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Annwyl bawb 
 
 

Rheoli ein Hardaloedd Morol Gwarchodedig  
 
Mae’r llythyr hwn yn nodi sut y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio fel rhan o 
Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig â sefydliadau sydd hefyd yn 
awdurdodau rheoli ardaloedd morol gwarchodedig. Mae’r grŵp llywio wedi bod yn edrych ar 
ffyrdd o sicrhau ymhellach bod ein hardaloedd morol gwarchodedig yn cael eu rheoli’n 
effeithiol, yn cyrraedd ac yn parhau mewn cyflwr ffafriol, ac yn bodloni rhwymedigaethau 
statudol ein sefydliad. 
 
Mae ardaloedd morol gwarchodedig sy’n cael eu rheoli’n effeithiol yn cyfrannu at gadw a 
gwella’r ardal forol. Mae rhwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig, sydd wedi’u 
cynllunio’n dda ac yn cael eu rheoli’n dda, ochr yn ochr â mesurau rheoli morol ehangach 
megis cynlluniau morol, yn rhan annatod o sicrhau moroedd glân, diogel, cynhyrchiol a 
bioamrywiol. Mae’n darparu cadernid a chynaliadwyedd hirdymor i’n moroedd sy’n bwysig 
i’n cymunedau arfordirol, lles pobl Cymru ac i'r rhai sy’n ymweld â’n glannau.   
 
Nid oes un sefydliad ar ei ben ei hun yn gyfrifol am reoli ein hardaloedd morol 
gwarchodedig. Maent yn cael eu rheoli drwy’r dyletswyddau a chyfrifoldebau sydd wedi’u 
rhoi ar sefydliadau megis eich un chi. Felly, mae gan sefydliadau o’r fath, y cyfeirir atynt fel 
awdurdodau rheoli, naill ai gyfrifoldebau statudol o ran yr ardal forol neu maent yn 
berchnogion ar rannnau helaeth o wely’r môr neu o dir arfordirol. Mae’n ofynnol inni, yn 
unigolion ac ar y cyd, gymryd camau a fydd yn helpu i sicrhau bod nodweddion ecolegol 
ardal forol yn dod i gyflwr ffafriol ac i’w cynnal felly. Yn bennaf, mae awdurdodau rheoli yn 
rheoli safleoedd drwy’r broses rheoleiddio caniatâd a thrwy gyflwyno mesurau i gyflawni 
amcanion cadwraeth y safle. Gall hyn gynnwys mesurau i addasu gweithgarwch dynol neu 
gyfyngu arno os oes angen. 
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Mae fy swyddogion wedi bod yn hwyluso gwaith y grŵp llywio i weld sut y gallwn reoli’n well 
rwydwaith yr ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru. Sefydlwyd y grŵp llywio ym mis 
Mawrth 2014 ac mae’n cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Mae’r aelodau’n cynrychioli’r 
prif awdurdodau rheoli yng Nghymru gan gynnwys eich un chi. Penderfynodd y grŵp llywio 
ei fod yn bwysig ein hatgoffa ein hunain am ein rhwymedigaethau statudol i reoli ardaloedd 
morol gwarchodedig. Rydych yn cael y llythyr hwn fel awdurdod rheoli a chyfranogwr 
allweddol at reolaeth statudol ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru. 
  
Mae’r grŵp llywio wedi cytuno ar weledigaeth ar gyfer rhwydwaith a reolir yn dda. Mae 
hefyd wedi ystyried opsiynau ar gyfer rheoli Cymru fesul ardal. Fodd bynnag, yn sgil cyfnod 
o gysylltu â rhanddeiliaid, penderfynodd y grŵp llywio y byddai rhoi’r dewis a ffefrir ar waith 
yn rhy ddrud i’r awdurdodau rheoli dan sylw. Bellach, mae gwaith y grŵp llywio yn 
canolbwyntio ar ddarparu cymorth strategol ac arweiniad i awdurdodau rheoli er mwyn 
hyrwyddo’r gweithgarwch sy’n dylanwadu fwyaf ar gyflwr a nodweddion yr ardaloedd morol 
gwarchodedig ac ar y rhwydwaith yn ei gyfanrwydd. 
 
Rwy’n amgáu gwybodaeth ategol i helpu i egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau’r 
awdurdodau rheoli ar draws Cymru ar gyfer sicrhau cyflwr gorau safle. Ynghlwm mae 
trosolwg ynghylch: 
 

 y rhwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru, gan gynnwys 
nodweddion gwarchodedig  

 y sefydliadau sy’n gyfrifol am reoli ein hardaloedd morol gwarchodedig, a’u 
dyletswyddau  

 y gwaith hyd yma ar gyfer ystyried dull o reoli’r rhwydwaith o ardaloedd morol 
gwarchodedig fesul ardal  

 y ddeddfwriaeth a’r canllawiau sy’n sail i reoli ardaloedd morol gwarchodedig   
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys y llythyr hwn, cysylltwch â Richard 
Lowcock James yng Nghangen Cadwraeth a Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru ar 03000 
253241.  
 
Cofion 
 

 
 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs 
 
 
 



   

  

RHEOLI ARDALOEDD MOROL GWARCHODEDIG YNG NGHYMRU – GWYBODAETH 
ATEGOL  

 
Ardaloedd Morol Gwarchodedig (AMG) yng Nghymru  

 
Mae 132 AMG yng Nghymru a phum math ohonynt:  
 

 Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA/SPA);  

 Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA/SAC);  

 Parthau Cadwraeth Morol (PCA/MCZ);  

 Safleoedd Ramsar; a  

 Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA/SSSI).  
 
Mae’r tabl isod yn disgrifio’r mathau o AMGoedd yn nyfroedd Cymru, yr hyn y maen nhw’n 
ei warchod a’r ddeddfwriaeth sy’n eu dynodi. 
 
Tabl 1: Mathau o AMGoedd yng Nghymru, rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir 
a’r ddeddfwriaeth berthnasol  

 
Math o AMG  Y Ddeddfwriaeth? Beth sy’n cael ei warchod? 

Ardaloedd Gwarchodaeth 
Arbennig (AGA/SPA) 

 

Cyfarwyddeb yr UE ar 
Gadwraeth Adar Gwyllt 
(Cyfarwyddeb y Cyngor 
2009/147/EC) 
 

Mae’r safleoedd hyn yn 
gwarchod yr adar gwyllt a 
restrir yn Atodiad I y 
Gyfarwyddeb, ynghyd â 
rhywogaethau mudol 
rheolaidd, a’r cynefinoedd y 
dibynnant arnynt i arfer 
ymddygiadau hanfodol fel 
bwydo a magu.  

Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig (ACA/SAC) 

Cyfarwyddeb Cynefinoedd a 
Rhywogaethau’r UE 
(Cyfarwyddeb y Cyngor 
92/43/EEC)1 

Mae’r safleoedd hyn yn 
diogelu amrywiaeth o 
gynefinoedd a rhywogaethau 
(heblaw adar) o bwys 
Ewropeaidd a restrir yn 
Atodiad I a II y Gyfarwyddeb. 

Parth Cadwraeth Morol  Deddf y Môr a Mynediad i’r 
Arfordir (2009) 

Mae’r safleoedd hyn yn 
gwarchod amrywiaeth o 
gynefinoedd, rhywogaethau, 
nodweddion daearegol a 
geomorffolegol a ystyrir yn 
genedlaethol bwysig. 

Safle Ramsar  Confensiwn Gwlypdiroedd o 
Bwys Rhyngwladol  
 (1971) 

Mae’r safleoedd hyn yn 
gwarchod gwlypdiroedd o 
bwys rhyngwladol.  

Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (â 
rhannau morol) 

 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981 (fel y’i 
diwygiwyd)  
 

Mae’r safleoedd hyn yn 
gwarchod yr enghreifftiau 
gorau o fflora, ffawna, 
nodweddion daearegol a 
ffisiograffegol Cymru.  

 

                       
1
 Mae’r ddwy Gyfarwyddeb Ewropeaidd wedi’u trosi’n gyfraith y DU trwy Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i 

diwygiwyd) a Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd).  Mae ACA ac AGA yn Safleoedd Morol 
Ewropeaidd sy’n cyfrannu at Rwydwaith safleoedd Natura 2000 yr UE.  
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Mae Map 1 yn dangos lleoliad ein AGM2. Mae Tablau 2 a 3 yn rhestru’r rhywogaethau a’r 
cynefinoedd a warchodir ym mhob safle a ddynodir gan ddeddfwriaeth Ewropeaidd.  
 
Map 1: Map o Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru 

 
 

                       
2
 Defra sy’n gyfrifol am reoli ACA oddi ar yr arfordir. 
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Tabl 2: Rhestr o’r rhywogaethau a warchodir ym mhob AGA forol yng Nghymru  
 

AGA  Nodwedd Forol  
 

Aber Dyfrdwy / Dee Estuary  Hwyaden Lostfain Anas acuta 
Corhwyaden Anas crecca 
Chwiwell Anas penelope 
Pibydd y Tywod Calidris alba 
Pibydd y Mawn Calidris alpina 
Pibydd yr Aber Calidris canutus 
Pioden y Môr Haematopus ostralegus 
Rhostog Gynffonfraith Limosa lapponica 
Rhostog Gynffonddu Limosa limosa 
Gylfinir Numenius arquata 
Mulfran Phalacrocorax carbo 
Cwtiad Llwyd Pluvialis squatarola 
Môr-wennol Gyffredin Sterna hirundo 
Môr-wennol fechan Sterna albifrons 
Môr-wennol bigddu Sterna sandvichensis 
Hwyaden yr Eithin Tadorna tadorna 
Pibydd Coesgoch Tringa tetanus 
Hwyaden Wyllt Anas platyrhynchos 

Bae Caerfyrddin / Carmarthen Bay  
 

Môr-hwyaden ddu Melanitta nigra 

Moryd Burry/Burry Inlet  Hwyaden Lostfain Anas acuta 
Hwyaden Lydanbig Anas clypeata 
Corhwyaden Anas crecca 
Chwiwell Anas penelope 
Pibydd y Mawn Calidris alpina 
Pibydd yr Aber Calidris canutus 
Pioden y Môr Haematopus ostralegus 
Gylfinir Numenius arquata 
Cwtiad Llwyd Pluvialis squatarola 
Hwyaden yr Eithin Tadorna tadorna 
Pibydd Coesgoch Tringa tetanus 
Rhostog Gynffonddu Limosa limosa 

Bae Lerpwl / Liverpool Bay3  
 

Trochydd Gyddfgoch Gavia stellata 
Môr-hwyaden Ddu Melanitta nigra 

Môr Hafren / Aber Hafren  Hwyaden Lwyd Anas strepera 
Gŵydd Dalcenwyn  Anser albifrons albifrons 
Pibydd y Mawn Calidris alpina 
Hwyaden yr Eithin Tadorna tadorna 
Pibydd Coesgoch Tringa totanus 
Alarch Bewick Cygnus columbianus 
Cornchwiglen Vanellus vanellus 
Hwyaden Bengoch Aythya ferina 
Hwyaden Gopog Aythya fuligula 
Hwyaden Lostfain Anas acuta 
Hwyaden Lydanbig Anas clypeata 
Corhwyaden Anas crecca 
Chwiwell Anas Penelope 
Hwyaden Wyllt Anas platyrhynchos 
Cwtiad Torchog Charadrius hiaticula 
Pioden y Môr Haematopus ostralegus 

                       
3
 Ymgynghorwyd ar gynigion i estyn AGA Bae Lerpwl ddiwedd 2016 a dechrau 2017; caiff y penderfyniad p’un ai i 

ailgategoreiddio’r safle ei wneud maes o law.  
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Gylfinir Numenius arquata 
Cwtiad Llwyd Pluvialis squatarola 

AGA Traeth Lafan /  
Lavan Sands SPA 

Pioden y Môr Haematopus ostralegus 
Gylfinir Numenius arquata 
Gwyach Fawr Gopog Podiceps cristatus 

 Ynys Gwales / Grassholm Hugan Morus Bassanus 

Sgomer, Sgogwm a Moroedd Penfro / Skomer, 
Skokholm and the seas off Pembrokeshire  
 
 
 
 

Tylluan Glustiog Asio flammeus 
Pâl Fratercula arctica 
Aderyn Drycin Hydrobates pelagicus 
Gwylan Gefnddu Leiaf Larus fuscus 
Aderyn Drycin Manaw Puffinus puffinus 
Brân Goesgoch Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli / Aberdaron 
Coast and Bardsey Island 

Aderyn Drycin Manaw Puffinus puffinus 
Brân Goesgoch Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Northern Cardigan Bay / Gogledd Bae 
Ceredigion 

Trochydd Gyddfgoch Gavia stellata 

Anglesey Terns / Morwenoliaid Ynys Môn Môr-wennol Gyffredin Sterna hirundo  
Môr-wennol y Gogledd Sterna 
paradisaea 
Môr-wennol Wridog Sterna dougallii 
Môr-wennol Bigddu Sterna 
sandvicensis 
 

 

Tabl 3: Rhestr o’r rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir ym mhob ACA forol yng 
Nghymru  

 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig  
 

Nodwedd Forol  
 

Y Fenai a Bae Conwy/  

Menai Strait and Conwy Bay 

 

Riffiau  

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Bencydd tywod ag iddynt ddŵr môr bas drostynt bob 
amser 

Cilfachau a baeau bas mawr  

Ogofâu môr sydd dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr  

Dee Estuary/  
Aber Dyfrdwy 

 

Dolydd heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill ar laid a thywod  

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Llystyfiant unflwydd ar linellau drifft  

Aberoedd 

Llysywen bendoll y môr - Petromyzon marinus  

 Llysywen bendoll yr afon - Lampetra fluviatilis 

Pen Llŷn a’r Sarnau/  
Lleyn Peninsula and the Sarnau 

 

Lagynau’r glannau  

Aberoedd 

Cilfachau a baeau bas mawr  

Riffiau 

Bencydd tywod gyda dŵr môr bas drostynt bob amser 

Dolydd heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
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Ardaloedd Cadwraeth Arbennig  
 

Nodwedd Forol  
 

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Ogofâu môr sydd dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr  

Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill ar laid a thywod  

Morlo llwyd - Halichoerus grypus  

Dyfrgi - Lutra lutra  

Dolffin trwyn potel - Tursiops truncatus  

Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd / 
Carmarthen Bay and Estuaries/ 

 

Dolydd heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

Aberoedd 

Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill ar laid a thywod  

Gwangen - Alosa fallax  

Cilfachau a baeau bas mawr  

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Bencydd tywod ag iddynt ddŵr môr bas drostynt bob 
amser 

Llysywen bendoll y môr - Petromyzon marinus  

Llysywen bendoll yr afon - Lampetra fluviatilis 

Herlyn - Alosa alosa 

Dyfrgi - Lutra lutra  

Sir Benfro Forol / Pembrokeshire 

Marine 

 

Riffiau 

Aberoedd 

Cilfachau a baeau bas mawr  

Dolydd heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

Lagynau’r Glannau  

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Bencydd tywod ag iddynt ddŵr môr bas drostynt bob 
amser 

Ogofâu môr sydd dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr  
Morlo llwyd - Halichoerus grypus  

Gwangen - Alosa fallax  

Herlyn - Alosa alosa   

Llysywen bendoll y môr - Petromyzon marinus  

Llysywen bendoll yr afon - Lampetra fluviatilis 

Tafolen y Traeth - Rumex rupestris 

Dyfrgi - Lutra lutra  

Bae Ceredigion / Cardigan Bay  

 
Riffiau 

Bencydd tywod ag iddynt ddŵr môr bas drostynt bob 
amser 

Ogofâu môr sydd dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr  

Dolffin trwyn potel - Tursiops truncatus   

Morlo llwyd - Halichoerus grypus  

Llysywen bendoll y môr - Petromyzon marinus  

Môr Hafren / Severn Estuary   

 

Dolydd heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

Aberoedd 

Fflatiau llaid a fflatiau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr 
adeg llanw isel 

Bencydd tywod ag iddynt ddŵr môr bas drostynt bob 
amser 

Riffiau 

Gwangen - Alosa fallax   

Llysywen bendoll y môr - Petromyzon marinus   

Llysywen bendoll yr afon - Lampetra fluviatilis 



6 
 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig  
 

Nodwedd Forol  
 

Gogledd Môn Forol / North Anglesey Marine  Llamhidydd Phocoena phocoena 
 

Gorllewin Cymru Forol / West Wales Marine   Llamhidydd Phocoena phocoena 
 

Gorllewin Môr Hafren / Bristol Channel Approaches  
 

Llamhidydd Phocoena phocoena 
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Pwy sy’n gyfrifol am reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig? 
 

Cafodd ein safleoedd mwyaf eu dynodi o dan Gyfarwyddebau’r UE, ac rydym yn eu 
hadnabod wrth yr enw Safleoedd Morol Ewropeaidd  - Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig 

(ACA) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA). Awdurdodau Cymwys ac Awdurdodau 
Perthnasol, fel y’u gelwir, fydd yn eu rheoli o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd); tueddir i’w galw’n Awdurdodau Rheoli. Gall 
Awdurdod Cymwys olygu unrhyw gorff cyhoeddus neu statudol neu berson sydd â swydd 
gyhoeddus sy’n arfer pwerau deddfwriaethol, boed ar dir neu ar fôr (gweler Atodiad 2).  yw 
Awdurdod Perthnasol yw Awdurdod Cymwys sydd â phwerau neu swyddogaethau sy’n cael 
neu a allai gael effaith ar yr ardal forol sydd o fewn neu sy’n ffinio â Safle Morol Ewropeaidd.  
Rhestrir y mathau o Awdurdodau Perthnasol yn Rheoliad 6 Rheoliadau Gwarchod 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd).  
 
Rheolwyr Parthau Cadwraeth Morol yw’r rheini sydd â dyletswyddau rheoli o dan Adran 
125 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.  Yn eu plith y mae Gweinidogion y Goron, 
cyrff cyhoeddus a phobl â swydd gyhoeddus.  
 
Dynodir safleoedd Ramsar o dan Gonfensiwn Ramsar (1971) i ddiogelu gwlypdiroedd 
arwyddocaol ac i gynnal eu cymeriad ecolegol.  Polisi Llywodraeth Cymru yw eu trin yr un 
ffordd â Safleoedd Morol Ewropeaidd4. 
 
Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gosod amrywiaeth o 
ddyletswyddau a phwerau ar Cyfoeth Naturiol Cymru i ddiogelu a rheoli Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig trwy gynghori eu perchenogion gan gynnwys rhoi 
caniatâd ar gyfer gweithgareddau.  Pennir holl gyfrifoldebau awdurdodau rheoli o ran 
SoDdGAoedd yn Adran 28 y Ddeddf. 
 
Mae tabl isod yn rhestru rhai o’r awdurdodau rheoli yng Nghymru ac yn disgrifio’u prif rolau 
a chyfrifoldebau5. 

 
Llywodraeth Cymru: 

 
1. Yn gyfrifol am sicrhau bod Cymru’n cydymffurfio ag ymrwymiadau Ewropeaidd a 

rhyngwladol o ran AMGoedd yn rhanbarth glannau Cymru (0-12 milltir forol); 
2. Dynodi AMGoedd (ond nid SoDdGAoedd);  
3. Darparu’r fframwaith y polisi ar gyfer rheoli AGM sef sicrhau bod AMGoedd yng 

Nghymru yn cael eu rheoli'n effeithiol a'u gwella i ddiogelu bioamrywiaeth forol, yr 
ecosystem ehangach a manteision economaidd-gymdeithasol i Gymru; 

4. Rheoli a rheoleiddio pysgodfeydd môr yn nyfroedd Cymru (môr mawr a’r 
glannau), gan gynnwys ar y cyd â’r Comisiwn Ewropeaidd o dan y Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin;  

5. Pwerau i wneud gorchmynion i reoli gweithgareddau i warchod AMGoedd (gan 
gynnwys pysgodfeydd a hamdden); 

6. Awdurdod cynllunio Morol (datblygu cynllun morol) i reoli gweithgareddau  morol 
mewn ffordd gynaliadwy, gan ystyried blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol; 

7. Sicrhau nifer o dargedau a nodweddion Statws Amgylcheddol Da o dan 
Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol yn nyfroedd Cymru  
 
 

                       
4
 http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-list-ramsar-sites-in-wales/main/ramsar/1-31-218%5E21170_4000_0__  

5
 Nid yw hon yn rhestr lawn o’r awdurdodau rheoli sydd â chyfrifoldebau o fewn amgylchedd y môr. 

 

http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-list-ramsar-sites-in-wales/main/ramsar/1-31-218%5E21170_4000_0__
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Cyfoeth Naturiol Cymru: 
1. Dynodi, rheoli a rheoleiddio SoDdGA; 
2. Cynghorydd statudol ar gadwraeth natur yn y glannau i Lywodraeth Cymru (0-12 

milltir forol); 
3. Datblygu cyngor ar amcanion cadwraethol a gweithgareddau cadwraeth (SME a 

PCM); 
4. Rheoleiddio gweithgareddau y mae angen trwydded forol arnyn nhw (wedi’i 

ddirprwyo iddo gan Lywodraeth Cymru); 
5. Rheoli pysgodfeydd mudol hyd at 6 milltir forol o’r lan; 
6. Rheoli rhai pysgodfeydd cregyn ar y glannau ym Moryd Burry ac Aber Dyfrdwy  
7. Yr awdurdod cymwys o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn nyfroedd y 

glannau ac aberoedd, hyd at 1 filltir forol o’r lan am eu statws ecolegol a hyd at 
12 milltir forol o ran eu statws cemegol; 

8. Gweithgareddau Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol e.e. deunydd 
ymbelydrol/torri llongau yn rhanbarth glannau Cymru (hyd at 12 milltir forol) a 
rheoleiddio arllwysion o’r tir ac achosion llygru hyd at 3 milltir forol o’r lan;  

9. Rheoli risg llifogydd gan gynnwys Cynllun Rheoli Traethlin a darparu/cynnal rhai 
morfuriau; 

10. Ystod o waith monitro ac adrodd amgylcheddol; 
11. Paratoi Datganiadau Ardal i gefnogi gwaith rheoli adnoddau naturiol yn 

gynaliadwy.  
 

Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur 
1. Cynghorydd statudol ar gadwraeth natur i lywodraethau ynghylch ardal y môr 

mawr (y tu hwnt i 12 milltir forol); yn cyflawni nifer o swyddogaethau tebyg i’r 
rheini a gynhelir gan CNC yng Nghymru a dyfroedd Cymru, gan gynnwys llunio 
amcanion cadwraethol ar gyfer safleoedd yn y môr. 
 

Awdurdodau Lleol 
1. Perchennog tir (rhai blaendraethau); 
2. Rheoli datblygu (y mae angen caniatâd arno) (hyd at y Marc Distyll) 
3. Rheoli gweithgareddau hamdden (o fewn y meysydd a’r ardaloedd y maen nhw’n 

gyfrifol amdanyn nhw); 
4. Awdurdod cynllunio (ble mae’r tir a’r môr yn cwrdd); 
5. Darparu amddiffynfeydd arfordirol a chynlluniau strategol; 
6. Darparu a rheoli mynediad i’r cyhoedd (llwybrau arfordirol); 
7. Rheoli traethau a’u cynnal a’u cadw; 
8. Rheoli gwastraff. 

 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

1. Rheoli gweithgareddau hamdden (yn yr ardal maen nhw’n gyfrifol amdani); 
2. Awdurdod cynllunio (ble mae’r tir a’r môr yn cwrdd); 
3. Darparu amddiffynfeydd arfordirol a chynlluniau strategol; 
4. Rheoli traethau a’u cynnal a’u cadw. 

 
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (Adran sy’n rhan o 
Lywodraeth y DU): 
1. Rheoleiddydd trwyddedau archwilio a datblygu adnoddau olew a nwy yn y môr 

(trwy’r Awdurdod Olew a Nwy) a Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol (NSIPs), gan gynnwys cynlluniau ynni adnewyddadwy morol mawr.  
 

Ystâd y Goron: 

1. Hawliau rheoli mwyafrif y blaendraeth a gwely’r môr o gwmpas Cymru; 
2. Rheoli hawliau’r sofran i adnoddau naturiol (heblaw tanwydd ffosil); i gynhyrchu 
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trydan o’r gwynt, tonnau a’r llanw a chludo a storio nwy naturiol a charbon 
deuocsid ar y sgafell gyfandirol; 

3. Lesio/trwyddedu hawliau datblygu a gweithredu ar wely’r môr at ddiben, ymhlith 
eraill; gweithgareddau amrywiol ar yr arfordir fel glanfeydd a marinas, ffermydd 
pysgod cregyn sefydlog, codi agregau, datblygu porthladdoedd, datblygu ynni 
cynaliadwy. 
 

 
 
Beth yw pwerau a dyletswyddau awdurdodau rheoli?  

 
Safleoedd Morol Ewropeaidd (Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig)  
 

 Rhaid i awdurdodau rheoli sydd â phwerau a dyletswyddau morol eu harfer i sicrhau y 
cydymffurfir â gofynion y Cyfarwyddebau,6 waeth a gawsant eu creu yn wreiddiol at 
ddiben cadwraeth natur ai peidio. Mae dyletswydd arnynt hefyd i ystyried gofynion y 
Cyfarwyddebau wrth arfer unrhyw rai o’u swyddogaethau. Rhoddwyd y gallu i 
awdurdodau cymwys ddefnyddio’r pwerau hyn i fodloni gofynion y Cyfarwyddebau a 
chyflawni amcanion cadwraethol pob Safle Morol Ewropeaidd.  

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi cyngor ar gadwraeth i awdurdodau perthnasol, yn 
unol ag amcanion cadwraethol y safleoedd morol Ewropeaidd a’r gweithgareddau sy’n 
debygol o wneud difrod. 

 Wrth ystyried p’un ai i ganiatáu cynllun neu brosiect sy’n debygol o gael effaith 
arwyddocaol ar SME, naill ai ar ei ben ei hun neu gyda chynlluniau neu brosiectau eraill, 
rhaid i awdurdodau cymwys gynnal asesiad priodol o oblygiadau’r cynllun neu’r prosiect 
i’r SME hwnnw gyda golwg ar amcanion cadwraethol y safle. Mae hyn yn effeithio ar 
ACA, AGA ac o ran polisi Llywodraeth Cymru, ar safleoedd Ramsar. 

 Caiff Awdurdodau Perthnasol neu unrhyw awdurdod unigol, gynhyrchu cynllun rheoli ar 
gyfer SME i nodi sut y dylai ei swyddogaethau gael eu harfer i gydymffurfio â’r 
Cyfarwyddebau.   

 
Parthau Cadwraeth Morol  
 

 Mae Adran  125 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir (2009) yn gwneud gwarchod 
Parthau Cadwraeth Morol yn ystyriaeth bwysig i bob awdurdod rheoli. Mae dyletswydd 
arnynt, wrth arfer eu swyddogaethau, i hybu amcanion cadwraethol y Parthau (neu o 
leiaf i beidio â’u rhwystro)7.  

 Mae Adran 126 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir (2009) yn rhoi dyletswydd ar 
awdurdodau rheoli i ystyried effeithiau gweithgareddau ar Barthau Cadwraeth Morol cyn 
eu caniatáu. Os bydd yr awdurdod yn credu bod neu y gallai fod risg mawr i’r 
gweithgaredd rwystro’r amcanion cadwraethol a gafodd eu datgan ar gyfer y Parth, rhaid 
i’r awdurdod roi gwybod i’r corff cadwraeth statudol am hynny a rheoli’r gweithgareddau i 
gyflawni ei ymrwymiadau o dan adran 126 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir (2009).  
 
 
 

                       
6
 Nod Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) 2012 (OS 2012, rhif 1027) oedd rhoi statws 

cymharol â’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd i’r Gyfarwyddeb Adar, a defnyddir y gair “Cyfarwyddeb” i gyfle’r Gyfarwyddeb 
Gynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar (Rheoliad 9a).  

7
 Ar hyn o bryd, ceir un PCM yn nyfroedd tiriogaethol Cymru (PCM Sgomer).  Nid oes amcanion cadwraethol wedi’u rhoi 

ido eto, hynny ers ei newid o fod yn Warchodfa Natur Forol yn 2014.   
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Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
 

 Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru amrywiaeth o ddyletswyddau a phwerau o dan Ddeddf 
Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) o ran gwarchod a rheoli 
SoDdGAoedd. Mae hynny’n cynnwys rhoi cyngor i berchenogion a rheolwyr 
SoDdGAoedd, i sicrhau eu bod yn eu rheoli mewn ffordd weithredol, a rhoi gwybod i 
berchenogion tir a chyrff rheoleiddio eraill am effeithiau posibl unrhyw ddatblygiad neu 
weithgareddau eraill. 

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rheoleiddio gweithgareddau sy’n cael eu cynnal gan 
berchenogion a meddianwyr tir a allai effeithio ar SoDdGA trwy’r gofyn ar 
berchenogion/meddianwyr i gael caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru cyn cynnal 
gweithgareddau allai fod yn ddifrodus. 

 Mae gan bob awdurdod cyhoeddus a statudol ddyletswydd i gymryd camau rhesymol 
sy’n gyson ag arfer eu swyddogaethau mewn ffordd briodol i hybu cadwraeth a gwella’r 
SoDdGA. Rhaid iddynt yn arbennig ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru ac ystyried ei 
gyngor, cyn cynnal neu ganiatáu gweithgareddau a allai ddifrodi’r nodweddion y cafodd 
y SoDdGA ei ddynodi o’u herwydd.  

 
Dyletswyddau eraill am fioamrywiaeth  
  

 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn ategu dyletswyddau Deddf yr Amgylchedd 
Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 ac yn gofyn ar i bob awdurdod cyhoeddus i 
gynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth, gan wneud bioamrywiaeth yn rhan annatod o bob 
penderfyniad gan baratoi adroddiad ar y camau a gymerir i wella bioamrywiaeth a 
chryfhau’r ecosystem.  Ceir dyletswyddau hefyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol all ymwneud â rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig y bydd angen eu 
hystyried. 
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Rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru  

 
Ym mis Mawrth 2014, sefydlodd Llywodraeth Cymru y Grŵp Llywio ar Reoli AMG i 
ddatblygu a llywio’r fframwaith rheoli newydd yng Nghymru.  Cewch weld Cylch Gorchwyl y 
Grŵp Llywio ar wefan Llywodraeth Cymru yn:  
 
www.cymru.llyw/ardaloeddmorolgwarchodedig 
 
Opsiynau ar gyfer rheoli’r rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng 
Nghymru  
 
Yn 2015, ymgynghorodd y Grŵp Llywio ar Reoli AMG â rhanddeiliaid ynghylch pedwar 
opsiwn ar gyfer rheoli safleoedd a chyflwyno lefel o gysondeb ym mhob safle yn y 
rhwydwaith trwy eu rheoli ar sail ardal.  Y tri phrif reswm ar gyfer ystyried eu rheoli ar sail 
ardal oedd:  
 

 Nodwyd nifer o broblemau â’r system reoli sy’n seiliedig ar safle unigol.  Yn eu plith, 

diffyg arian a diffyg ymrwymiad yr holl awdurdodau rheoli 

 Yr angen i reoli safleoedd fel rhwydwaith sy’n gofyn am ystyried amrywiaeth a 

safleoedd a nodweddion ar draws ardal ehangach 

 Yr angen am system reoli all ddelio â’r safleoedd presennol ac unrhyw 
ychwanegiadau at y rhwydwaith yn y dyfodol.  

 
Yr opsiynau a gyflwynwyd ar gyfer rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar sail ardal oedd:  
 

 Opsiwn 1 – Dim newid i’r trefniadau rheoli cyfredol. 

 Opsiwn 2 – Rheoli ar sail leol, gyda saith ardal reoli. 

 Opsiwn 3 – Rheoli ar sail rhanbarth, gyda dwy ardal reoli. 

 Opsiwn 4 – Rheoli ar sail ardal, gyda phedair ardal reoli. 
 
Adborth rhanddeiliaid  

 
Yn ôl adborth awdurdodau rheoli ac eraill, mynegwyd ffafriaeth glir o blaid Opsiwn 2.  
Cynigiwyd hefyd ddau opsiwn pellach: opsiwn 2 diwygiedig gan ddefnyddio staff rhan amser 
os oedd cyfyngiadau ariannu, ac Opsiwn 5 newydd, gyda phedair ardal â mwy nag un 
swyddog ym mhob ardal (gan ddibynnu ar anghenion yr ardal).  
 
Asesu'r adborth 
 
Ystyriwyd yr adborth gan aelodau’r grŵp llywio a chytunwyd y dylid cadw dau opsiwn i’w 
hasesu ymhellach ac asesu’u costau tebygol.  Y ddau opsiwn a gadwyd oedd:  

 Opsiwn 2 – rheoli ar sail leol, gyda saith ardal reoli, ac 

 Opsiwn 5 – pedair ardal reoli â mwy nag un swyddog, gan ddibynnu ar anghenion yr 
ardal. 

 
Rhoddwyd costau amcanol ar gyfer pob opsiwn i aelodau’r grŵp llywio, hynny ar sail yr 
ariannu craidd i gynnal un Swyddog Safle Morol Ewropeaidd amser llawn yn 2014-15.  
Mae’r costau a ragwelir yn cynnwys ar-gostau a chyllideb Teithio a Chynhaliaeth S fach.  
 
 
 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-conservation-and-biodiversity/marine-protected-areas/?skip=1&lang=cy


12 
 

Casgliadau’r Grŵp Llywio  
 
Er i nifer o aelodau’r grŵp llywio ddweud mai Opsiwn 2 oedd yn well ganddynt, ni chafwyd 
consensws o blaid y naill na’r llall.  
 
Derbyniodd holl aelodau’r grŵp llywio fod costau amcanol opsiwn 2 ac opsiwn 5, cyfanswm 
o £14,000 ar gyfer pob un o’r 21 o awdurdodau perthnasol y flwyddyn (£1.47m dros 5 
mlynedd) o dan Opsiwn 2, a £12,800 ar gyfer pob awdurdod perthnasol y flwyddyn (£1.34m 
dros 5 mlynedd) o dan opsiwn 5, yn ormod o ymrwymiad ariannol i’r holl awdurdodau.  
Hefyd, gan nad yw pob awdurdod yn cyfrannu at drefniadau rheoli lleol ar hyn o bryd, 
gallai’r gwir ffigur ar gyfer yr awdurdodau fod yn uwch.  
 
Daeth y grŵp llywio i’r casgliad na fyddai’r naill opsiwn na’r llall yn ymarferol ar hyn o bryd 
oherwydd diffyg adnoddau.  Mae’r grŵp llywio wedi penderfynu canolbwyntio ar roi help ac 
arweiniad i awdurdodau rheoli ar hwyluso gwelliannau yng nghyflwr rhywogaethau a 
chynefinoedd ar draws rhwydwaith yr AMGoedd yng Nghymru, gan gynnwys nodi cyfleoedd 
i weithio gyda’i gilydd i sicrhau canlyniadau gwell.   
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Deddfwriaeth sy’n ymwneud â rheoli AMGoedd 
 
Am wybodaeth lawnach am gyfrifoldebau cyfreithiol awdurdodau rheoli, darllenwch y 
ddeddfwriaeth ei hun. 

 

 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 - 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/pdfs/ukpga_2009002_en.pdf  
 

 Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN  
 

 Cyfarwyddeb Adar yr UE - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN  

 

 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd) - 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/490/pdfs/uksi_2010049_en.pdf 
 

 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) 2011 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/625/pdfs/uksi_20110625_en.pdf 

 

 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) 2012. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1927/pdfs/uksi_20121927_en.pdf  
 

 Rheoliadau Cadwraeth Forol Alltraeth (Cynefinoedd Naturiol ac ati) 2007 (fel y’u 
diwygiwyd) - http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1842/contents/made  
 

 Confensiwn Ramsar - http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=15398&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 

 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) - 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69  
 

 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016  
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/pdfs/anaw_20160003_mi.pdf  

 

 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites: 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2
000_assess_en.pdf 

 

 Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC: clarification 
of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public 
interest, compensatory measures, overall coherence, opinion of the commission. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guid
ance_art6_4_en.pdf 
 

 Cyfarwyddyd i berchnogion a deiliaid Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
(SoDdGA): 
https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-
areas-of-land-and-seas/guidance-to-site-of-special-scientific-interest-sssi-land-
owners-and-occupiers/?lang=cy 
 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/pdfs/ukpga_20090023_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/pdfs/ukpga_20090023_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/490/pdfs/uksi_2010049_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/625/pdfs/uksi_20110625_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1927/pdfs/uksi_20121927_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1842/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1842/contents/made
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15398&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15398&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/guidance-to-site-of-special-scientific-interest-sssi-land-owners-and-occupiers/?lang=cy
https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/guidance-to-site-of-special-scientific-interest-sssi-land-owners-and-occupiers/?lang=cy
https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/guidance-to-site-of-special-scientific-interest-sssi-land-owners-and-occupiers/?lang=cy

