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Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Datganiad o Fwriad y Polisi

Adran 22: Pŵer i atal dros dro ofynion statudol ar gyfer cynlluniau arbrofol: 

Astudiaethau Achos

Dyma rai enghreifftiau o sut y gellir defnyddio’r pŵer i atal dros dro a ddarperir yn 

adran 22 o Fil yr Amgylchedd (Cymru). Enghreifftiau dangosol yn unig yw’r rhain, ac 

nid ydynt yn gynigion i atal.

Byddai angen gweithio trwy fanylion unrhyw gynnig, er enghraifft, i osgoi canlyniadau 

anfwriadol mewn perthynas â threfniadau trwyddedu (gan gynnwys lle mae’r

trefniadau hynny yn rhoi rhwymedigaethau Ewropeaidd ar waith yng Nghymru (e.e. 

trwyddedu gweithgareddau gan CNC o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010)).

A. DEDDF COEDWIGAETH 1967

1. Adran 1(3A) – Dyletswydd Cydbwyso

1.1 Cyflawni ‘Cydbwysedd Rhesymol’ mewn perthynas â chyflawni 
swyddogaethau coedwigaeth

Mae’r astudiaeth achos hon yn darparu enghraifft o sut y gallai atal adran 1(3A) dros 
dro alluogi cynllun arbrofol. Mae adran 1(3A) yn nodi’r canlynol:

In discharging their functions. . . the [appropriate forestry authority] shall, so far 
as may be consistent with the proper discharge of those functions, endeavour to 
achieve a reasonable balance between—

(a) the development of afforestation, the management of forests and the 
production and supply of timber [, the production and supply of timber and, in 
Scotland, the delivery of the climate change targets], and

(b) the conservation and enhancement of natural beauty and the conservation of 
flora, fauna and geological or physiographical features of special interest.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw’r awdurdod coedwigaeth priodol yng Nghymru.

Mae’r isadran hon yn ei gwneud hi’n ofynnol i CNC gyflawni ei swyddogaethau a 
cheisio cyflawni cydbwysedd rhesymol rhwng coedwigo a rheoli coedwigoedd ar
gyfer cynhyrchu a chyflenwi coed, a gwarchod a gwella harddwch naturiol a 
gwarchod fflora, ffawna a nodweddion daearegol neu ffisiograffigol o ddiddordeb 
arbennig.

Byddai cynllun arbrofol yn galluogi CNC, ar ran Gweinidogion Cymru, i brofi 
atal dros dro y ‘ddyletswydd cydbwyso’ er mwyn treialu dull gwahanol o reoli 
Ystâd Goedwigaeth Llywodraeth Cymru yn unol â rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy.
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1.2 Rhesymau:

Er bod y ddyletswydd cydbwyso yn awgrymu bod angen sicrhau cydbwysedd rhwng 
ystyriaethau economaidd a chadwraeth mewn perthynas ag Ystâd Goedwigaeth 
Llywodraeth Cymru, nid yw’n cydnabod gwerth gwasanaethau ecosystem. Felly, 
efallai y bydd y ddyletswydd yn atal CNC rhag cyflawni ei rôl yn llawn mewn 
perthynas â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a rhoi’r egwyddorion ar waith 
wrth gyflawni ei swyddogaethau.

1.3 Cynllun:
Gallai cynllun arbrofol gynnwys, er enghraifft, atal adran 1(3A) dros dro er mwyn 
galluogi CNC i barhau â’i waith ym meysydd ymgysylltu cymunedol, hamdden ac 
addysg mewn perthynas â’r ystâd goedwigaeth, a fyddai’n ceisio cynyddu 
manteision yr ystâd goedwigaeth i’r gymdeithas, yr economi a’r amgylchedd. Byddai 
cynllun o’r fath yn pennu’r ffordd orau o ymestyn swyddogaethau coedwigaeth CNC 
er mwyn lleihau’r perygl o her o ystyried y ffordd mae’r ddyletswydd cydbwyso wedi’i 
geirio ar hyn o bryd.

Yn ogystal, efallai na fydd y ddyletswydd cydbwyso yn galluogi camau a dargedir 
mewn perthynas â storio carbon.

Er enghraifft, mewn perthynas â’r Alban, mae’r rhan hon o’r Ddeddf Goedwigaeth yn 
galluogi coedwigo i ‘gyflawni targedau newid yn yr hinsawdd’. Nid oes darpariaeth 
gyfwerth ar gyfer Cymru a Lloegr. Efallai y bydd hwn yn adnodd pwysig mewn 
perthynas â’r targedau newydd a ddarperir yn Rhan 2 o’r Bil. 

1.4 Gwrthdaro posibl gyda diben newydd CNC:

 Ystyried y manteision lluosog a gynigir gan ecosystemau;

 Ystyried manteision a gwerth cynhenid adnoddau naturiol ac ecosystemau;

 Ystyried canlyniadau tymor byr, tymor canolig a thymor hir camau gweithredu.

2. Adran 9(1) – Trwyddedau Cwympo Coed

Mae’r astudiaeth achos hon yn darparu enghraifft o sut y gallai atal adran 9(1) dros 
dro helpu cynllun arbrofol. Mae adran 9(1) yn nodi’r canlynol:

A felling licence granted by the [appropriate forestry authority] shall be 
required for the felling of growing trees, except in a case where by or under 
the following provisions of this Part of this Act this subsection is expressed not 
to apply.

CNC yw’r awdurdod coedwigaeth priodol yng Nghymru.

2.1 Y sefyllfa bresennol
Mae CNC yn defnyddio Safon Coedwigaeth y DU fel y sail ar gyfer cymeradwyo 
cynigion coedwigaeth, gan gynnwys trwyddedau cwympo coed. Mae trwyddedau 
cwympo coed yn cael eu cyhoeddi ar gyfer cwympo a theneuo coed. Ar gyfer 
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cwympo coed, mae CNC yn gallu defnyddio amodau ailstocio sy’n sicrhau bod y 
gorchudd coetir yn cael ei gynnal. Mae’r amodau hyn wedi’u rhagnodi yn y Ddeddf. 
O dan y ddeddfwriaeth, mae gan CNC bwerau i orfodi amodau ailstocio os na fydd 
deiliad y drwydded yn cydymffurfio â’r amodau ynddi.

Mae Safon Coedwigaeth y DU yn amlinellu agwedd Llywodraeth y DU at 
goedwigaeth gynaliadwy ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng buddiannau coedwigaeth 
fel busnes masnachol ar y naill law a diogelu buddiannau amgylcheddol a 
buddiannau cyhoeddus eraill ar y llaw arall.  

Mae llawer o goetiroedd yng Nghymru wedi’u hardystio o dan Safon Sicr Coetiroedd 
y DU (UKWAS). Nod UKWAS yw darparu sail ymarferol i gynlluniau ardystio 
weithredu yn y DU. Protocol archwilio neu restr wirio yw UKWAS mewn gwirionedd, 
ac mae’n cael ei chymeradwyo gan y ddau brif gynllun ardystio rhyngwladol, FSC a 
PEFC.  

Mae rhestr wirio UKWAS yn deillio o ddwy brif ffynhonnell: gofynion UKFS (sy’n 
angenrheidiol er mwyn i gynigion coedwigaeth gael eu cymeradwyo) a gofynion y 
cynlluniau ardystio rhyngwladol.  

2.2 Y Pŵer i Atal Dros Dro
Gallai’r pŵer i atal dros dro gael ei ddefnyddio i archwilio sut y gall esemptiad
‘cydnabyddiaeth a enillir’ o rai trwyddedau cwympo coed, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf 
Coedwigaeth 1967, fod yn ddymunol.

2.3 Cynlluniau Posibl
Trwyddedau teneuo coed
Rhaid i goetiroedd ardystiedig yng Nghymru fodloni UKFS, felly efallai y bydd 
asesiad o gynigion gan CNC a’r angen iddo gyhoeddi trwydded cwympo coed yn 
faich ychwanegol mewn rhai sefyllfaoedd lle mae coetiroedd wedi’u hardystio ac 
felly’n cael eu rheoli i safonau UKFS.

Byddai pŵer arbrofol yn galluogi CNC, ar ran Gweinidogion Cymru, i brofi esemptiad 
mewn perthynas â theneuo coed mewn coetiroedd ardystiedig, gyda system rheoli 
cofnodion i fonitro gweithgarwch.  

Amodau’r drwydded Cwympo Coed yn Glir
Rhaid i bob coetir ardystiedig feddu ar ddogfennau cynllunio rheoli sy’n bodloni’r 
gofynion a amlinellir yn UKWAS, ac felly egwyddorion FSC a/neu PEFC. Bydd y 
rhain yn nodi sut mae’r gwaith rheoli coetir ar draws y coetir cyfan yn bodloni’r 
gofynion mewn perthynas â rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, ac felly’n ei gwneud 
hi’n ofynnol i’r coetir gael ei ailstocio neu ei adnewyddu yn unol â’r egwyddorion 
hynny. Un o gyfyngiadau trwyddedau cwympo coed yw bod amodau ailstocio wedi’u 
gosod ar raddfa “un drwydded ar y tro”, ac felly’n cymhwyso UKFS ar y raddfa honno 
yn hytrach nag ar y raddfa goedwig. Yn ogystal, mae yna feichiau ar CNC a 
pherchnogion mewn perthynas â’r amser a gymerir i sicrhau bod y perchennog yn 
cytuno â’r amodau.

O dan bŵer arbrofol, byddai CNC yn gallu profi ar ran Gweinidogion Cymru, 
gan ganiatáu i amodau ar gyfer trwyddedau cwympo coed mewn coetiroedd 
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ardystiedig gael eu haddasu fel eu bod yn nodi ‘ailstocio yn unol â dogfennau 
cynllunio rheoli cymeradwy FCS/PEFC’. CNC fyddai’n cyhoeddi’r drwydded o 
hyd, oherwydd y gwiriadau sy’n ofynnol gan UKFS, megis y goblygiadau 
asideiddio, ond gallai fabwysiadu dull llai manwl wrth ymdrin â chynigion 
ailstocio. Gallai’r gofyniad i’r perchennog gytuno i’r cynigion gael ei ddileu gan 
y byddai’r perchennog yn rhan o’r gwaith o lunio’r cynllun rheoli cymeradwy.

2.4 Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy
 Codi’r beichiau rheoleiddiol oddi ar y rhai sy’n rheoli coedwigoedd yn 

gynaliadwy yn unol ag UKFS ac UKWAS;
 Hyrwyddo’r gwaith o reoli coedwigoedd yn gynaliadwy trwy argymell 

cydymffurfiaeth ag ardystiadau UKFS ac UKWAS;
 Gwella gwasanaethau rheoleiddio a ddarperir gan ecosystemau;
 Gwella gwasanaethau ategol a ddarperir gan ecosystemau;
 Gwella gwasanaethau darparu a diwylliannol a ddarperir gan ecosystemau

B. DEDDF DRAENIO TIR 1991

3. Adran 23 – Gofynion Cydsyniad
Mae’r astudiaeth achos hon yn darparu enghraifft o sut y gallai atal adran 23(1) dros 
dro helpu cynllun arbrofol. Mae adran 23(1) yn nodi’r canlynol:

No person shall—

(a) erect any mill dam, weir or other like obstruction to the flow of any ordinary 
watercourse or raise or otherwise alter any such obstruction; or

(b) erect a culvert in an ordinary watercourse, or

(c) alter a culvert in a manner that would be likely to affect the flow of an ordinary 
watercourse,

without the consent in writing of the drainage board concerned.

3.1 Gweithredu adran 23

Mae pob cydsyniad yn cael ei asesu yn seiliedig ar yr effaith y gall y rhwystr ei chael 

ar y cwrs dŵr a’r effaith ymhellach i lawr y cwrs dŵr, lle mae amryw o rwystrau e.e. 

cau ffosydd, gan y gall pob rhwystr fod mewn gwahanol ran o’r cwrs dŵr, gall effaith 

un rhwystr mewn un man mewn cwrs dŵr fod yn wahanol iawn i effaith rhwystr arall 

mewn man arall yn y cwrs dŵr.

O dan y Ddeddf Draenio Tir, mae mynd yn groes i’r gofyniad am gydsyniad yn gyfystyr â 

niwsans. Mae adran 24(1) yn nodi’r canlynol:

If any obstruction is erected or raised or otherwise altered, or any culvert is erected 

or altered, in contravention of section 23 above, it shall constitute a nuisance in 

respect of which the drainage board concerned may serve upon such person as is 

specified in subsection (2) below a notice requiring him to abate the nuisance within 

a period to be specified in the notice.”
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Gall bwrdd draenio mewnol (IDB) (lle mae’r tir o fewn ardal draenio mewnol (IDD)) 
neu awdurdod lleol (lle nad yw o fewn IDD) gyflwyno hysbysiad i unigolyn yn 
dweud wrtho am roi’r gorau i’r niwsans o fewn cyfnod penodol (a24(1), Deddf 
Draenio Tir 1991). Os na fydd unigolyn yn cydymffurfio â’r hysbysiad neu os bydd 
yn gweithredu yn groes i’r hysbysiad, gall y bwrdd draenio ddinistrio’r gwaith ac 
adennill costau dinistrio’r gwaith (a24(4), Deddf Draenio Tir 1991). Efallai y bydd 
rhaid iddo dalu dirwy hefyd (a24(3)).

O dan y Ddeddf Draenio Tir, y bwrdd draenio yw:

a) mewn perthynas â chwrs dŵr mewn ardal draenio mewnol – yr IDB – ar gyfer y 
rhan fwyaf o IDDs, CNC yw’r bwrdd draenio ar gyfer yr holl IDDs yng Nghymru;

b) mewn perthynas â chwrs dŵr mewn ardal y tu allan i IDD – yr awdurdod 
llifogydd lleol arweiniol (h.y. yr awdurdod lleol) fel y’i diffinnir yn a6 o Ddeddf Rheoli 
Llifogydd a Dŵr 2010.

3.2 Cynllun Posibl mewn perthynas â chau ffosydd

Ystyr cau ffosydd yw creu argaeau bach ar draws ffos er mwyn cadw dŵr mewn 

ardaloedd lle mae’r tir wedi’i ddraenio yn flaenorol, sef mawnogydd fel arfer (grip 

blocking yw’r term a ddefnyddir yn Saesneg). Mae’n ddull pwysig o ran hwyluso’r 

gwaith o ail-ddyfrhau ardaloedd ucheldir er mwyn adfer mawn, storio carbon ac 

arafu’r broses o ryddhau dŵr i’r brif system afon.

Er mwyn nodi sefyllfaoedd lle gellir defnyddio arfer gorau mewn perthynas â’r 

defnydd o gau ffosydd heb yr angen am gydsyniad. Er mwyn asesu pa ddulliau arfer 

gorau sy’n briodol ac effeithiol. Dyma lle byddai CNC yn cyflawni’r cynllun ar y tir y 

maent yn berchen arno neu’n ei reoli.

3.3 Pŵer i atal dros dro

Gallai’r pŵer gael ei ddefnyddio i ddileu’r gofyniad am gydsyniad i gau ffosydd o dan 

gynllun arbrofol os mai CNC yw’r ymgeisydd. Byddai hyn yn sicrhau nad oedd CNC 

wedi mynd yn groes i ofynion o dan adran 24.

3.4 Helpu i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy

 Gwella gwasanaethau rheoleiddio a ddarperir gan ecosystemau, yn enwedig 

mawnogydd i storio carbon;

 Gwella gwasanaethau rheoleiddio a ddarperir gan ecosystemau, yn enwedig 

mewn perthynas â helpu i liniaru llifogydd;

 Gwella gwasanaethau ategol a diwylliannol a ddarperir gan ecosystemau, yn 

enwedig ailddyfrhau ardaloedd ucheldir.


