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Annwyl Mike ,  
 
Diolch am eich llythyr ar 17 Rhagfyr, yn gofyn am ddiweddariadau ar y cynnydd wrth 
weithredu argymhellion o'ch adroddiadau i'r pumed Senedd. 
 
Isod, rwy'n rhestru argymhellion o bob un o'r adroddiadau nodech yn eich llythyr, ynghyd 
â'm hymatebion. 
 

Adroddiad ar y rhaglen o’r newydd gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer Dileu TB  

Argymhelliad 1 

Dylai Llywodraeth Cymru bennu dyddiad targed cenedlaethol i Gymru fod yn 

swyddogol glir o TB ac egluro’r broses ar gyfer cyflawni hyn. 

Argymhelliad 2 

Dylai Llywodraeth Cymru bennu targedau interim ar gyfer dileu’r clefyd ym mhob un 

o’r tair rhanbarth TB – uchel, canolradd ac isel. 

Ym mis Hydref 2017, roedd y rhaglen i ddileu TB yng Nghymru wedi cyflwyno dull 

gweithredu rhanbarthol a oedd yn diffinio Ardaloedd TB Isel, Canolradd ac Uchel, gan ei 

gwneud yn bosibl i deilwra ymyriadau i sefyllfa benodol y clefyd yn yr ardal honno. Yn yr un 

modd â sawl agwedd arall ar y rhaglen, mae effaith y dull gweithredu hwn a’r ymyriadau 

sy’n cyfrannu ato yn cael ei monitro, a bydd y broses barhaus o ddatblygu’r rhaglen yn 

seiliedig ar yr hyn a ddysgir o’r canlyniadau. 
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Mae’r dull gweithredu rhanbarthol hwn yn cael ei adlewyrchu yn y targedau TB a 

fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2017. Nod y cynllun uchelgeisiol hwn yw sicrhau bod Cymru 

yn cael Statws heb TB swyddogol erbyn 2041. Mae targedau interim, ar gyfer cyfnodau 

olynol o chwe blynedd, wedi cael eu pennu ar gyfer pob un o’r Ardaloedd TB. Mae’r dull 

gweithredu hwn yn ei gwneud yn bosibl i ardaloedd gyrraedd y sefyllfa o fod heb TB a 

chynnal hynny ar wahanol adegau, gan geisio creu ardal heb TB yng Nghymru sy’n ehangu 

drwy’r amser, a’r momentwm a fyddai’n dod gyda hyn. 

Diwedd 2023 yw diwedd y cyfnod cyntaf o chwe blynedd. Cafodd manylion y targedau hyn 

a cherrig milltir interim chwe blynedd eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2017: 

https://llyw.cymru/tb-gwartheg-targedau-dileu  

Argymhelliad 6 

Mae’r Pwyllgor yn cefnogi cynnig Llywodraeth Cymru i hybu trefniadau Prynu 

Gwybodus, sef masnachu yn seiliedig ar risg. Dylai system fasnachu yn seiliedig ar 

risg gael ei chyflwyno’n wirfoddol i ddechrau yn y diwydiant a’r marchnadoedd da 

byw. Dylid adolygu’r system yn gyson ac, os bydd angen, dylid ei gwneud yn orfodol. 

Rhoddais ddiweddariad ym mis Tachwedd 2020 ar safbwynt diweddaraf Llywodraeth Cymru 

ynghylch Prynu Gwybodus. Roedd y diweddariad yn egluro sut byddem yn ailagor y cynllun 

Grant ar gyfer marchnadoedd unwaith eto, a oedd yn rhoi cyfle i farchnadoedd gwartheg 

yng Nghymru uwchraddio eu cyfleusterau er mwyn i wybodaeth am TB gael ei harddangos 

yn y man gwerthu ar sail wirfoddol. O ganlyniad i’r rownd newydd yma o gyllid, dim ond un 

farchnad oedd wedi gwneud cais, a hynny o blith 25 o farchnadoedd cymwys. Roedd 

hynny'n siomedig. Roedd hynny’n golygu bod gan gyfanswm o 11 o farchnadoedd 

gyfleusterau wedi’u huwchraddio. Rydym yn cael ar ddeall nad yw'r gwerthwyr yn darparu 

digon o wybodaeth, ac nad yw’r prynwyr yn gofyn am ddigon o wybodaeth. O ganlyniad i 

hynny, nid yw gwybodaeth hanfodol yn cael ei rhannu ynghylch ble mae ffermwyr yn cael eu 

gwartheg, a’u hanes TB. 

Yn y tymor hwy, dim ond system orfodol fydd yn sicrhau bod gwerthwyr gwartheg yn 

datgelu hanes clefydau'r fuches wrth werthu. Y bwriad yn y tymor canolig, pan fydd 

adnoddau’n caniatáu, fydd gorfodi’r ddarpariaeth i gyflwyno gwybodaeth am TB wrth 

werthu. 

Mae ein safbwynt yr un fath i raddau helaeth, fel yr esboniwyd ym mis Tachwedd. Er mwyn 
gallu gorfodi Prynu Gwybodus, byddai angen gwneud newidiadau i Orchymyn Twbercwlosis 
(Cymru) 2010, a fydd hefyd yn golygu bod angen ymgynghori â’r diwydiant. Fodd bynnag, 
ar hyn o bryd nid oes arwydd o bryd y bydd adnoddau cyfreithiol ar gael ar gyfer y maes 
hwn, oherwydd pwysau yn sgil COVID-19 a gadael yr UE. Yn anffodus, ni fydd yn bosibl 
gwneud unrhyw newidiadau i’r Gorchymyn TB yn ystod tymor y Senedd hon. 
 
Fodd bynnag, rydym yn dal i gydweithio ac mewn cysylltiad â’n swyddogion cyfatebol yn 
DEFRA i sicrhau y bydd y gwaith hwn yn cael sylw blaenllaw cyn gynted ag y bydd 
adnoddau’n caniatáu.  

Argymhelliad 10 

Dylai Llywodraeth Cymru dalu swm rhesymol o iawndal i ffermwyr am wartheg a gaiff 

eu lladd fel rhan o’r rhaglen i ddileu TB. Dylai’r swm hwn barhau i gael ei adolygu, 

mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid. 
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Rwyf wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod ffermwyr Cymru yn cael iawndal teg a chymesur 

am anifeiliaid sy’n cael eu lladd oherwydd TB. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi 

nodi opsiynau ar gyfer newid y system iawndal ar gyfer TB. Mae’r opsiynau hyn wedi cael 

eu cyflwyno i Fwrdd y Rhaglen TB, ac mae’r Bwrdd wedi cytuno arnynt. Rwy’n croesawu 

cynigion i gael trafodaethau adeiladol â’r holl randdeiliaid ynghylch atebion ymarferol i 

gyflawni ein nod o ddileu TB mewn gwartheg, yn unol â’r cyfyngiadau presennol o ran 

cyllideb.  

Bydd yr opsiynau hyn yn cael eu datblygu ymhellach cyn y bydd ffordd ymlaen arfaethedig 

yn cael ei chyflwyno i randdeiliaid fel rhan o broses ymgynghori. Bydd unrhyw newidiadau i’r 

system iawndal yn sicrhau y bydd swm rhesymol o iawndal yn cael ei dalu am wartheg sy’n 

cael eu lladd, yn unol â'r cyfyngiadau presennol o ran cyllideb. Hefyd, bydd unrhyw system 

newydd ar gyfer iawndal TB yn ceisio cymell cydymffurfedd ac arferion gorau. 

Adroddiad ar Ddefnyddio Maglau yng Nghymru 

Argymhelliad 1 

Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad blynyddol o’r Cod a chyhoeddi adroddiad 

ar yr adolygiad hwnnw  

Mae swyddogion wedi cael cyfarfod â rhanddeiliaid bob blwyddyn i drafod pa dystiolaeth y 

gellir ei defnyddio i gael gwybod a yw defnyddwyr maglau’n cydymffurfio â’r Cod, sut gall 

Llywodraeth Cymru hybu defnydd o’r Cod a sut gellir rhoi gwybod am ddiffyg cydymffurfio. 

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, cysylltwyd â rhanddeiliaid dros e-bost eleni yn gofyn am 

dystiolaeth ynghylch defnyddio a gwerthu maglau, hyfforddiant maglau a chydymffurfio â’r 

Cod yng Nghymru er mwyn i swyddogion allu paratoi adroddiad eleni. 

Argymhelliad 2 

Os bydd yr adolygiad blynyddol o’r Cod yn dangos nad yw’n gweithio, yna dylai 

Llywodraeth Cymru dynhau’r gyfraith ar ddefnyddio maglau yng Nghymru, gan 

gynnwys cyflwyno cosbau am beidio â chydymffurfio â’r Cod 

Nid oes unrhyw gyfrwng deddfwriaethol ar hyn o bryd a fyddai’n ei gwneud yn bosibl i 

reoleiddio maglau na’r defnydd ohonynt. Mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru a 

gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020 yn cynnwys cynigion i gynnwys pwerau gwneud 

gorchmynion sy’n ymwneud â gwerthu a defnyddio maglau, drwy gyflwyno Bil 

Amaethyddiaeth (Cymru) yn ystod chweched tymor y Senedd. Bydd trafodaethau â 

rhanddeiliaid yn pennu sut yn union y bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu defnyddio’r 

pŵer hwn, ond mae’r bwriad i godi safonau lles anifeiliaid yn glir.   

Argymhelliad 3 

Os bydd tystiolaeth yn dangos nad yw’r dull gwirfoddol wedi llwyddo, rydym yn 

argymell y dylai Llywodraeth Cymru baratoi deddfwriaeth ddrafft. Wrth baratoi’r 

ddeddfwriaeth honno, dylid ystyried yr opsiynau a ganlyn:  

 cyflwyno gofynion tebyg i’r rhai yn yr Alban ynghylch hyfforddiant ac adnabod, 

ac ymchwilio i system drwyddedu i’w hariannu gan ddefnyddwyr;   



 a ddylid gwneud perchennog y tir lle y canfyddir maglau yn atebol i gael ei 

erlyn; gallai hyn leihau problemau o ran cadarnhau pwy sy’n berchen ar faglau 

a thrafferthion o ran sicrhau erlyniadau llwyddiannus.  

 

Bydd y Bil Amaethyddiaeth yn darparu’r pwerau angenrheidiol i reoleiddio neu wahardd 

gwerthu a defnyddio maglau yng Nghymru.  Bydd trafodaethau â rhanddeiliaid yn pennu sut 

yn union y bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu defnyddio’r pŵer hwn, ond mae’r bwriad 

i godi safonau lles anifeiliaid yn glir.   

Argymhelliad 6 

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad erbyn diwedd mis Medi 2018, ac yn 

flynyddol wedi hynny, ar y graddau y defnyddir maglau yng Nghymru. Fel rhan o’r 

broses adrodd hon, dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu 

system ar gyfer pennu nifer yr anifeiliaid a pha rywogaethau sy’n cael eu dal mewn 

maglau 

Mae swyddogion wedi cael cyfarfod â rhanddeiliaid bob blwyddyn i drafod pa dystiolaeth y 

gellir ei defnyddio i gael gwybod a yw defnyddwyr maglau’n cydymffurfio â’r Cod, sut gall 

Llywodraeth Cymru hybu defnydd o’r Cod a sut gellir rhoi gwybod am ddiffyg cydymffurfio. 

Cyhoeddwyd yr adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer 2018 ar 3 Ebrill 2019. Oherwydd 

cyfyngiadau Covid-19, cysylltwyd â rhanddeiliaid dros e-bost eleni yn gofyn am dystiolaeth 

ynghylch defnyddio a gwerthu maglau, hyfforddiant maglau a chydymffurfio â’r Cod yng 

Nghymru, er mwyn i swyddogion allu paratoi adroddiad eleni a fydd yn rhoi sylw i 2019 a 

2020. 

Heb Gyrraedd Gwreiddyn y Mater: Uchelgais Newydd ar gyfer 

Polisïau Coetiroedd 

Argymhelliad 2 

Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r rhwystrau rhag cynyddu plannu, yn 

benodol trwy:  

 Alinio’r prosesau rheoleiddio ac ariannu, a darparu arweiniad a chymorth 

ychwanegol i ymgeiswyr.  

 Archwilio’r potensial i fabwysiadu rhagdybiaeth y caiff ceisiadau eu 

cymeradwyo mewn ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y Map Cyfleoedd Coetir 

fel rhai sy’n addas iawn ar gyfer coetiroedd.  

 Gwneud y Map Cyfleoedd Coetir yn haws ei ddefnyddio i ystod o wahanol 

grwpiau o ddefnyddwyr, a’i gysylltu â’r system cynllunio defnydd tir.  

 

Fel yr oeddem wedi egluro yn y Papur Gwyn ar Amaethyddiaeth, bydd angen creu 

coetiroedd ar raddfa fwy nag a welwyd ar unrhyw adeg dros yr 50 mlynedd diwethaf, er 

mwyn mynd i’r afael â'r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Rydym am weld system 

gymeradwyo syml, ragweladwy a chymesur ar gyfer cynlluniau coetiroedd. 

 

 



Rydym yn gweithio i wella’r broses o ariannu a chymeradwyo cynlluniau coetiroedd newydd, 

gan gynnwys ymestyn y cyfnod a ganiateir i wneud y gwaith.  Rydym hefyd yn ystyried sut 

gallwn ni ddarparu cefnogaeth ymlaen llaw er mwyn i gynlluniau coetiroedd gael eu 

cadarnhau cyn gwneud cais am gyllid. Byddwn yn ceisio cynnwys y newidiadau hyn yn 

nyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd. 

 

Mae’r gwaith wedi dechrau hefyd i ddiweddaru a gwella ein Map Cyfleoedd Coetir, i sicrhau 

ein bod yn rhoi arweiniad clir i’r cyhoedd ynghylch pa ardaloedd sydd â lefel sensitifrwydd 

isel o ran plannu coetiroedd. Bydd y map yn dal yn arwydd o ble y dylid plannu, a bydd 

ceisiadau yn dal yn gorfod cynnwys cynllun coetir er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y 

safonau gofynnol. Bydd y map ar ei newydd wedd yn cael ei gyhoeddi yn nes ymlaen eleni. 

 

Er mwyn bod yn fwy tryloyw ac eglur ynghylch y broses o gymeradwyo cynlluniau 

coetiroedd newydd, rydym wedi rhoi canllawiau i Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddiweddar sy’n 

egluro sut dylai roi ei amcan Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy ar waith yng nghyd-

destun coedwigaeth. Byddwn hefyd yn ceisio symud at system o gydnabyddiaeth ar sail 

perfformiad, sy’n cydnabod perfformiad cynllunwyr coetiroedd yn y gorffennol. 

 

 Argymhelliad 5. Gall coetiroedd fod yn offeryn effeithiol ar gyfer adfywio ac 

ymgysylltu â chymunedau lleol. Rhaid i Lywodraeth Cymru harneisio hyn 

ac, fel man cychwyn, dylai:  

 Cynyddu’r gefnogaeth i grwpiau coetir cymunedol.  

 Asesu’r potensial i ddatblygu Cwmni Coedwig Genedlaethol i helpu i 

adfywio cymoedd y De.  

 Sicrhau bod addysg coetir yn cael ei hymgorffori mewn polisïau addysg.  

 

Rydym wedi dechrau ar y gwaith o sefydlu Coedwig Genedlaethol ledled Cymru. Bydd y 

Goedwig Genedlaethol yn creu ardaloedd o goetiroedd newydd, ac yn helpu i adfer a 

chynnal rhai o goetiroedd hynafol unigryw Cymru. Ymhen amser, bydd yn ffurfio rhwydwaith 

cysylltiedig ledled Cymru, a fydd yn cynnig manteision cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol. Y llynedd, roedd yn bleser gennyf gyhoeddi’r safleoedd cyntaf a fydd yn rhan 

o’n Coedwig Genedlaethol. Eleni byddwn yn parhau i weithio i ddynodi rhagor o ardaloedd 

o’r Goedwig Genedlaethol, ac i ddatblygu dull gweithredu tymor hir i wireddu’r Goedwig. 

Fel rhan o raglen y Goedwig Genedlaethol, ym mis Mehefin 2020 fe wnaethom lansio Grant 

Coetiroedd Cymunedol sydd werth £2.1m, ar y cyd â Chronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol, a fydd yn helpu pobl ledled Cymru i greu mannau ar gyfer byd natur yn eu 

cymunedau eu hunain. Mae’r cynllun bellach wedi dyfarnu cyllid i’r prosiectau cyntaf, fel 

Coetir Craig Gwladus yng Nghastell-nedd Port Talbot.  

Bydd ymgysylltu â’r gymuned ac addysg yn elfennau pwysig o’r Goedwig Genedlaethol. 

Eleni, rydym hefyd wedi rhoi cyllid i Cadwch Gymru’n Daclus i blannu coed mewn ysgolion 

ledled Cymru sydd heb lawer o fannau gwyrdd fel arall, ond bydd llai na’r disgwyl o 

ymgysylltu â disgyblion oherwydd cyfyngiadau Covid-19.   

 

 



Argymhelliad 8 

Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r cyfyngiadau ar y sector coedwigaeth 

fasnachol, yn arbennig trwy:  

 Hwyluso creu coetiroedd conwydd a gweithrediadau masnachol ar dir 

cyhoeddus a phreifat.  

 Hyrwyddo i’r gymuned amaethyddol fanteision masnachol a manteision eraill 

plannu coed ar dir amaethyddol, a galluogi ffermwyr i wneud hyn drwy 

daliadau grant ychwanegol, syml a hyblyg.  

 Darparu a hyrwyddo hyfforddiant mewn coedwigaeth, rheoli coetiroedd a 

chynllunio coetiroedd.  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd coetiroedd sy’n cael eu plannu er mwyn 

cynhyrchu pren, sy’n bwysig fel adnodd cynaliadwy i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr 

hinsawdd ac fel ffynhonnell gyflogaeth yn yr economi wledig.  

Y llynedd, roeddem wedi dyrannu £17m i’n cynllun Glastir – Creu Coetir – sef y dyraniad 

mwyaf ers datganoli. Bydd y cynllun yn rhoi taliadau i berchnogion tir blannu coed yng 

Nghymru dros y ddwy flynedd nesaf, ac mae’n gam mawr tuag at ein targed. Yn ffenestr 9 y 

cynllun, cynigiwyd contractau i blannu coed newydd ar dros 1,900 hectar ar draws 2021/22 

a 2022/23. Mae gan ffenestr 10 fwy o gyllideb na ffenestr 9, a bydd yn cynnig cymorth ar 

gyfer mwy o waith plannu dros y ddwy flynedd hyn. Cafodd y ffenestr ei chau ar 15 Ionawr, 

ac mae datganiadau o ddiddordeb yn cael eu dewis ar hyn o bryd. 

Rydym hefyd yn bwriadu plannu coed newydd ar Ystad Llywodraeth Cymru. Eleni, mae 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu creu 60 hectar o goetir newydd. Dyma yw'r cam cyntaf 

yn rhaglen Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer plannu coed yn lle rhai sy’n cael eu colli, ac mae 

bwriad i greu 290 hectar arall erbyn 2023. 

Bydd ein Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd yn rhoi taliadau i ffermwyr sy’n dewis darparu 

manteision cadarnhaol drwy blannu a rheoli coetiroedd ar eu ffermydd, ac yn sicrhau bod y 

broses o greu coetiroedd yn integreiddio’n well â chefnogaeth ehangach i ffermwyr. Rydym 

hefyd yn dweud yn glir ei bod yn rhaid parhau i ddarparu cefnogaeth ar gyfer coetiroedd 

nad ydynt ar ffermydd. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwysig iawn o ran hyrwyddo hyfforddiant mewn 

coedwigaeth, rheoli coetiroedd a chynllunio coetiroedd. Mae hyn yn cynnwys cynnig 4 

lleoliad gwaith â thâl yn y Tîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth yng Nghanolbarth 

Cymru. Mae hyn yn gyfle i weithio ochr yn ochr â’u timau proffesiynol sy’n gyfrifol am reoli 

Ystad Coetir Llywodraeth Cymru a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru hefyd wedi cynnal gweithdai hyfforddiant ar gyfer Cynllunwyr Coetiroedd i 

ystyried ffyrdd o wella ansawdd ceisiadau, i gyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd, ac i 

gyfathrebu’n well. 

 

 

 

 



Argymhelliad 9 

Dylai’r potensial ar gyfer twf yn y sector coedwigaeth fasnachol gael ei gefnogi gan 

Lywodraeth Cymru. Yn arbennig, dylai:  

 Cytuno gyda’r sector coedwigaeth ar dargedau uchelgeisiol er mwyn i Gymru 

ddod yn gynyddol hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren, ac yn llai dibynnol ar 

fewnforion.  

 Dylai ystyried newid y rheoliadau adeiladu i hyrwyddo’r defnydd o bren ym 

maes adeiladu 

 

Fel y nodir uchod, rydym wedi cymryd camau i osod y sylfeini ar gyfer creu mwy o 

goetiroedd dros y blynyddoedd nesaf. Ochr yn ochr â hynny, rydym yn ariannu stoc newydd 

ar gyfer y coetiroedd presennol. Yn 2019/20, roedd Llywodraeth Cymru wedi ariannu stoc 

newydd o 1,500 o hectarau o goetir.  

Drwy gynllun Glastir – Adfer Coetir, rydym yn ariannu'r gwaith o blannu coed mewn mannau 

lle bu’n rhaid cwympo coed oherwydd Phytophthora ramorum. Y llynedd, roeddem wedi 

dyrannu £2m i’r cynllun i gefnogi’r gwaith o blannu coed ar y safleoedd perthnasol. Bydd 

ffenestr arall gwerth £1m yn agor ym mis Mai 2021. 

Drwy Bartneriaeth Diwydiant Coedwigoedd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio 

gyda’r sector i gytuno ar sut i ddatblygu’r sector coedwigaeth, gan gynnwys defnyddio mwy 

ar bren wrth adeiladu.  

Un elfen allweddol o hyn yw annog pobl i ddefnyddio mwy ar bren wrth adeiladu. Dros y tair 

blynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu’r prosiect Cartrefi Cynhenid sy’n 

ceisio dod o hyd i atebion i rai o’r rhwystrau yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer pren. Rydym 

hefyd wedi datblygu ein strategaeth Dulliau Adeiladu Modern, sy’n ceisio cynyddu cyfran y 

cartrefi sy’n cael eu datblygu ar draws pob deiliadaeth sy’n cael ei chynhyrchu oddi ar y 

safle. Yng Nghymru, mae’r diwydiant Dulliau Adeiladu Modern yn cynnwys cwmnïau 

gweithgynhyrchu fframiau pren yn bennaf. 

Adborth ar Gynllun Morol Cenedlaethol Drafft Cymru gan 

Lywodraeth Cymru 

Barn gyffredinol am y cynnydd hyd yma  
 

Cyhoeddwyd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ym mis Tachwedd 2019.  Darparwyd 

adroddiad ochr yn ochr â’r Cynllun a gyhoeddwyd, a oedd yn cynnwys manylion am 

newidiadau a wnaed yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r adroddiad ar gael yma: 

https://llyw.cymru/cynllun-morol-cenedlaethol-cymru-crynodeb-o-newidiadau-yn-dilyn-

ymgynghori-ar-gynllun-drafft. 

 

 

 

 

https://llyw.cymru/cynllun-morol-cenedlaethol-cymru-crynodeb-o-newidiadau-yn-dilyn-ymgynghori-ar-gynllun-drafft
https://llyw.cymru/cynllun-morol-cenedlaethol-cymru-crynodeb-o-newidiadau-yn-dilyn-ymgynghori-ar-gynllun-drafft


Ar ôl cyhoeddi’r Cynllun, mae Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio ar weithio gyda 

rhanddeiliaid i godi ymwybyddiaeth ohono ac i roi mesurau ar waith i gefnogi’r broses o roi’r 

Cynllun ar waith, ochr yn ochr â datblygu trefniadau ar gyfer monitro ac adrodd ar 

effeithiolrwydd y Cynllun. Ers cyhoeddi’r Cynllun, rydym wedi: 

 Gweithio gyda’n Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol i ddatblygu ein dull o 

weithredu’r Cynllun, wedi sefydlu Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol ac wedi 

cydweithio â'r Grŵp i helpu awdurdodau cyhoeddus sy’n defnyddio’r Cynllun i wneud 

penderfyniadau. 

 

 Cyhoeddi Canllawiau Gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, a'u hadolygu'n 

gyson i gefnogi'r gwaith o roi polisïau'r Cynllun ar waith yn ymarferol. Datblygwyd y 

Canllawiau Gweithredu mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol a’r Grŵp 

Penderfynwyr Cynllunio Morol. 

 

 Cyhoeddi dwy ddogfen sy’n rhoi crynodeb a throsolwg o Gynllun Morol Cenedlaethol 

Cymru ynghyd â chylchlythyrau rheolaidd ynghylch cynllunio morol, ac wedi 

cydweithio’n frwd â defnyddwyr y Cynllun i’w helpu i'w ddefnyddio. Rydym hefyd wedi 

creu cyfres o weminarau ar-lein i egluro cynllunio morol a Chynllun Morol 

Cenedlaethol Cymru er mwyn helpu defnyddwyr y Cynllun, a’u galluogi i ymwneud â 

chynllunio morol er gwaethaf y cyfyngiadau symud. 

 

 Cyhoeddi diweddariad i Adroddiad Tystiolaeth Morol Cymru, ac wedi rhoi dull gofodol 

ar waith i weithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru er mwyn datblygu tystiolaeth 

ofodol, dealltwriaeth, mapio cyfleoedd a chyfyngiadau i’w hystyried wrth gynllunio 

defnydd o Ardal Cynllun Morol Cymru yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys prosiect 

sy’n mapio ystyriaethau ecolegol mewn perthynas â chynllunio morol. Gan adeiladu 

ar hyn, rydym wedi comisiynu cyfres o Ganllawiau Lleoliadol ar gyfer Sectorau i’r 

sectorau ffrwd llanw, ynni'r tonnau a dyframaethu i helpu i fapio cyfyngiadau a 

chyfleoedd datblygu sy’n benodol i’r sector. Mae’r gwaith mapio a ddatblygwyd fel 

rhan o’r gwaith hwn ar gael yn rhad ac am ddim drwy Borthol Cynllunio Morol Cymru. 

 

 Sefydlu paneli arbenigol ar gyfer sectorau ac wedi cydweithio â nhw er mwyn 

datblygu ein dull o fapio Ardaloedd Adnoddau Strategol. Mae rhanddeiliaid wedi 

croesawu ein dull cydweithredol o fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. 

 

 Ymwneud â gweithgareddau cynllunio trawsffiniol, gan gynnwys datblygu Cymru’r 

Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040, cydweithio â’r Sefydliad Rheoli Morol ar 

ddatblygu cynlluniau morol yn Lloegr ar gyfer ardaloedd morol cyfagos a, hefyd, fel 

rhan o grŵp cynllunio morol â chwe gweinyddiaeth sy’n cynnwys Môr Iwerddon. 

 

I sicrhau bod y broses gynllunio barhaus yn effeithiol, mae Deddf y Môr a Mynediad i’r 

Arfordir 2009 yn gosod gofyniad i fonitro ac adrodd (bob tair blynedd o leiaf) ar weithredu 

cynlluniau morol.  I gefnogi gwaith monitro ac adrodd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, 

rydym wedi:  

 Cyhoeddi Fframwaith Monitro ac Adrodd ar gyfer Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, 

ac wedi datblygu dangosyddion y Cynllun. 



 

 Cychwyn y cam cyntaf o gasglu tystiolaeth i fesur cynnydd, ac wedi cyhoeddi arolwg 

defnyddwyr i gasglu gwybodaeth am ymwybyddiaeth o Gynllun Morol Cenedlaethol 

Cymru a’r defnydd ohono yn ystod y 12 mis ers ei gyhoeddi. 

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus mewn 

cysylltiad â Bwyd 

Barn gyffredinol am y cynnydd hyd yma 

 Mae’r fframweithiau bwyd cenedlaethol, a oedd yn arfer cael eu rheoli gan 

Wasanaeth Caffael Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, yn cael eu rheoli gan Gyngor 

Caerffili erbyn hyn. 

 

 Bu’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn gweithio’n agos gyda Chyngor Caerffili i 

reoli’r cyfnod pontio, gan sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu. 

 

 Mae hyn yn rhan o raglen ranbarthol ehangach o weithgarwch caffael sy’n cael ei 

datblygu mewn ymateb i’r datganiad ysgrifenedig ym mis Medi 2018 – Addasu'r 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru. 

Tai carbon isel: yr her 

Argymhelliad 1 

Rhaid i Lywodraeth Cymru baratoi a chyhoeddi strategaeth ddeng mlynedd ar gyfer 

tai carbon isel. Rhaid i’r strategaeth gynnwys cerrig milltir a thargedau a rhaid iddi 

gyflawni’r canlynol o fewn ei hoes:  

 Ôl-osod yr holl dai sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru i safonau di-garbon 

ar waith;  

 Adeiladu pob tŷ newydd yng Nghymru i safonau di-garbon ar waith;  

 System gynllunio ac adeiladu ategol gydag effeithlonrwydd ynni a charbon isel 

wrth eu gwraidd, a chyda chefnogaeth cyfundrefnau arolygu annibynnol, 

trylwyr;  

 Cymhellion ariannol i annog prynwyr a pherchnogion i brynu tai carbon isel a 

buddsoddi mewn mesurau ôl-osod;  

 Ymyriadau cyllido sy’n gwneud y mwyaf o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru 

mewn tai carbon isel; a  

 Gweithlu wedi’i hyfforddi’n llawn, yn barod i adeiladu a gwella cartrefi gan 

ddefnyddio’r technolegau diweddaraf.   

 

Mae llawer o waith yn cael ei wneud ym maes tai carbon isel er mwyn mynd i’r afael â’r 

materion allweddol a nodwyd gan y Pwyllgor.  

 



Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun drafft i fynd i’r afael â thlodi tanwydd wedi 

dod i ben ar 31 Rhagfyr. Roedd y cynllun drafft yn cynnig y bydd ein hamcan i sicrhau nad 

yw pobl yng Nghymru, i’r graddau y bo’n rhesymol ymarferol, yn byw mewn tlodi tanwydd 

wedi cael ei gyflawni os bydd y canlynol yn wir erbyn 2035:  

 Nid amcangyfrifir bod unrhyw aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol neu 

barhaus1   

 Nid amcangyfrifir bod mwy na 5% o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd ar 

unrhyw un adeg 

 Bydd nifer yr aelwydydd sydd ‘mewn perygl’ o fod mewn tlodi tanwydd yn llai na 

hanner yr amcangyfrif ar gyfer 20182 

 

Mae’r sylwadau a wnaed fel rhan o'r ymgynghoriad yn cael eu hasesu. Disgwylir y bydd y 

cynllun terfynol wedi cael ei gyhoeddi erbyn diwedd mis Chwefror 2021 fan hwyraf.  

Mae’r Rhaglen Tai Arloesol, sydd werth £120m, wedi bod yn profi sut gellir cynhyrchu 
cartrefi’r dyfodol, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar 
effeithlonrwydd ynni a’r cartrefi hynny sy’n cael eu hadeiladu mewn ffordd gynaliadwy.  Mae 
hyn wedi galluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun sy’n nodi’r amserlen a’r cerrig 
milltir wrth newid o ddulliau adeiladu traddodiadol i adeiladu cartrefi fforddiadwy carbon 
sero-net.  Mae’r cynllun hwn yn cael ei ystyried gyda rhanddeiliaid, a bydd yn cael ei rannu 
cyn y rhaglen newydd ar gyfer y grant tai cymdeithasol ym mis Ebrill 2021.  Bydd rhaglen y 
grant tai cymdeithasol yn y dyfodol yn pennu buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, i sicrhau 
ei bod yn cefnogi llwybr cyflym i adeiladu cartrefi carbon sero-net.   

Mae'r Polisi Cynllunio Cenedlaethol wedi gwneud datgarboneiddio yn thema ganolog, a 

bydd Cymru’r Dyfodol: Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol – a gyhoeddir yn fuan – yn 

parhau â'r gofyniad hwn.  

Roedd Rhan L (a F) y cynigion ymgynghori ar gyfer tai newydd yn cynnig mesurau i wella 
cydymffurfedd a pherfformiad mewn cartrefi a adeiledir o’r newydd. Mae’r gwelliannau 
arfaethedig yn seiliedig ar wella’r dystiolaeth sydd ei hangen wrth greu cyfrifiadau ynni fel-
yr-adeiladwyd, canllawiau ar faterion arferol sy’n ymwneud â bwlch perfformiad, a darparu 
gwybodaeth i ddeiliaid tai. Bydd ymateb y Llywodraeth i’r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi 
yn y gwanwyn, a bydd yn cynnwys rhagor o fanylion am y dull gweithredu rydym ni’n ei 
ffafrio a’r amserlen weithredu. Fodd bynnag, y dyddiad dod i rym tebygol ar gyfer tai newydd 
yw diwedd 2021 ar hyn o bryd. Mae cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu hefyd yn cael ei 
ystyried mewn adolygiad ehangach o ddiwygiadau o ran defnydd, adeiladwaith, dyluniad a 
diogelwch adeiladau.   

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i ystyried gwahanol systemau 
cyllido a fydd yn ceisio cynyddu effaith buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn tai carbon 
isel.  

 

 

 

 

 

                       
1 Mae Tlodi Tanwydd Parhaus yn golygu bod mewn Tlodi Tanwydd yn ystod dwy o’r tair blynedd flaenorol 
2 Amcangyfrifir bod 144,504 o aelwydydd mewn perygl o fod mewn Tlodi Tanwydd yng Nghymru, gan wario rhwng 8% a 10% o incwm yr 
aelwyd ar gostau tanwydd. Mae hyn yn cyfateb i 11% o'r cartrefi yng Nghymru.   

 



 

Gan weithio gyda rhanddeiliaid, byddwn yn dadansoddi’r bwlch yn ein darpariaeth 
bresennol o gymwysterau er mwyn cael gwybod ym mhle mae’r bylchau, a beth yw’r ffordd 
orau o lenwi’r bylchau. Mae'r gwaith wedi dechrau’n barod, gyda Cymwysterau Cymru yn 
adolygu ac yn addasu’r cymwysterau presennol. Ein bwriad yw cynyddu’r niferoedd sy’n 
gwneud y cymwysterau drwy newid pwyslais rhaglenni er mwyn diwallu anghenion y sector. 
Er enghraifft, drwy gynnig cymwysterau cylch byr neu hyfforddiant tymor hwy sy’n seiliedig 
ar wybodaeth a chymhwysedd drwy Brentisiaethau, Cyfrifon Dysgu Personol yn ogystal â 
darpariaeth addysg bellach brif ffrwd. Hefyd, byddwn ni’n gweithio gyda darparwyr i ddeall a 
chefnogi’r gwaith o ddatblygu capasiti ar gyfer gwaith ôl-osod, yn enwedig anghenion 
hyfforddi colegau addysg bellach. 

Effaith Brexit ar Bysgodfeydd yng Nghymru 

Argymhelliad 1 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth uchelgeisiol gyda ffocws i dyfu 

pysgodfeydd Cymru. Rhaid i’r strategaeth sicrhau bod y safonau amgylcheddol uchaf 

yn cael eu cynnal.  

Wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, mae datblygu Polisi ar Ddyfodol Pysgodfeydd ar gyfer 

Cymru yn flaenoriaeth allweddol. Byddwn yn defnyddio’r safbwyntiau a ddarparwyd drwy 

Brexit a’n Moroedd ac yn parhau i weithio, ar y cyd, i gyflawni ein Polisi ar Ddyfodol 

Pysgodfeydd. 

Argymhelliad 3. 

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn ymgysylltu’n barhaus â chynrychiolwyr 

o bob rhan o’r sector pysgodfeydd cyfan. Dylai adrodd yn ôl i’r Pwyllgor hwn o fewn 

y 12 wythnos nesaf ar y camau y bydd yn eu cymryd i ehangu ymgysylltiad  

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i weithio’n agos gyda rhanddeiliaid morol a 

physgodfeydd ac mae’r ddau brif grŵp o randdeiliaid, Grŵp Cynghori Cymru ar y Môr a 

Physgodfeydd a Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol wedi cwrdd yn 

rheolaidd.  Rydym hefyd wedi cynnull is-grwpiau i ystyried meysydd penodol fel goblygiadau 

Brexit, Grant Pysgodfeydd Cymru ac Adferiad Glas. Rydym hefyd yn cydweithio â 

rhanddeiliaid ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru, Parthau Cadwraeth Morol a’r Cyd-

ddatganiad Pysgodfeydd.  

Argymhelliad 6 

Nid yw’r dyraniad cwota i Gymru o dan Goncordat Pysgodfeydd y DU yn 2012 yn 

ddyraniad teg ac mae’n cyfyngu ar ddatblygiad pysgodfeydd Cymru. Dylai 

Llywodraeth Cymru geisio ailnegodi Concordat Pysgodfeydd y DU, gyda’r nod o 

sicrhau cynnydd yn y dyraniad cwota.  

Gan fod y Cyfnod Pontio o’r UE wedi dod i ben erbyn hyn, a’r DU a’r UE wedi llofnodi’r 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu, rydym yn gwybod beth yw’r cyfrannau stociau 

cymharol rhwng y ddwy Wladwriaeth Arfordirol, a bydd y Ddalfa Fwyaf a Ganiateir ar gyfer 

stociau cyffredin – y bydd y cyfrannau hynny’n berthnasol iddi – yn destun trafodaethau 

dwyochrog. 



Er bod y Cytundeb Masnach a Chydweithredu wedi darparu llawer llai o ran cwota 

ychwanegol, fel y mae Llywodraeth y DU wedi dweud yn gyson, mae Llywodraeth Cymru 

wedi ymrwymo i sicrhau cyfran decach i bysgotwyr Cymru.   

Argymhelliad 7 

Rhaid ymgorffori dull gweithredu sy’n seiliedig ar ecosystemau a sicrhau y gellir ei 

orfodi ym mholisi pysgodfeydd Cymru yn y dyfodol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i reoli’r amgylchedd morol drwy ddull 

gweithredu sy’n seiliedig ar ecosystemau. Cyflwynodd Deddf Pysgodfeydd 2020 wyth 

Amcan Pysgodfeydd, sy’n cynnwys “amcan ecosystemau”. Yr amcan yw bod 

gweithgareddau pysgod a dyframaethu yn cael eu rheoli drwy ddefnyddio dull gweithredu 

sy’n seiliedig ar ecosystemau, er mwyn sicrhau bod effeithiau negyddol y gweithgareddau 

hynny ar ecosystemau morol yn cael eu lleihau a, phan fo’n bosibl, eu gwrthdroi; a bod yr 

achosion o ddal rhywogaethau sensitif ar ddamwain yn lleihau a, phan fo’n bosibl, yn cael 

eu dileu. Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd, sydd i fod i gael ei gyhoeddi ym mis 

Tachwedd 2022, yn egluro ein polisïau ar gyfer cyflawni, neu gyfrannu at gyflawni, 

Amcanion Pysgodfeydd, a hefyd yn egluro sut rydym yn bwriadu defnyddio cynlluniau rheoli 

pysgodfeydd. 

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd 

Barn gyffredinol am y cynnydd hyd yma  

 Roedd pandemig Covid-19 wedi bod yn her i’r cadwyni cyflenwi bwyd a diod mewn 

ffyrdd na welwyd eu tebyg o’r blaen, a gwelwyd bod y cadwyni cyflenwi’n gadarn. 

Roedd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a manwerthwyr wedi llwyddo i addasu’n gyflym 

i’r newid yn y galw, gan fynd ati i ddod o hyd i opsiynau eraill pan oedd angen. Hefyd, 

mae’r cyfnod pontio wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i ben erbyn 

hyn, gan arwain at drefniadau masnachu newydd gyda’n cymdogion Ewropeaidd. 

 

 Mae’r sector bwyd a diod wedi wynebu heriau na welwyd eu tebyg o’r blaen, ac mae 

wedi ymateb mewn llawer o ffyrdd i sicrhau bod eu cynnyrch yn dal i gyrraedd 

cwsmeriaid. Mae’r holl fanwerthwyr, rhai lleol a rhai cenedlaethol, wedi bod yn rhan 

allweddol o’r broses o sicrhau bod bwyd ar gael i bobl, ac roedden nhw wedi 

addasu’n gyflym drwy gyflwyno gwasanaethau danfon ar-lein, a chynhyrchwyr yn 

dechrau gwerthu’n uniongyrchol dros y rhyngrwyd. Mae cael amrywiaeth o 

fanwerthwyr a sianeli siopa yn gryfder, ac yn cynnig dewis i ddefnyddwyr. Yr hyn sy’n 

bwysig yw cynnyrch o ansawdd da, fforddiadwy, ac sy'n dod o gadwyn gyflenwi sy’n 

gwella cynaliadwyedd a llesiant, a’i fod yn cynyddu gwerth y gadwyn gyflenwi. Nid 

oes dim un model adwerthu sy’n rhagori fel mater o drefn. 

 

 Ar 30 Gorffennaf, ar y cyd â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, lansiais gyfres o 

gamau gweithredu i helpu diwydiant bwyd a diod Cymru i ddod dros effeithiau 

COVID-19. Bydd y camau gweithredu hyn a gyhoeddwyd yn rhoi pwyslais tymor byr, 

a byddant yn targedu cymorth i’r sector dros y misoedd i ddod tan yr haf nesaf. 

Byddant yn bont rhwng y strategaeth bresennol, Tuag at Dwf Cynaliadwy, sy’n dod i 

ben yn 2020, a’r strategaeth newydd sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd. 

 



 Bydd y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i helpu’r sector i ddod dros 

effeithiau’r pandemig, ar y cyd â’n gweledigaeth strategol a’n cenhadaeth, yn 

cynorthwyo'r sector os bydd diwedd y cofnod pontio’n tarfu ar y gadwyn gyflenwi ar 

gyfer bwyd. Mae gan y Cynllun Adfer 11 o bwyntiau ffocws i helpu’r diwydiant yn 

ystod y flwyddyn nesaf, heb golli golwg ar ein huchelgeisiau strategol tymor hwy. 

 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu ei gallu i gasglu gwybodaeth er mwyn 

cefnogi’r gwaith o ddatblygu polisïau a darparu cymorth i fusnesau. Mae llawer o 

gydweithio â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, rhwydweithiau clwstwr a chyswllt 

â chwmnïau unigol drwy reolwyr datblygu busnes.  

 

 O ran hyrwyddo a brandiau, dros fisoedd yr haf fe wnaethom lansio’r ymgyrch 

#CaruCymruCaruBlas / #LoveFoodLoveTaste. Roedd yr ymgyrch hon yn annog 

siopwyr i ddangos eu ‘cariad’ at gynnyrch y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, 

drwy ymgyrch farchnata ddigidol. Yr ymgyrch hon oedd canlyniad y cydweithio ar 

draws y diwydiant a rhwng gwahanol glystyrau, gan gynnwys Cywain, NFU Cymru, 

HCC, Tyfu Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru. Cynhaliwyd yr ymgyrch 

dros dri diwrnod ar wahân yn ystod misoedd yr haf. Roedd dros 110 o gynhyrchwyr 

wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch, ac amcangyfrifwyd ei bod wedi cyrraedd 1,500,000 

o ddefnyddwyr.  

 

 Adferiad tymor byr yw’r ffocws o hyd, ac felly y dylai fod. Ond, ni fyddwn yn colli 

golwg ar ein huchelgeisiau tymor hir. Fel y gŵyr y Pwyllgor, yn 2019, ymgynghorodd 

Llywodraeth Cymru ar strategaeth newydd ar gyfer sector bwyd a diod Cymru, a 

chafodd y weledigaeth a’r genhadaeth arfaethedig dderbyniad da iawn. Rwyf wedi 

ymrwymo i’r uchelgeisiau tymor hir yma. Pan fydd yr amser yn iawn, bydd y 

llywodraeth yn cwblhau’r cynigion ac yn eu cyhoeddi.  

 

 Y camau gweithredu tymor byr a thymor canolig a ddisgrifir yng Nghynllun Adfer 

COVID-19 yw’r camau cyntaf ar hyd llwybr y weledigaeth a’r genhadaeth a ddisgrifir 

yn yr ymgynghoriad. 

Adroddiad ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd 

plastig a gwastraff deunydd pecynnu 

Argymhelliad 1 

Mae angen gwneud mwy o waith ymchwil i fynd i’r afael â bylchau mewn gwybodaeth 

mewn perthynas â nanoblastigau a microblastigau yn nyfroedd Cymru. Dylai 

Llywodraeth Cymru archwilio sut y gellir cefnogi ymchwil o’r fath, fel bod y 

wybodaeth ddiweddaraf yn llywio ei hymyriadau polisi.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Grŵp Arbenigol Microblastigau mewn Gwaddodion 

(MPEG) – sydd o dan arweiniad y DU – drwy OSPAR. Mae’r grŵp hwn yn datblygu 

dangosydd newydd ar gyfer microblastigau mewn gwaddodion morol, a fydd yn ei gwneud 

yn bosibl i gynnal asesiad o ran lle ac amser, a bydd yn rhan o gyfres Strategaeth Forol y 

DU o ddangosyddion sbwriel môr.  

 

 



Mae gwaith ychwanegol yn cael ei wneud i gofnodi data ar ficroblastigau mewn biota morol, 

ac ar hyn o bryd mae’n darparu data mesuradwy, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar bysgod 

gwely’r môr a rhai pysgod pelagig. Mae swyddogion hefyd yn cydweithio â phrifysgolion yng 

Nghymru sy’n gwneud gwaith ymchwil sy’n canolbwyntio ar gynnwys microblastigau mewn 

pysgod cregyn.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad o dystiolaeth, gan Ganolfan Ecoleg a 

Hydroleg y DU (UKCEH), ynghylch lledaeniad ymwrthedd gwrthficrobaidd yn yr amgylchedd 

dŵr gwledig yng Nghymru, a bydd yr adolygiad yn ystyried microblastigau.   

Mae rhaglen Ymchwil Diwydiant Dŵr y DU (UKWIR) wedi cynnal adolygiad llenyddiaeth, 

gyda’r nod o ymchwilio ymhellach i sicrhau nad yw plastigion yn achosi unrhyw niwed yn y 

diwydiant dŵr. Bydd hyn yn ategu gwaith ymchwil cyfredol gan UKCEH, a oedd yn adolygu 

risgiau microblastigau mewn dŵr yfed, dŵr gwastraff a slwtsh o waith trin dŵr gwastraff.  

Mae Dŵr Cymru hefyd yn rhan o ymchwil i ficroblastigau drwy UKWIR. Mae astudiaeth sy’n 

cael ei chynnal ar hyn o bryd yn ceisio deall yn well beth yw tynged plastigion yn y system 

garthffosiaeth.  

Mae’r risg i ddŵr yfed yn fach iawn. Ond, mae rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr yng Nghymru 

yn adolygu’r data'n gyson, er mwyn asesu unrhyw effaith a helpu i leihau eu presenoldeb. 

Argymhelliad 6 

Dylai Llywodraeth Cymru baratoi a chyhoeddi strategaeth deng mlynedd, 

gynhwysfawr ac uchelgeisiol gyda’r nod o leihau llygredd plastig. Dylid datblygu’r 

strategaeth gyda’r rhanddeiliaid a dylai gynnwys targedau a cherrig milltir. Rhaid iddi 

wneud cysylltiadau clir â meysydd polisi eraill, fel rheoli gwastraff a chaffael 

“gwyrdd”.  

Yn ystod 2020, roeddem wedi cynnal ymarfer helaeth i ymgysylltu â’r cyhoedd er mwyn 

cefnogi’r gwaith o ddatblygu ein Strategaeth Mwy nag Ailgylchu.  Mae’r strategaeth derfynol 

i fod i gael ei chyhoeddi ddechrau 2021, ac mae’n cynnwys ein huchelgeisiau a’n camau 

gweithredu i helpu Cymru i symud tuag at economi gylchol lle mae llygredd plastig, ynghyd 

â phob math arall o wastraff, yn cael ei osgoi ac mae adnoddau’n cael eu defnyddio cyn 

hired ag y bo modd. Mae hyn yn rhan allweddol o’r camau y mae angen eu cymryd o ran y 

newid yn yr hinsawdd, ac mae hefyd yn creu cyfleoedd economaidd sylweddol fel rhan o’r 

broses o newid i economi carbon isel.      

Fel Llywodraeth, rydym yn cytuno bod her llygredd plastig yn rhan allweddol o’n 

hymdrechion, a bydd angen dull gweithredu cynhwysfawr ac uchelgeisiol.  Fodd bynnag, 

mae’r materion sy’n gysylltiedig â llygredd plastig yn berthnasol i ddeunyddiau eraill hefyd, 

gan fod defnyddio eitem dim ond unwaith neu beidio â chael gwared ar ddeunyddiau yn y 

ffordd gywir yn achosi llygredd amgylcheddol, ac yn gwastraffu adnoddau gwerthfawr.   

Felly, mae angen i ddull gweithredu strategol fynd i’r afael â’r mater hwn ar gyfer plastig yn 

ogystal â deunyddiau eraill, gan gydnabod bod ein natur defnyddio unwaith yn rhan ganolog 

o’r broblem.   

 Felly, ein nod yw mynd i’r afael â llygredd plastig yn ogystal ag edrych ar ffrydiau eraill o 

wastraff.  Wrth wneud hynny, rydym yn cytuno ei bod yn rhaid cael cysylltiadau clir â 

meysydd polisi ar draws y llywodraeth, gan gynnwys caffael.  

 



Argymhelliad 8 

Dylai Llywodraeth Cymru archwilio’r posibilrwydd o gyflwyno deddfwriaeth yng 

Nghymru i leihau llygredd a gwastraff plastig, yn seiliedig ar y model ar gyfer lleihau 

allyriadau yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd 

yn ôl i’r Pwyllgor hwn o fewn chwe mis i gyhoeddi’r adroddiad hwn.   

Ymysg deunyddiau eraill, mae Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr a Chynllun Dychwelyd 

Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd yn targedu cyfran fawr o blastig.  Yn y ddau gynllun, y 

bwriad yw gosod targedau ailgylchu statudol ar gyfer y rheini sy’n gorfod cyrraedd y 

targedau hynny yn unol â’r cynlluniau.  Er mai’r bwriad yw rhoi’r cynlluniau ar waith ar draws 

y DU, bydd adroddiadau am gyfraddau ailgylchu a chasglu deunyddiau yn cael eu rhoi fesul 

gwlad – felly bydd yn bosibl cadw golwg ar lwyddiant y ddau gynllun ar sail Cymru gyfan.  

O ran cynllun ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd, yr opsiwn rydym ni’n ei ffafrio ar hyn o 

bryd yw gosod cyfres o dargedau a fydd yn cynyddu dros amser wrth i’r cynllun ymsefydlu a 

chael ei dderbyn yn eang.  Hefyd, bydd y deunydd pacio â ffioedd amrywiol neu wedi’u 

modwleiddio yn cymell cynhyrchwyr i ddylunio deunydd pacio sy’n haws ei ailgylchu ac yn 

llai gwastraffus.  Bydd yr ail ymgynghoriad ar y ddau gynllun, sydd i fod i gael ei gyhoeddi 

ddechrau 2021, yn rhoi rhagor o fanylion am sut bydd y targedau statudol yn gweithio. 

Argymhelliad 9 

Ni waeth beth yw canlyniadau’r ymgynghoriad ar y cyd â DEFRA ac unrhyw 

benderfyniadau dilynol gan Lywodraeth y DU, dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno 

cynllun cynhwysfawr ar gyfer Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr yng Nghymru. 

Dylai Llywodraeth Cymru, fel man cychwyn, ddefnyddio’r adroddiad a gomisiynwyd 

gan Eunomia.  

Yn ystod 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda gwledydd eraill y DU i ddylunio 

a chyflwyno Cynllun Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer Gwastraff Deunydd Pacio.  

Mae ymgynghoriad sy’n cynnwys manylion y cynllun arfaethedig hwn ar y trywydd iawn i 

gael ei gyhoeddi ddechrau 2021. 

Argymhelliad 10 

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes sy’n berthnasol i’r 

amrywiaeth ehangaf o gynwysyddion, fel na roddir unrhyw gyfyngiadau ar faint y 

cynwysyddion sy’n gymwys ar gyfer y cynllun. Os bydd Llywodraeth y DU yn 

penderfynu cyflwyno cynllun sydd â chwmpas llai, dylai Llywodraeth Cymru 

ymgynghori ar gynllun penodol i Gymru, gyda Chynllun Dychwelyd Ernes sydd â’r 

cwmpas ehangaf fel yr opsiwn a ffefrir ac a argymhellir 

Mae’r gwaith wedi parhau yn 2020 i ddatblygu cynigion ar gyfer Cynllun Dychwelyd Ernes ar 

y cyd ar gyfer cynwysyddion diodydd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Disgwylir y 

bydd manylion y cynllun hwn yn cael eu cyhoeddi ddechrau 2021.  Mae angen i’r Cynllun 

Dychwelyd Ernes weithio o fewn y seilwaith a’r dull gweithredu presennol yng Nghymru ar 

gyfer casglu ac ailgylchu gwastraff, sydd wedi cyfrannu at y cyfraddau ailgylchu uchel rydym 

ni i gyd wedi’u cyflawni, yn ogystal â chydnabod y cadwyni cyflenwi integredig rhwng Cymru 

a Lloegr.   O ran cwmpas, bydd hyn yn cael sylw yn yr ymgynghoriad a gynhelir cyn bo hir, 

ac rydym yn nodi dymuniadau’r Pwyllgor. 



Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion 

amgylcheddol ar ôl Brexit 

Argymhelliad 4 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth y DU y bydd 

cyrff heb eu datganoli sy’n gweithredu yng Nghymru’n ymlynu wrth yr egwyddorion 

amgylcheddol yn y dyfodol.  

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymrwymo i barhau i gymhwyso pedair egwyddor 

amgylcheddol yr UE wrth lunio polisïau, nes i ni eu cynnwys mewn deddfwriaeth. 

Nid yw Bil Amgylchedd y DU, sydd wedi dechrau gyda’r bylchau presennol yn Lloegr, yn 

darparu model addas i fynd i’r afael â’r bylchau yng Nghymru. Nid yw’n rhan o gyd-destun 

cyffredinol datblygu cynaliadwy, ac ni fyddai’n cyfrannu at y gwaith o gyflawni ein 

hamcanion hirdymor, fel y nodau llesiant.  

Byddwch chi’n ymwybodol fy mod i wedi sicrhau gwelliannau i’r Bil ynghylch cymhwyso'r 

egwyddorion amgylcheddol ym mis Awst 2019, er mwyn adlewyrchu natur ddatganoledig yr 

amgylchedd.  O’r herwydd, bydd yn rhaid i Weinidogion y Goron sy’n llunio polisïau mewn 

perthynas â Chymru – a chyrff sydd heb eu datganoli yng Nghymru – lynu wrth yr 

egwyddorion y byddwn ni’n eu cyflwyno mewn deddfwriaeth yng Nghymru yn y dyfodol, nid 

y rheini a nodir ym Mil y DU. Ym mis Gorffennaf 2020 ailadroddodd Prif Weinidog Cymru ei 

ymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer trefniadau llywodraethu amgylcheddol, ond yn 

anffodus oherwydd pwysau yn sgil Covid-19 a diwedd y cyfnod pontio, nid oedd modd 

cyflwyno’r ddeddfwriaeth yn ystod y tymor hwn.  Ni allwn roi sylwadau ar raglenni 

deddfwriaethol yn y dyfodol nes byddwn ni’n gwybod beth yw canlyniad etholiadau 2021 y 

Senedd, a nes bod y Llywodraeth newydd yn gwneud datganiad ar ei rhaglen 

ddeddfwriaethol. 

Rwyf yn cydnabod ei bod yn bwysig, ar ôl bod yn aelod o’r UE, i bedair gweinyddiaeth y DU 

gydweithio mwy, ac felly rydym yn parhau i gael trafodaethau â Llywodraeth y DU a’r 

Gweinyddiaethau Datganoledig eraill ynghylch agwedd gydweithredol at yr egwyddorion 

amgylcheddol. Pedair egwyddor yr UE fydd yr egwyddorion hyn, sef atal, rhagofal, y llygrwr 

sy’n talu, ac unioni yn y tarddle.  

Argymhelliad 25 
Dylai Llywodraeth Cymru nodi llinell amser ar gyfer datblygu a gweithredu’r 

trefniadau pontio a ffefrir ganddi. Hefyd, dylai adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor, cyn pen 

tair wythnos ar ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn, ar waith y grŵp rhanddeiliaid sydd â 

gorchwyl i ystyried cynigion ar gyfer trefniadau pontio. 

Hoffwn hefyd gyfeirio’r pwyllgor at fy ymateb blaenorol i’r cwestiwn hwn ar 8 Rhagfyr 2020.  

Ar ôl diwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr 2020, cyflwynais fesurau dros dro ar gyfer 

trefniadau llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru, sy’n cynnwys tudalen we sydd ar gael 

yn: https://llyw.cymru/codi-pryderon-am-sut-mae-cyfraith-amgylcheddol-yn-gweithio.  

Hefyd, mae’n bleser gennyf gadarnhau fy mod wrthi’n penodi asesydd dros dro. Rwy’n 

gobeithio gwneud cyhoeddiad cyhoeddus cyn bo hir.  

Pwrpas y mesurau dros dro yw llenwi’r bwlch rhwng diwedd y cyfnod pontio a chyflwyno 

mesurau statudol. Mater i’r Senedd nesaf fydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol yn y dyfodol, ond 

rwyf yn dal yn ymrwymedig i sefydlu corff parhaol, fel y gwelwyd wrth i mi dderbyn 

argymhellion y grŵp gorchwyl rhanddeiliaid ar 19 Tachwedd 2020.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/raising-concern-about-functioning-environmental-law&data=04|01|Alice.Teague@gov.wales|86fc9ed58cd04815ccb408d8bba802c1|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637465677554930898|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=HKQgaXMPcPhGqWT1Ln/UbkOiwEayhp/u4p4aPoGdc/A=&reserved=0


Adroddiad ynghylch Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli 

Ardaloedd Morol Gwarchodedig 

Argymhelliad 1  

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth uchelgeisiol ar gyfer Ardaloedd Morol 

Gwarchodedig ar frys. Dylai wneud hynny erbyn yr haf 2020. Dylai’r strategaeth 

ganolbwyntio ar yr angen i ddefnyddio dulliau lleol a dulliau ar lefel rhwydwaith i 

gyflawni amcanion cadwraeth Ardaloedd Morol Gwarchodedig unigol lle y bo’n 

briodol. Dylai’r fframwaith a’r cynllun gweithredu fod yn rhan ategol o’r strategaeth. I 

gyd-fynd â’r strategaeth, dylid darparu esboniad o sut y mae Llywodraeth Cymru yn 

bwriadu ariannu’r gwaith o Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn barhaus. Dylai’r 

strategaeth fod yn destun ymgynghoriad llawn a dylid ei hadnewyddu o bryd i’w 

gilydd.  

Ym mis Medi 2018, cafodd Fframwaith Rheoli Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig 

Cymru ei gyflwyno gan y Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Mae’r 

ddogfen hon yn rhoi gweledigaeth, amcanion ac egwyddorion rheoli cyffredinol i lywio’r 

gwaith o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig tan 2023, a ategir gan Gynlluniau Gweithredu 

blynyddol sy’n cynnwys camau gweithredu ar lefel leol a lefel y rhwydwaith. Mae ein 

hadnoddau’n canolbwyntio ar gyflawni a gwella ein trefniadau llywodraethu, fel ymgysylltu â 

rhanddeiliaid drwy Is-grŵp Cydnerthedd Morol newydd Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru 

ar Faterion Morol, nid ysgrifennu strategaeth.  

Mae Fframwaith Rheoli Rhwydwaith yr Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn parhau i lywio 

camau rheoli ar lefel y rhwydwaith.  Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gweithredu 

diweddaraf cyfredol wedi cael eu cyhoeddi, ac mae cynnydd da’n cael ei wneud i gyflawni’r 

camau gweithredu ar gyfer eleni: 

https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-ar-gyfer-rheolir-rhwydwaith-ardaloedd-morol-

gwarchodedig-2020-i-2021 

https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-ar-reolir-rhwydwaith-ardaloedd-morol-

gwarchodedig-2019-i-2020 

Mae’r Grŵp Llywio yn awyddus i’n gwneud yn bosibl i ymgysylltu’n ehangach â rhanddeiliaid 

morol, er mwyn mynd ati ar y cyd i ddatblygu Cynllun Gweithredu Rheoli Rhwydwaith yr 

Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar gyfer 2021-2022. Roedd cyfnod y Galw i Weithredu wedi 

agor ar 09 Rhagfyr, a bydd yn dod i ben ar 12 Mawrth 2021.  

Cafodd y galw i weithredu ei rannu drwy Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion 

Morol, is-grŵp cydnerthedd Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol, a 

Grwpiau Awdurdodau Perthnasol. 

Argymhelliad 2  

Dylai Llywodraeth Cymru drafod gyda’r Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol 

Gwarchodedig sut i gael mewnbwn gan sylfaen ehangach o randdeiliaid a mwy o 

awdurdodau rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Gallai hyn gynnwys ehangu’r 

grŵp i gynnwys aelodau ychwanegol neu greu is-grwpiau perthnasol. Dylai 

Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor hwn ar ganlyniad y trafodaethau hyn.  

Fe wnes i sefydlu'r Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig ym mis Mehefin 

2014, ac rwyf o'r farn bod ganddo aelodaeth a chynrychiolaeth briodol o sefydliadau sydd â 

chyfrifoldeb statudol yng nghyswllt rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig ledled Cymru. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-ar-gyfer-rheolir-rhwydwaith-ardaloedd-morol-gwarchodedig-2020-i-2021&data=04|01|Lisa.Aspinall@gov.wales|c264cc8f8a5b4b04d42e08d88711fa98|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637407858566135465|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZjnutH0I1U/NYCNbi9M4uLvKKJRCX1rp8hRzaAtGKwA=&reserved=0
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Fodd bynnag, rwy’n cydnabod y gellir gwneud mwy i gael mewnbwn ehangach ar y Grŵp 

Llywio, a dyna pam mae fy swyddogion wedi sefydlu Is-grŵp Cydnerthedd Grŵp Cynghori a 

Gweithredu Cymru ar Faterion Morol yn ddiweddar, er mwyn cydweithio ar agweddau ar 

bolisïau bioamrywiaeth morol. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 13 Tachwedd 2019, a 

rhoddwyd sylw i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig – yn benodol, datblygu Cynllun 

Gweithredu blynyddol nesaf ar gyfer Rhwydwaith yr Ardaloedd Morol Gwarchodedig.  

Mae’r Grŵp Llywio wedi cefnogi’r gwaith o sefydlu grŵp rhanddeiliaid newydd o dan Grŵp 

Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol (WMAAG). Mae’r Is-grŵp Cydnerthedd yn 

fforwm i hwyluso mwy o drafodaethau manwl ac o gydweithio ynghylch rheoli Ardaloedd 

Morol Gwarchodedig a datblygu Cynlluniau Gweithredu yn y dyfodol, yn ogystal â 

chydweithio ar feysydd gwaith eraill sy’n ymwneud â chydnerthedd ecosystemau morol. 

Mae’r Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig wedi cynnal dau gyfarfod yn 

barod â'r grŵp hwn er mwyn trafod Cynllun Gweithredu eleni, ac mae gwaith cynllunio wedi’i 

wneud i gynnal cyfarfod arall â’r grŵp ym mis Chwefror neu Fawrth 2021. Gofynnwyd i’r 

grŵp gynnig camau gweithredu ar gyfer y cynllun gweithredu nesaf, 2021/22, drwy’r alwad i 

weithredu (Rhagfyr-Mawrth 2021). 

Argymhelliad 5 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried, mewn trafodaeth â phum Grŵp Awdurdod 

Perthnasol Cymru, sut y bydd Is-adran y Môr a Physgodfeydd yn datblygu dull mwy 

integredig o weithio gyda’r grwpiau hyn.  

Mae llawer o aelodau’r Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn aelodau o 

nifer o’r Grwpiau Awdurdodau Perthnasol, yn ogystal â’r Swyddog Safle Morol Ewropeaidd 

ar y Grŵp Llywio. Mae’r Swyddogion Safleoedd Morol Ewropeaidd wedi llunio adroddiad 

arall i’r grŵp yn 2020: https://llyw.cymru/ardaloedd-morol-gwarchodedig-y-diweddaraf-am-

grwpiau-awdurdodau-perthnasol-cymru-2019-i-20  

Roedd cynllun gweithredu eleni wedi tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud ar lefel y 

safle gan Grwpiau Awdurdodau Perthnasol. Is-grŵp Cydnerthedd Morol Grŵp Cynghori a 

Gweithredu Cymru ar Faterion Morol yw’r fforwm allweddol i gydweithio’n ehangach wrth 

reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig, ac mae Cadeiryddion Grwpiau Awdurdodau 

Perthnasol a Swyddogion Safleoedd Morol Ewropeaidd yn gallu ymuno â’r cyfarfodydd hyn. 

Ar ôl ystyried ymhellach, teimlwyd nad oedd angen ysgrifennu at y cadeiryddion er mwyn 

cyflawni hyn. 

Argymhelliad 11  

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod bylchau tystiolaeth Ardaloedd Morol 

Gwarchodedig yn cael sylw drwy roi’r Cynlluniau Tystiolaeth Morol a’r Cynlluniau 

Tystiolaeth Pysgodfeydd ar waith.  

Mae Strategaeth Tystiolaeth Forol Cymru yn parhau i arwain gwaith Llywodraeth Cymru a 

Cyfoeth Naturiol Cymru i Gynllunio Camau Gweithredu, ac mae wedi cyfrannu at y broses o 

gasglu tystiolaeth er mwyn gwella ein dealltwriaeth o bresenoldeb, dosbarthiad a 

sensitifrwydd nodweddion gwarchodedig ar draws rhwydwaith Ardaloedd Morol 

Gwarchodedig Cymru. 

 

 

https://llyw.cymru/ardaloedd-morol-gwarchodedig-y-diweddaraf-am-grwpiau-awdurdodau-perthnasol-cymru-2019-i-20
https://llyw.cymru/ardaloedd-morol-gwarchodedig-y-diweddaraf-am-grwpiau-awdurdodau-perthnasol-cymru-2019-i-20


Argymhelliad 12   

Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl ar hynt gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a 

sefydlwyd i ddynodi Parthau Cadwraeth Morol posibl. Dylai Llywodraeth Cymru ofyn 

i’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen gyflwyno cynigion ar gyfer ymgynghoriad cyn gynted â 

phosibl, ond heb fod yn hwyrach na mis Chwefror 2020 fan bellaf.  

Roedd Tîm y Prosiect yn barod i fynd ati i ymgysylltu a chydweithio ymhellach â Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen y Parthau Cadwraeth Morol (y Grŵp Gorchwyl a Gorffen) yn ystod 

gwanwyn 2020. Fodd bynnag, oherwydd effeithiau Covid-19 ar adnoddau Llywodraeth 

Cymru ac ar argaeledd aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen a oedd ar ffyrlo, nid oedd y 

Grŵp wedi ailymgynnull tan fis Awst. Mae mewnbwn ac arbenigedd aelodau’r Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen yn hanfodol i’r broses, ac mae cyfarfodydd dros y we wedi bod yn 

effeithiol iawn ers mis Awst 2020 er mwyn i’r broses allu parhau.  

Gwnaed cynnydd da o ran casglu barn rhanddeiliaid a dod i gonsensws. Mae nifer o gamau 

statudol pwysig i ddod yn y broses o ddynodi Parthau Cadwraeth Morol posibl, gan 

gynnwys yr angen i gyfleu’r mater sensitif hwn yn effeithiol i sectorau, grwpiau rhanddeiliaid 

a chymunedau arfordirol. Mae’r maes gwaith hwn yn dal yn flaenoriaeth uchel weinidogol i 

Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC).  

 
Cofion,  
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Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
   
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 


