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Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 3 Mawrth ynglŷn â deiseb P-06-1263 a rheoli llygredd a 
achosir gan amaethyddiaeth mewn rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren.  

Mae llygredd amaethyddol yn niweidiol i'r amgylchedd ac i iechyd y cyhoedd. Mae'n effeithio 
ar ansawdd dŵr ledled Cymru. Nid dim ond mewn un ardal neu ar un math o fferm y gwelir 
tystiolaeth am arferion gwael a llygredd; a llygredd amaethyddol yn un o'r prif resymau pam 
nad yw cyrff dŵr yn bodloni’r gofynion o ran statws da.  

Ym mis Ionawr 2021, cyflwynais Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) 
(Cymru) 2021 i helpu i fynd i'r afael â'r mater hwn ledled Cymru.  Mae Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig wrthi'n cynnal adolygiad o'r rheoliadau ar hyn o bryd ac mae 
wedi cael tystiolaeth oddi wrth randdeiliaid allanol. Byddaf innau hefyd yn darparu 
tystiolaeth ar yr adeg briodol pan fydd yr adolygiad barnwrol am y rheoliadau hynny wedi 
dod i ben.    

Gan fynd i'r afael â’r pwyntiau unigol yn nhestun y ddeiseb yn eu trefn: 

1. Cyflwyno moratoriwm ar unwaith ar unrhyw unedau dofednod dwys newydd yn
nalgylchoedd Afon Gwy ac Afon Hafren sydd wedi'u lleoli yng Nghymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi darparu datganiad am y sefyllfa gynllunio. 
Mae’r datganiad hwnnw’n argymell bod yn rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd 
arfaethedig, a allai, fel arall, arwain at gynnydd yn y ffosffad yn Ardal Cadwraeth 
Arbennig Afon Gwy, naill ai drwy ollwng yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, fedru 
dangos ei fod yn niwtral o ran ffosffadneu’n gwella’r sefyllfa o ran ffosffad. Mae'r broses 
hon yn fodd i sicrhau bod mesurau lliniaru’n cael eu cynnwys mewn unedau da byw y 
mae angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer er mwyn sicrhau eu bod yn niwtral o ran 
ffosffad.  



 

 
2.   Cadw rheolaeth lym ar y broses o wasgaru tail yn ôl y llwyth ffosffad yn y ddaear.   
 

Mae Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 yn 
cyfyngu ar faint o dail da byw y caniateir ei wasgaru i 170kg o Nitrogen yr hectar bob 
blwyddyn, wedi’i rannu’n gyfartaledd ar draws y daliad. Mae'r terfyn hwn yn berthnasol i 
bob fferm yng Nghymru o 1 Ionawr 2023 ymlaen ac mae'n cyfyngu ar faint o ffosffad o 
dail da byw y caniateir ei ddefnyddio ar dir.  

 
Ni ddylid defnyddio maetholion ar dir os nad oes angen tyfu cnydau. Mae'n drosedd 
achosi neu ganiatáu'n fwriadol i ddeunydd sy’n llygru neu ddeunydd gwastraff solet gael 
ei ollwng i ddyfroedd a reolir, gan gynnwys dŵr daear a dyfroedd wyneb, heb gael yr 
awdurdod priodol oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru.  
 

 
3.   Monitro lefelau ffosffad. 
 

Caiff lefelau ffosffad mewn afonydd eu monitro yn ystod y prosesau sy’n gysylltiedig ag 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), a ddynodwyd o dan Reoliadau Cadwraeth 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd). Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 
sy'n gwneud y gwaith monitro hwn. Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd CNC adroddiad 
ac ynddo asesiad o gydymffurfiaeth â thargedau ansawdd dwr ar gyfer afonydd ACA, a 
dynhawyd yn ddiweddar o ran lefelau ffosfforws.  

 
Mewn ymateb i ganfyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi 
sefydlu Grŵp Goruchwylio Afonydd ACA. Nod y grŵp yw cynnal a gwella cydnerthedd 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol Cymru, er mwyn gwarchod ecosystemau a'r 
manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd a ddarperir ganddynt. Yn 
benodol, bydd y Grŵp yn rhoi cyfeiriad strategol a chanllawiau i Lywodraeth Cymru, i 
reoleiddwyr ac i sefydliadau cyflawni i’w helpu i ddod o hyd i atebion posibl ac i gyflwyno 
mesurau i leihau lefelau ffosfforws yn nalgylchoedd afonydd ACA. 
 

 
4.   Cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw achos o dorri deddfwriaeth llygredd. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth ar lygredd. Mae swyddogion 
yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â llygredd 
amaethyddol, ac mae hysbysu am ddigwyddiadau ac ymateb iddynt yn faterion a 
drafodir yn rheolaidd, er mwyn sicrhau ein bod yn gorfodi rheoliadau mewn ffordd 
briodol. Wrth ymateb i ddigwyddiad, mae CNC yn gwneud hynny ar sail proses 
sefydledig o gategoreiddio a blaenoriaethu digwyddiadau. Mae'n bwysig bod CNC yn 
cael gwybod am ddigwyddiadau a’i fod wedyn yn ymchwilio iddynt ac yn eu cofnodi, fel 
y bo modd asesu gwir effaith llygredd amaethyddol a, lle bo'n briodol, cymryd camau 
gorfodi. Mae Safonau Dilysadwy yn cael eu gorfodi hefyd gan Arolygiaeth Wledig 
Cymru (RIW) drwy’r gofynion trawsgydymffurfio ar gyfer y rheini sy’n rhan o gynlluniau a 
gyllidir, megis Cynllun y Taliad Sylfaenol.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth i’r pwyllgor wrth iddo drafod. Rhaid i ffermio yng 
Nghymru groesawu dyfodol lle bydd yn adeiladu ar yr enw da sydd ganddo yn 
amgylcheddol, a rhaid inni weithredu i warchod ein dyfrffyrdd er lles cenedlaethau'r 
presennol a’r dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau’n ymrwymedig i helpu ffermwyr i 
gynhyrchu cynnyrch o safon ac iddo enw da iawn yn amgylcheddol ac o ran lles anifeiliaid.  
 
 
Yn gwyir 
 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
 




