datganiad a ganlyn yn y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar: 

“Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig rhwng 
Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Corfforaeth Cynffig i drafod pa drefniadau sydd 
angen eu rhoi yn eu lle i sicrhau bod y nodweddion arbennig yn y Warchodfa yn cael eu 
diogelu. 

I helpu i gyflawni’r gwaith cadwraeth angenrheidiol yn y Warchodfa, mae’r Ymddiriedolaeth 
wedi penderfynu defnyddio gwasanaethau arbenigwr a fydd yn gallu rheoli’r Warchodfa, 
gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cymorth a chefnogaeth i recriwtio’r ymgeisydd cywir ar 
gyfer y swydd. 
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Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth i sefydlu cytundeb rheoli a 
fydd yn llywio’r arferion gwaith i gefnogi’r amrywiaeth gyfoethog o fywyd gwyllt yng 
Ngwarchodfa Natur Cynffig.” 
 
Fel perchnogion y safle, mae gan KCT hawl i'w reoli ei hunan ac mae'r sefyllfa bresennol yn 
awgrymu ei fod yn barod i wneud hynny o dan gytundeb â CNC a fydd sicrhau'r canlyniadau 
sydd eu hangen. Yn ei hanfod, bydd CNC yn helpu KCT i benodi warden ac yna cyhoeddi 
cytundeb rheoli blynyddol i KCT i gyflawni gweithgareddau rheoli penodol yn gyfnewid am 
dâl.  
Er bod gwaith trafod i’w wneud o hyd, a’r manylion yn dal i fod yn gyfrinachol yn fasnachol, 
rydym yn obeithiol ar hyn o bryd y bydd gennym ddatrysiad erbyn y Flwyddyn Newydd, gan 
olygu nad oes angen ystyried prynu gorfodol ar y safle. 
 
 
Yn Gywir,  
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