
 

 

Ein Cyf / Our Ref:       

Dyddiad / Date:    27 Mehefin 2022   

Gofynnwch am / Please ask for:     Tim Peppin 

Llinell uniongyrchol / Direct line: 07747 483761 

Ebost / Email: tim.peppin@wlga.gov.uk  
 

Paul Davies AoS  
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Y Senedd 
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 

Trwy e-bost: 

 

 

Annwyl Mr. Davies 
 

Ymchwiliad i Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 

 
Rwy’n deall bod gan eich pwyllgor, fel rhan o’r ymchwiliad uchod, ddiddordeb mewn deall a fydd 
y Rheoliadau’n effeithio ar awdurdodau lleol ar draws Cymru. 

 
Rwyf wedi gofyn i’r cynghorau am adborth ar hyn ac er mai nifer cyfyngedig o ymatebion a gefais, 
gallaf gyflwyno’r sylwadau canlynol: 

 
 

• Mae’n ymddangos bod y sefyllfa yn effeithio ar wasanaethau cynllunio, gyda rhai’n 

dweud eu bod wedi gweld cynnydd mewn ceisiadau am storio gwrtaith. 
• Mae un cyngor hefyd yn dweud nad ydynt yn derbyn cymaint o geisiadau am unedau 

da byw dwys. Mae’r cyngor hwn yn amau bod yr her o reoli’r gwrtaith a gynhyrchir yn 
yr unedau hyn mewn cydymffurfiaeth â’r rheoliadau yn ffactor cyfrannol oherwydd y 

bydd yn anoddach rhoi’r gwrtaith ar y tir ac y bydd felly angen dod o hyd i atebion eraill. 
• Awgrymwyd hefyd y daw effeithiau anuniongyrchol yn sgil y rheoliadau e.e. mwy o 

resymau i ffermydd edrych ar ddargyfeirio eu gweithrediadau gyda hynny o bosibl yn 
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arwain at gynhyrchu ceisiadau eraill. 
• Roedd un o Adrannau Priffyrdd yr awdurdodau lleol yn rhagweld y bydd cynnydd yn y 

galw am brosesu ceisiadau caniatâd cyrsiau dŵr cyffredin o dan Adran 23 o Ddeddf 

Draenio Dŵr 1991. 
 
Yn fwy cyffredinol, mae llawer o gynghorau wedi bod yn delio â’r her o lefelau ffosffad mewn 
afonydd/cyrsiau dŵr. Mae hon yn broblem benodol i’r rhai hynny sydd ag Ardaloedd Cadwraeth 

Arbennig Afonydd. Mae’n rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd yn yr ardaloedd hyn allu profi y bydd 
yn niwtral o ran maethynnau er mwyn rhwystro lefelau ffosffad rhag codi ymhellach. Mae hyn yn 
arwain at oedi gyda cheisiadau cynllunio ac mewn rhai achosion, at eu gwrthod. Mae hyn hefyd 

yn berthnasol i’r angen i sicrhau cydymffurfiaeth o dan reoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 
2010, yn eu rôl fel awdurdodau cynllunio. Mewn rhai achosion mae oedi gyda Chynlluniau Datblygu 
Lleol oherwydd materion yn ymwneud a ffosffadau. 

 
Mae angen dynodi mesurau a fydd yn gallu lleihau lefelau ffosffad er mwyn creu ‘lle’ i ddatblygiadau 
newydd ddigwydd. Gallai hynny gynnwys gweithio gyda ffermwyr i gymryd camau i leihau dŵr sy’n 

llifo o dir amaethyddol gan fod astudiaethau priodoli ffynonellau wedi dynodi tir amaethyddol fel 
un o’r ffactorau sy’n cyfrannu’n fwyaf arwyddocaol at lefelau ffosffad uchel. Mae Byrddau Rheoli 
Maethynnau’n cyfarfod ar lefel leol i gyfrifo lefelau ffosffad ac i ddynodi mesurau lliniaru. Er nad 

yn uniongyrchol berthnasol i gyflwyniad y rheoliadau hyn, mae’n amlwg bod cysylltiad agos rhwng 
y ddau fater. 
 
Hyderaf y bydd yr adborth hwn o gymorth i chi gyda’ch ymchwiliad. 
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