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Crynodeb Gweithredol 

Y Polisi Adnoddau Naturiol yw ail gynnyrch statudol Rhan 1 o Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru), ac mae’n rhan allweddol o’r broses o sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu 
rheoli’n gynaliadwy trwy bennu'r hyn y mae Gweinidogion Cymru yn ei ystyried yw’r risgiau, 
y blaenoriaethau a’r cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng 
Nghymru, gan gynnwys yr hyn y dylid ei wneud o ran bioamrywiaeth a’r newid yn yr 
hinsawdd; a pholisïau Gweinidogion Cymru ar gyfer cyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy.. 

Yn unol â’r ffyrdd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac egwyddorion Deddf 
yr Amgylchedd, aethpwyd ati i ymgysylltu i lywio datblygiad y polisi hwn. Gofynnwyd am 
adborth ysgrifenedig ar themâu â blaenoriaeth ac amcanion allweddol; gan ystyried yn 
benodol y fframwaith cyfreithiol a’i ofynion, cyfraniadau at y camau allweddol sydd angen eu 
cymryd er mwyn cyflawni’r themâu blaenoriaeth a mynd i’r afael â’r prif heriau, a’r rhwystrau 
sydd angen eu chwalu. Cafodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ei lansio ar 14 Tachwedd 2016 
a chaeodd ar 13 Chwefror 2017, ac mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o’r adborth 
a ddaeth i law. 

Mae rhanddeiliaid wedi croesawu’r Polisi Adnoddau Naturiol ac yn cydnabod ei rôl wrth 
weithredu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Cafodd y themâu â blaenoriaeth a’r heriau 
allweddol a nodwyd yn y ddogfen ymgynghori eu derbyn ar y cyfan a’u cefnogi’n  dda, a 
gofynnwyd am fwy o eglurhad mewn rhai meysydd a heriau ychwanegol, yn enwedig 
cydnabod colli bioamrywiaeth, materion morol a newid yn yr hinsawdd.  
 
Roedd ymatebwyr yn awyddus i weld polisi integredig ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy a fyddai’n cael ei gyflwyno ar draws pob portffolio a sector, gyda chynllun 
cyflawni a gweithredu clir. Pwysleisiwyd cyfraniad allweddol y Polisi Adnoddau Naturiol a 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy at ddiwygio polisi pan fydd y DU yn gadael yr Undeb 
Ewropeaidd. Dywedodd rhai ymatebwyr bod angen newid diwylliannol ac ymddygiadol i 
wneud hyn. Hefyd, pwysleisiwyd yr angen i ymateb yn gyflym er mwyn mynd i’r afael â’r prif 
heriau, fel colli bioamrywiaeth, ac er mwyn bodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. 

Cafodd tair thema â blaenoriaeth y ddogfen ymgynghori eu hyrwyddo’n helaeth. Tynnwyd 
sylw at yr angen i sicrhau bod atebion sy’n seiliedig ar natur yn gwella cydnerthedd 
ecosystemau (yn cynnwys bioamrywiaeth) yn ogystal â’r angen i symud tuag at 
ddatgarboneiddio. Hefyd, cafwyd galwad cryf i bennu graddfa gywir ar gyfer cyflwyno 
ymyriadau yn hytrach na dull eang o weithredu ar lefel y dirwedd. 

Mae buddsoddiad a’r angen i arloesi, yn benodol yn nhermau mecanweithiau ariannol, yn 
cael eu gweld yn allweddol i gyflawni, yn enwedig o ran llenwi blwch dulliau ariannu cyfredol 
fel cyllid y Polisi Amaeth Cyffredin ar ôl Brexit.  
 
Yn ogystal â gwahodd ymatebion ysgrifenedig, cynhaliwyd gweithdai rhanddeiliaid a 
digwyddiadau ymgysylltu ar bolisïau penodol. 
 
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r 83 o ymatebion ysgrifenedig i’r broses ymgynghori. Mae 
Atodiad B yn cynnwys rhagor o fanylion am y dull ymgysylltu ehangach. 
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1. Cyflwyniad 

Bydd y Polisi Adnoddau Naturiol yn allweddol i sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu 
rheoli’n gynaliadwy trwy bennu:  
 

 yr hyn y mae Gweinidogion Cymru yn ei ystyried yw’r risgiau, y blaenoriaethau a’r 
cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru, gan 
gynnwys yr hyn y dylid ei wneud o ran bioamrywiaeth a’r newid yn yr hinsawdd; a 

 polisïau Gweinidogion Cymru ar gyfer cyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy.  

 
Mae’r Polisi Adnoddau Naturiol yn rhan allweddol o’r fframwaith cyflawni ehangach ar gyfer 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, sy’n cwmpasu’r canlynol: 
 

1. Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) Cyfoeth Naturiol Cymru, asesiad 
o reoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy  

2. Y Polisi Adnoddau Naturiol 
3. Bydd Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru yn hwyluso’r broses o roi’r Polisi 

Adnoddau Dynol ar waith yn lleol. 
 
Yn unol â’r ffyrdd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac egwyddorion Deddf 
yr Amgylchedd (Cymru), aethpwyd ati i ymgysylltu er mwyn helpu i lywio datblygiad y Polisi 
Adnoddau Naturiol. 
 
Cafodd yr Ymgynghoriad i lywio datblygiad y Polisi Adnoddau Naturiol ei lansio ar 14 
Tachwedd 2016 a daeth i ben ar 13 Chwefror 2017, gan adeiladu ar ddatganiad interim 
blaenorol y Polisi Adnoddau Naturiol a gyhoeddwyd yn 2015 a oedd yn amlinellu’r prif 
heriau ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy: 
 

 Diogelu a chynyddu ein storfeydd carbon 

 Cynnal ein gallu i gynhyrchu 

 Lleihau perygl llifogydd 

 Gwella iechyd a thegwch cymdeithasol trwy sicrhau bod pobl yn cael mynd at leoedd 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel 

 Gwella ansawdd dŵr a sicrhau ei fod ar gael 

 Gwella ansawdd cynefinoedd a’r cysylltiadau rhyngddynt 

 Cadw natur unigryw ein lleoedd a’n tirweddau hanesyddol 
 

Gan ddefnyddio’r dystiolaeth yn yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol, nodwyd tair 
thema â blaenoriaeth ar gyfer y Polisi Adnoddau Naturiol er mwyn cyflawni’r cyfleoedd 
sylweddol a mynd i’r afael â’r heriau sydd o’n blaenau. 
 
Dyma’r themâu â blaenoriaeth: 
 

 Cyflymu twf gwyrdd trwy ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithiol ac  
ynni adnewyddadwy a chefnogi arloesedd 

 Defnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur i fagu cydnerthedd a gwella’r buddiannau y 
mae adnoddau naturiol yn eu rhoi inni 

 Gweithio ar lefel tirwedd a lle er mwyn gwella llesiant cymunedau ac unigolion. 
 
Gyda’i gilydd, bydd y themâu hyn ein helpu i gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru ac yn 
nodi’r prif feysydd lle gall adnoddau naturiol Cymru barhau i gynnal ffyniant Cymru a 



         

 

gwireddu’r cyfleoedd mawr y maent yn eu cynnig i greu gwlad ddiogel, iach ac egnïol, 
uchelgeisiol sy’n dysgu ac unedig a chysylltiedig.  
 

Yn wahanol i’r dulliau ymgynghori blaenorol, gofynnwyd am adborth ysgrifenedig ar y 
themâu â blaenoriaeth a’r amcanion allweddol a amlinellwyd yn y ddogfen, yn hytrach nag 
ymatebion i gwestiynau uniongyrchol. Hefyd, roedd y ddogfen ymgynghori yn gofyn: 

 ‘Yn arbennig, gan gymryd i ystyriaeth y fframwaith cyfreithiol a’i ofynion fel y’u disgrifir yn y 
ddogfen hon, byddai’n ddefnyddiol derbyn cyfraniadau ar:  

- y prif gamau y mae angen eu cymryd er mwyn cynnal y themâu a mynd i’r afael â’r 
prif heriau;  

- y rhwystrau y mae angen eu chwalu.’  
Mae’r adroddiad Crynodeb o’r Ymatebion hwn yn crynhoi’r ymatebion ysgrifenedig a gafwyd 
fel rhan o’r broses ymgynghori. Cawsom ymateb gan amrywiaeth eang o ymatebwyr, ac 
mae’r rhain ynghyd ag adborth o’r sesiynau ymgynghori gwahanol a amlinellir yn Atodiad B 
wedi bod yn hollbwysig wrth fynd ati i ddatblygu Polisi Adnoddau Naturiol cyntaf y genedl. 

 

  



         

 

2. Dadansoddiad o ymatebion ysgrifenedig i’r ymgynghoriad 

Daeth 83 o ymatebion ysgrifenedig i law.  Mae Tabl 1 yn dangos categorïau’r ymatebwyr, ac 
mae rhestr lawn o’r ymatebwyr ar gael yn Atodiad 1. 
 

Tabl 1: Ymatebwyr fesul categori 

Trydydd sector  25% 
 

Sefydliadau sy’n cynrychioli 
diwydiant 

17% 

Sector cyhoeddus 17% 
 

Sector preifat 14% 
 

Unigolion preifat 12% 
 

Partneriaethau 10% 
 

Sefydliadau addysg 
 

2% 

 

Roedd 6 ymatebwr (7%) o’r tu allan i Gymru, er bod gan y rhan fwyaf ohonynt gysylltiadau 
gweithredol â Chymru. 

  



         

 

3. Adborth ar y themâu â blaenoriaeth 

Nodwyd tair thema â blaenoriaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth yn yr Adroddiad ar Sefyllfa 
Adnoddau Naturiol: 

 Cyflymu twf gwyrdd trwy ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithiol ac ynni 
adnewyddadwy a chefnogi arloesedd 

 Defnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur i fagu cydnerthedd a gwella’r buddiannau y 
mae adnoddau naturiol yn eu rhoi inni 

 Gweithio ar lefel tirwedd a lle er mwyn gwella llesiant cymunedau ac unigolion  
 
Gyda’i gilydd, roedd y themâu â blaenoriaeth hyn yn ceisio nodi’r prif feysydd lle gall 
adnoddau naturiol Cymru gyfrannu at nodau llesiant Cymru; parhau i gynnal ffyniant Cymru 
a gwireddu’r cyfleoedd mawr y maent yn eu cynnig i greu gwlad ddiogel, iach ac egnïol, 
uchelgeisiol sy’n dysgu ac unedig a chysylltiedig. Maent yn adlewyrchu’r dystiolaeth a’r 
tueddiadau allweddol yn yr ‘Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol’ ac ymateb cyntaf 
rhanddeiliaid i’r cyfleoedd a’r risgiau sy’n deillio o’r Refferendwm ar adael yr Undeb 
Ewropeaidd.  

Adborth ar y themâu â blaenoriaeth 

Cafodd tair thema â blaenoriaeth y ddogfen ymgynghori eu canmol gan amrywiaeth eang o 
randdeiliaid. Er enghraifft, cafwyd sylwadau bod y tair thema yn asio’n dda â gofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Roedd un ymatebydd un cytuno bod y themâu, gyda’i 
gilydd, yn pwysleisio’r ffaith na ddylid ystyried adnoddau naturiol fel pethau ar wahân, ond 
yn hytrach fel rhan o system gyfunol, rhyng-gysylltiedig, a bod y math o dwf rydyn ni’n ei 
gefnogi a’i feithrin heddiw yn hollbwysig i genedlaethau’r dyfodol. 

Pwysleisiwyd yr angen i sicrhau bod atebion seiliedig ar natur yn gwella cydnerthedd 
ecosystemau (gan gynnwys bioamrywiaeth), a bod angen symud tuag at ddatgarboneiddio. 
Hefyd, cafwyd galwad cryf i bennu’r raddfa gywir ar gyfer cyflwyno ymyriadau yn hytrach na 
defnyddio dull tirwedd eang. 

Thema â blaenoriaeth 1 - Cyflymu twf gwyrdd trwy ddefnyddio adnoddau’n fwy 
effeithiol ac ynni adnewyddadwy a chefnogi arloesedd 

Twf gwyrdd 

Roedd gwahaniaeth barn ar ystyr ‘twf gwyrdd’ ac roedd y defnydd o’r gair ‘cyflymu’ yn 
achosi rhywfaint o bryder heb ddiffiniad pellach. Er enghraifft, dywedodd rhai ymatebwyr y 
dylai’r diffiniad o ‘twf gwyrdd’ ategu’r pwynt y dylai pob twf fod yn ‘wyrdd’, os mai datblygu 
cynaliadwy yw ein hegwyddor graidd. Roedd hi’n well gan un ymatebydd weld cyfeiriad at 
ddatblygu cynaliadwy, gan ddweud y dylai’r term “‘cyflymu twf gwyrdd’ gael ei ddisodli gan 
gyfeiriad at sicrhau datblygu cynaliadwy, sy’n sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu 
defnyddio’n briodol wrth gefnogi cyfleoedd economaidd, heb beryglu’r nod o gynnal a gwella 
cydnerthedd ecosystemau a’u buddiannau i ni.” 

Teimlwyd y dylai bod mwy o bwyslais ar bwysigrwydd amaethyddiaeth, coedwigaeth a 
physgodfeydd fel rhan bwysig o’r economi werdd a sbardun twf gwyrdd. Roedd cynnyrch o’r 
radd flaenaf o Gymru yn cael ei weld fel dyhead allweddol ar gyfer economi gynaliadwy gan 
sawl un. Dywedodd sefydliad cynllunio lleol fod “sector amaethyddol a defnydd tir 
cystadleuol, cynhyrchiol a chynaliadwy yng Nghymru yn hollbwysig wrth gyflawni yn erbyn 
llawer o’r heriau a nodwyd yn y Polisi.” Roedd rhanddeiliad arall yn cytuno, gan ddweud 



         

 

“does dim pwyslais digonol yn y ddogfen ar bwysigrwydd amaethyddiaeth wrth ddiogelu, 
gwella ac elwa ar adnoddau naturiol Cymru.” Cafwyd sylwadau tebyg o blaid coedwigaeth a 
dyframaeth hefyd, a gweithgareddau cysylltiedig gan gynnwys chwaraeon saethu, sy’n 
“gallu golygu bod creu cynefinoedd yn elfen ddymunol a hyfyw yn ariannol lle na fyddai 
hynny’n wir fel arall.” 

Defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon  

Er bod angen mireinio’r term ‘economi gylchol’ ymhellach, cafwyd cefnogaeth dda i’w 
chynnwys yn y thema hon. Awgrymwyd y gellir ail-eirio’r thema hon i “adlewyrchu’r angen i 
wneud adnoddau’n fwyfwy effeithlon a symud tuag at economi gylchol wrth sicrhau 
datblygiad cynaliadwy.” Awgrymodd un arall y dylai’r “broses o gyflymu twf gwyrdd gael ei 
hystyried yng nghyd-destun datblygu economi gylchol fel cynlluniau ynni a mesurau 
gwastraff.” 

Dywedodd un panel ymgynghori fod “cynhyrchion coed yn enghraifft werth chweil o 
economi gylchol. Mae pob rhan o goeden wedi’i chynaeafu yn cael eu defnyddio a chryn 
ddefnydd yn cael ei wneud o bren a phapur wedi’i ailgylchu ar gyfer tanwydd, cynhyrchu 
papur a chynhyrchion pren wedi’u hailansoddi.” Yn yr un modd, dywedodd rhanddeiliad arall 
fod “yr egwyddor o raeadru’r defnydd angen pwyslais ar gynhyrchion hir-oes gwerth uchel 
yn gyntaf, gyda defnydd wedi’i gynhyrchu ar y cyd neu ei ailddefnyddio yn porthi prosesau 
gwerth is. Mae’r dull hwn yn cefnogi egwyddorion defnyddio adnoddau’n effeithlon, ond 
angen rhywfaint o gydlynu a gweledigaeth strategol.” 

Arloesi 

Roedd rhai o ymatebwyr y sector preifat yn cefnogi’r thema hon, gan gynnig enghreifftiau o 
sut roedden nhw eisoes yn chwilio am gyfleoedd i gynyddu’r defnydd o wastraff yn eu 
prosesau trwy fuddsoddi mewn arloesi cynhyrchion ac atebion newydd sydd angen llai o 
ddeunyddiau neu sy’n defnyddio mwy o gynnwys wedi’i ailgylchu. Er enghraifft, dywedodd 
un eu bod yn “parhau i chwilio am fwy o gyfleoedd i ddefnyddio gwastraff o fewn ein 
prosesau, er enghraifft trwy fuddsoddi mewn arloesi cynhyrchion ac atebion newydd sydd 
angen llai o ddeunyddiau neu sy’n defnyddio mwy o gynnwys wedi’i ailgylchu.” 

Ynni adnewyddadwy 

Roedd cefnogaeth eang ar gyfer ynni adnewyddadwy, yn enwedig wrth bwysleisio’r angen i 
symud oddi wrth y defnydd o danwydd ffosil. Fodd bynnag, roedd rhai pryderon ynghylch 
dulliau a lleoliadau rhai datblygiadau. Cafwyd sylwadau fel “mae’n rhaid i ynni 
adnewyddadwy, fel pob datblygiad, gael ei leoli mewn llefydd priodol nid yn unig er mwyn 
cynhyrchu pŵer ond er mwyn lleihau ei effaith amgylcheddol hefyd.” Cafwyd pryderon tebyg 
am yr effaith amgylcheddol. Er enghraifft, “bydd yn bwysig cyflwyno mecanweithiau a dulliau 
diogelu er mwyn asesu technolegau newydd am unrhyw ddifrod y gallant ei greu i’r 
amgylchedd. Dyma fydd yr achos ar gyfer technolegau ynni adnewyddadwy hefyd.” Roedd 
cwmnïau adnewyddadwy, ar y llaw arall, yn awyddus i ddangos y camau maen nhw eisoes 
yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater hwn. Er enghraifft, tynnodd un sylw at eu Rhaglen 
Gwella Ecosystemau (Ecosystems Enhancement Programme (EEP) sydd â’r nod o wella 
bioamrywiaeth ochr yn ochr â datblygu morlynnoedd ynni’r llanw yn y dyfodol. 

 

 



         

 

Thema â blaenoriaeth 2 – Defnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur i wella 
cydnerthedd a gwella’r buddiannau y mae adnoddau naturiol yn eu rhoi inni 

Ar y cyfan, roedd yr ymatebwyr yn deall ac yn cefnogi atebion sy’n seiliedig ar natur i’r carn. 

Er enghraifft, roedd sylwadau’n cynnwys cydnabod “yn rhyngwladol, mae yna 
gydnabyddiaeth gynyddol fod atebion sy’n seiliedig ar natur yn gallu creu rhan o’r ateb 
hyfyw, cost-effeithiol ac effeithlon hyfyw i heriau fel newid yn yr hinsawdd, rheoli perygl 
llifogydd a llygredd dŵr, yn ogystal â helpu i fynd i’r afael â rhai o’n problemau mwyaf o 
safbwynt iechyd y cyhoedd - diabetes, gordewdra, llygredd aer a sŵn - a sut y gallwn ni 
gyfrannu tuag at y 7 nod trwy ddefnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur.” 
 
Cafodd atebion seiliedig ar natur (NBS) technolegol eraill, fel bioadferiad a hidlo dŵr, eu 
cyflwyno hefyd. 

Bioamrywiaeth 

Roedd pryderon nad oedd cyfeiriad penodol at fioamrywiaeth fel rhan o’r atebion sy’n 
seiliedig ar natur. Er enghraifft, “Rydyn ni’n gadarn o blaid defnyddio atebion sy’n seiliedig 
ar natur i wella cydnerthedd a’r buddion sy’n deillio o adnoddau naturiol, ar yr amod bod 
atebion yn cynnwys mesurau bioamrywiaeth. Mae yna rai atebion seiliedig ar natur nad 
ydynt yn fuddiol i fioamrywiaeth nac yn cyfrannu at greu ecosystemau cydnerth, felly dylai 
hyn fod yn ganolog i unrhyw atebion a nodir.” 

Dywedodd ymatebydd arall, “Dylai datblygu atebion sy’n seiliedig ar natur ategu’r ffaith fod 
angen i’r cynllun gynnwys ystyriaeth o anghenion bioamrywiaeth – yn enwedig y 
rhywogaethau a’r cynefinoedd blaenoriaeth a restrir yn adran 7 o’r Ddeddf.” 

Ecosystemau fel atebion sy’n seiliedig ar natur 

Cyfeiriodd sawl ymatebydd at gyfraniad penodol ecosystemau, o ran darparu atebion sy’n 
seiliedig ar natur, er enghraifft, soniwyd am goetiroedd mewn ardaloedd trefol, a allai “helpu 
i gael gwared ar lygredd aer, lleihau tymheredd mewn trefi a dinasoedd, cynorthwyo gyda 
SUDS a darparu cynefinoedd bioamrywiaeth a chyfleusterau hamdden mewn ardaloedd â 
dirfawr eu hangen.” Cyfeiriodd un arall at erddi fel “elfennau pwysig o rwydweithiau ecolegol 
amlswyddogaeth. Mae gan erddi, boed yn rhai preifat, cymunol neu gymunedol, y potensial 
i gyflwyno manteision niferus, o ran cydnerthedd newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth ac 
iechyd a llesiant, ac mae tystiolaeth gynyddol i gefnogi hyn.” 

Roedd rhai o’r ymatebwyr o’r farn mai atebion sy’n seiliedig ar natur sydd orau ar gyfer y 
cyfleoedd a nodwyd yn yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol. Roedden nhw’n credu 
mai’r “cyfle gorau o feithrin cydnerthedd ecosystemau a chyflawni atebion sy’n seiliedig ar 
natur a sicrhau’r manteision mwyaf i lesiant yw trwy gynyddu’r seilwaith gwyrdd; cynyddu’r 
gorchudd coed; rheoli ardaloedd arfordirol; rheoli maetholion, gwella gorlifdiroedd a 
systemau hydroleg; rheoli pridd yn well; defnydd gwell o’r ucheldiroedd; a rheoli adnoddau 
naturiol morol mewn ffordd integredig.” 

 

Lleihau peryglon llifogydd 

Cafwyd cydnabyddiaeth arbennig o rôl atebion sy’n seiliedig ar natur o ran lleihau peryglon 
llifogydd. Er enghraifft, nodwyd y byddai’r “potensial i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
leihau llifogydd trwy arferion rheoli tir yn rhywbeth a fyddai o werth sylweddol i’r cyhoedd. 



         

 

Bydd symud oddi wrth waith peirianneg galed yn arbed arian i’r pwrs cyhoeddus yn y tymor 
hir, a dylai gael ei weld fel buddsoddiad gwerth am arian.” 

Soniodd rhai sefydliadau unigol sut gallent gyfrannu at hyn. “Ledled y DU, mae clybiau adar 
gwyllt wedi ymgymryd â sawl prosiect encilio dan reolaeth gan fod ardaloedd rhynglanw 
newydd o ddefnydd i glybiau adar gwyllt.” Mae gan randdeiliaid “y potensial i weithio gyda 
Llywodraeth Cymru a CNC er mwyn nodi prosiectau newydd posib i helpu i reoli llifogydd.” 
 

Seilwaith gwyrdd 

Crynhowyd y gefnogaeth dros seilwaith gwyrdd, fel coridorau, toeau, waliau a mannau 
agored gwyrdd, darparu gwasanaethau rheoleiddio gan gynnwys lleihau peryglon llifogydd, 
darparu cynefin i bryfed peillio ac atal tymheredd eithafol mewn ardaloedd trefol, gan y sylw 
canlynol: “Mae gan gysyllteddau’r seilwaith gwyrdd gyfraniad pwysig i’w wneud gyda’r 
pwysau cynyddol i fodloni’r galw am dai. Dylid cydnabod pwysigrwydd cadw adnoddau 
naturiol lleol. Mae ardaloedd o’r fath yn darparu coridorau gwyrdd sy’n ategu’r agenda 
teithio llesol, yn darparu cyfleoedd i weithredu fel cymuned ac yn cael effaith gadarnhaol yn 
y pen draw ar iechyd meddwl a chorfforol.” 

Roedd cryn dipyn o groesgyfeirio at y drydedd thema â blaenoriaeth, yn enwedig y 
berthynas rhwng cysylltedd a gweithredu ar lefel tirwedd, er enghraifft, yr awgrym “nad 
canolbwyntio’n ddiwyro ar ddiogelu ac adfer cynefinoedd sy’n bodloni’n barod ddylai fod ein 
hunig nod - mae’n bosib nad yw hynny’n strategaeth gadarn yn wyneb newid yn yr 
hinsawdd. Yn hytrach, dylem ganolbwyntio ar welliannau net mewn presenoldeb a chyflwr 
cynefinoedd a sefyllfa rhywogaethau ledled Cymru er mwyn caniatáu cyfleoedd i greu 
gwelliannau ger ardaloedd cyfredol ac mewn coridorau er mwyn ehangu a symud ar 
raddfa’r dirwedd gyfan.” 

Awgrymodd y diwydiant coedwigaeth y dylid gwneud mwy o ddefnydd o goed a’r seilwaith 
gwyrdd mewn ardaloedd trefol er mwyn rheoli dŵr wyneb, cysgod, ansawdd yr aer, 
amwynderau, hamdden, iechyd a llesiant. 

Mynediad 

Roedd mynediad i natur a’r seilwaith gwyrdd yn cael ei weld fel agwedd gadarnhaol ar y 
cyfan, er enghraifft, dywedodd un ymatebydd “Mae mynediad i lefydd gwyrdd a 
chyfleusterau hamdden yn gwella llesiant cymunedau ac unigolion. Mae’r cyfleusterau hyn 
yn aml yn cael eu darparu gan y sector coedwigaeth, heb gost i’r pwrs cyhoeddus. Gall 
ehangu’r ardal goedwigaeth yng Nghymru ond olygu bod mwy o bobl yn cael mynediad i’r 
cyfleusterau a ddarperir ganddynt, ac felly gwella llesiant pawb.” Dywedodd cymdeithas 
gerdded y bydd “cysylltu pobl â chefn gwlad a helpu ffermwyr i ddarparu mynediad parhaus 
i’r cyhoedd yn sicrhau manteision economaidd lleol a manteision i iechyd y boblogaeth 
hefyd.” Yn ôl ymatebydd arall, “Er gwaetha’r cynnydd mewn mynediad i fannau gwyrdd neu 
las o’r radd flaenaf o amgylch ardaloedd trefol, ychydig iawn o gynnydd - os o gwbl - a 
wnaed o ran trechu’r problemau iechyd a llesiant sy’n gysylltiedig â segurdod, sydd felly’n 
dystiolaeth glir nad yw cynnydd aruthrol mewn mynediad yn mynd i’r afael â’r broblem.” 

 

 

 



         

 

Thema â blaenoriaeth 3 – Gweithio ar lefel tirwedd a lle i wella llesiant cymunedau ac 
unigolion 

Achosodd geiriad y thema â blaenoriaeth hon rywfaint o ddryswch, gyda rhai o’r ymatebwyr 
yn canolbwyntio ar ran gynta’r thema yn ymwneud â lefel y gweithredu i fynd i’r afael â 
phroblemau, tra bod sylwadau eraill yn ymwneud â gwella llesiant cymunedau ac unigolion,. 

Meddai un yn hyn o beth, “Gwella llesiant cymunedau ac unigolion trwy ddarparu gwaith, 
cynlluniau gwresogi cymunedol, ychwanegu gwerth, gwella’r seilwaith e.e. ffyrdd, rheilffyrdd, 
band eang, iechyd ac addysg.” Ac meddai un arall “efallai y byddai’n gliriach / fwy 
cynhyrchiol rhannu’r thema hon ymhellach (i gynnwys) er enghraifft: ‘gwella llesiant 
cymunedau ac unigolion trwy addysg.” 

Gwella iechyd a llesiant 

Cafwyd llu o sylwadau’n ymwneud â gwella iechyd a llesiant. Gwnaeth ymatebwyr gysylltiad 
uniongyrchol rhwng cysylltiad â natur ac iechyd meddwl a chorfforol da, rhywbeth y gellid ei 
wella ymhellach trwy gyfrwng polisïau i helpu’r cyhoedd i ddysgu am fynediad, gan gynnig 
enghreifftiau o hyn, yn enwedig o’r sector coetir a choedwigaeth, lle “mae’r cyfleusterau hyn 
yn aml yn cael eu darparu gan y sector coedwigaeth heb unrhyw gost o gwbl i’r pwrs 
cyhoeddus.” Hefyd, dywedodd fforwm garddio fod “tystiolaeth yn dangos nad yw manteision 
‘cysylltiad â natur’ fel ffordd o leihau cyfres o anhwylderau iechyd o reidrwydd yn golygu bod 
angen cysylltiad ag ardaloedd gwledig neu wyllt, a bod gerddi cefn yn gallu cyflawni’r rôl 
hon lawn cystal.” 

Roedd un cyngor bwrdeistref sirol, ymhlith eraill, o’r farn bod rheoli adnoddau naturiol yn 
fater  iechyd y cyhoedd. “Mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn enwedig o fewn 
ardaloedd trefol, yn fater iechyd y cyhoedd ac angen dull o weithio mewn partneriaeth â’r 
Byrddau Iechyd Lleol a CNC er mwyn helpu awdurdodau lleol i gryfhau effeithiolrwydd 
strategaethau lleol er lles y boblogaeth, fel cynlluniau llesiant a datganiadau ardal.” Roedd 
cryn gefnogaeth i’r GIG wneud cysylltiadau clir â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, ac 
atal salwch meddwl a chorfforol, a fyddai’n atgyfnerthu amcan Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol o gymryd camau ataliol. Cyfeiriwyd at adroddiad NHS Scotland / Forestry 
Commission Scotland ar “lasu” eu hysbytai er mwyn sicrhau cyfraddau gwella gwell hefyd. 

Graddfa gweithredu 

Fe wnaeth rhai o’r ymatebwyr ganolbwyntio fwy elfen gyntaf y thema hon, graddfa’r camau 
gweithredu. Er enghraifft, dywedodd un mewn perthynas â’r fersiwn Saesneg o’r thema: 
“mae geiriad y thema hon braidd yn ddryslyd, a byddem yn croesawu pe baech newid y 
drefn e.e. ‘Adfer natur ar lefel tirwedd a lle, ac felly’n mynd i’r afael â dirywiad mewn 
bioamrywiaeth law yn llaw â gwella llesiant cymunedau ac unigolion.” 

Roedd gwahaniaeth barn o ran y term ‘ar lefel tirwedd’ hefyd, gyda llawer o gyfeiriadau at 
ddull tirwedd a gweithredu ar raddfa tirwedd. Er bod pobl yn cefnogi hyn ac yn cynnig sawl 
esiampl, er enghraifft, cyfeirio at y cysylltedd a ddarperir gan berthi, ymylon ffyrdd a 
dyfrffyrdd, gallai’r rhain berthyn yn haws i’r thema â blaenoriaeth atebion sy’n seiliedig ar 
natur. Ymddengys bod dealltwriaeth well o’r ‘lefel lle’, gyda chefnogaeth i weithredu ar lefel 
ardal leol, ar lefel dalgylch a lefel ecosystem. Cynigiodd llawer o’r ymatebwyr ‘dull rheoli ar 
lefel yr ecosystem’ yn hytrach na ‘ar lefel tirwedd a lle’, gan fod modd ei gymhwyso’n well 
wrth drafod yr amgylchedd morol. 



         

 

Cynigiwyd sawl enghraifft o’r raddfa ar gyfer gweithredu. Cyfeiriodd nifer at safleoedd 
dynodedig, a’u rôl nhw yn y thema â blaenoriaeth hon, lle gallai safleoedd gwarchodedig 
ddod yn elfen graidd o rwydweithiau gweithredol graddfa fawr. Roedd un ymatebydd yn 
teimlo, er enghraifft, y dylid gwneud mwy o ddefnydd o’r adnoddau sydd ar gael ar hyn o 
bryd, gan gynnwys safleoedd gwarchodedig. Hefyd, cafodd Parciau Cenedlaethol a 
Chynlluniau Bro Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol eu nodi fel enghreifftiau o 
ddulliau gweithredu ar lefel lle a thirwedd ar gyfer anheddau. Cafodd Cynlluniau Bro eu nodi 
fel adnoddau allweddol i hwyluso’r thema â blaenoriaeth hon hefyd. 

Bu cefnogaeth i lefel dalgylch hefyd, er enghraifft, “Mae rheoli dalgylchoedd yn cael ei weld 
fwyfwy fel y llinell amddiffyn gyntaf ar gyfer diogelu ein cyflenwadau dŵr yfed.” 

Meddai un cyngor dinesig “Mae’r thema hon yn golygu gweithredu ac ymyrryd ar raddfeydd 
priodol i’r broblem. Felly, dylai Rheoli Adnoddau Dynol ystyried y cysyniadau cymdeithasol 
llai gweladwy sef cymuned, bro a rhanbarth yn gall pobl uniaethu â nhw. Hefyd, efallai bydd 
angen ystyried y ffiniau ecolegol a ffisegol a achosir gan, er enghraifft, yr amrywiad mewn 
topograffi, daeareg, priddoedd ac felly’r ecosystemau. Bydd cyfuniad o’r ffactorau hyn yn 
helpu i benderfynu ar y raddfa neu’r lefel fwyaf addas ac effeithiol o weithredu ac ymyrryd.”  

Gweithredu a mentrau ar lefel gymunedol 

Roedd thema gyffredin i’r ymatebion i’r thema â blaenoriaeth hon o blaid cynlluniau, 
buddsoddiad a mentrau cymunedol. Cyfeiriwyd at brosiectau lleol fel ‘Pollinators for Life’, 
gan gynnwys ‘Green Infrastructure Action Plan for Pollinators’ a llu o brosiectau cymunedol 
ymarferol fel dulliau llwyddiannus o weithio ar lefel lle. Roedd cwsmeriaid un darparwr 
cyfleusterau yn rhoi cryn flaenoriaeth i gefnogi prosiectau addysgol, hamdden ac 
amgylcheddol yn eu cymunedau. Fodd bynnag, roedd Cynllun Gweithredu Strategol un 
rhanddeiliaid yn nodi mai “y cyfraniad mwyaf i lesiant unigolyn yw swydd gyflogedig, sydd 
yn ei thro’n helpu i gynnal cymunedau gwledig a’r gwasanaethau maen nhw’n dibynnu 
arnynt er ansawdd bywyd.” Dywedodd ymatebydd arall “mae’n bwysig cofio mai dim ond 
trwy fentrau preifat, tirfeddianwyr a rheolwyr tir mae modd darparu twf a buddsoddiad 
gwirioneddol ar gyfer yr economi a’r gymuned wledig mewn ffordd gynaliadwy. Nid yw 
ailddosbarthu cyfoeth yn unig yn gynaliadwy.”     

Mae rhai’n credu y dylid rhoi blaenoriaeth i newid defnydd tir “lle mae’n cynnig cyfleoedd 
buddsoddi ac enillion uniongyrchol i bobl leol, gan gefnogi cydnerthedd cymdeithasol a 
diwylliannol.” Soniodd ymatebydd arall am y cyfleoedd y mae prosiectau ynni 
adnewyddadwy graddfa fawr yn eu cynnig i fuddsoddiad cymunedol, er mwyn helpu i 
gyflawni amcanion llesiant Llywodraeth Cymru. Er hynny, roedd rhai’n poeni nad yw’r Polisi 
Adnoddau Naturiol yn crybwyll nac yn cydnabod yr amgylchedd morol na’r cymunedau 
gwledig arfordirol, ac eraill yn nodi nad oedd digon o gyfeiriad at ardaloedd trefol. Hefyd, 
codwyd pryderon am yr ardaloedd mawr o gaeau gwyrdd sy’n cael eu neilltuo ar gyfer 
datblygiadau, a dywedodd eraill y byddai’r anghydraddoldebau iechyd a thegwch ar gyfer yr 
ardaloedd trefol tlotach yn mynd o ddrwg i waeth ar ôl diddymu cyllid yr UE. 

 

 

 

 



         

 

Rhywogaethau a chynefinoedd 

Nid oedd hi’n glir i’r ymatebwyr a fyddai’r angen i fynd i’r afael ag adfer rhywogaethau a 
chynefinoedd yn ganolog i’r thema â blaenoriaeth hon. Er enghraifft, dywedodd un 
ymatebydd nad yw’r cyfeiriad at y gydberthynas rhwng rhywogaethau a chynefinoedd ac 
ecosystemau cydnerth “yn darparu digon o sicrwydd y bydd mesurau i gynnal a gwella’r 
ecosystemau yn mynd i’r afael yn llawn â’r dasg o adfer cynefinoedd a rhywogaethau â 
blaenoriaeth.” Rhybuddiodd ymatebydd arall fod “dull tirwedd yn rhy gyffredinol ei natur a 
gallai hyn esgeuluso micro-gynefinoedd neu rywogaethau unigol” 
 

  



         

 

4. Adborth ar yr heriau allweddol  

Roedd yr ymgynghoriad yn crynhoi’r asesiad o adnoddau naturiol y genedl, yn seiliedig ar 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol Cyfoeth Naturiol Cymru a bwysleisiodd yr heriau 
allweddol canlynol: 

 lefelau llygredd yn ein haer 

 sicrhau cyflenwad di-dor o ddŵr glân 

 ein bioddiogelwch (iechyd planhigion ac anifeiliaid, a rhywogaethau estron 
goresgynnol)  

 ansawdd a ffrwythlondeb ein pridd 

 bioamrywiaeth, sy’n sail i strwythur a gweithgarwch ein hecosystemau 

 cydnerthedd ein hecosystemau a’u buddiannau i ni, gan gynnwys eu rôl 
aruthrol i’n diogelu rhag peryglon fel llifogydd ac i liniaru effeithiau’r newid yn 
yr hinsawdd ac addasu iddo 

 sŵn trefol sy’n cyfrannu at faich amgylcheddol afiechyd. 
 
Cafodd yr heriau allweddol canlynol eu hamlinellu hefyd, yn seiliedig ar y Datganiad Polisi 
Adnoddau Naturiol interim a gyhoeddwyd yn 2015 
 

 Diogelu a chynyddu ein storfeydd carbon 

 Cynnal ein gallu i gynhyrchu 

 Lleihau perygl llifogydd 

 Gwella iechyd a thegwch cymdeithasol trwy sicrhau bod pobl yn cael mynd at 
leoedd gwyrdd a glas o ansawdd uchel 

 Gwella ansawdd dŵr a sicrhau ei fod ar gael 

 Gwella ansawdd cynefinoedd a’r cysylltiadau rhyngddynt 

 Cadw natur unigryw ein lleoedd a’n tirweddau hanesyddol.  
 

Roedd amrywiaeth eang o’r ymatebwyr yn derbyn yr heriau allweddol hyn, ac yn eu cefnogi 
gan mwyaf. Er enghraifft, roedd un ymatebwr yn falch o weld bod llifogydd ac ansawdd a 
ffrwythlondeb priddoedd wedi’u nodi fel heriau pwysig sydd angen mynd i’r afael â nhw yng 
nghyd-destun cydnerthedd ecosystemau. Dywedodd un arall eu bod, o safbwynt iechyd y 
cyhoedd, yn cydnabod ac yn hyrwyddo i’r eithaf strategaethau a mentrau sy’n gwella pob 
agwedd ar iechyd meddwl a chorfforol a’r cysylltiad hollbwysig rhwng adnoddau naturiol a’r 
manteision iechyd. Mae iechyd yn ganolog i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Cafwyd 
galwadau i gydnabod llygredd aer fel yr her iechyd y cyhoedd bwysicaf i’r Polisi Adnoddau 
Naturiol. Roedd eraill yn cytuno bod tirweddau yn asedau unigryw ond bregus sydd mewn 
perygl o gael eu diraddio oherwydd ‘datblygiadau anaddas ac anghynaliadwy’. 

Awgrymodd llawer o ymatebwyr y dylid cynnwys heriau allweddol ychwanegol yn y Polisi 
Adnoddau Naturiol. 

Roedd un yn canolbwyntio ar golli gorchudd coed, gan ddweud bod gan brinder a cholli 
coed brodorol a gorchudd coetir, a cholli perthi iach, oblygiadau o ran cysylltedd ar hyd a 
lled y dirwedd, gan effeithio ar allu bywyd gwyllt i oroesi ac addasu, cynyddu’r perygl o ddŵr 
ffo, gyda goblygiadau o ran peryglon llifogydd, ansawdd dŵr a diraddio’r pridd, a thanseilio 
storfeydd carbon. 

Roedd ymatebydd arall am weld yr heriau allweddol canlynol yn eu cynnwys: 



         

 

 Angen mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar fyrder, yn enwedig yng nghyd-destun 
pennu’r cyllidebau carbon cyntaf yn 2018. 

 Dirywiad parhaus mewn llawer o rywogaethau a chynefinoedd 

 Sut i reoli’r amgylchedd morol yn gynaliadwy.  

Fe wnaeth eraill bwysleisio’r angen i’r heriau hyn gydnabod yr amgylchedd morol a’r 
materion yn ymwneud â’r rhyngwyneb rhwng y tir a’r môr, yn enwedig rhai’n ymwneud â’r 
materion a nodwyd yn yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol , er enghraifft, pwysau 
datblygiadau ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. Dywedodd un ymatebydd fod 80% o’r 
sbwriel môr yn tarddu o’r tir, yn ogystal â’r lefelau cynyddol o lygredd/dŵr ffo, gan awgrymu 
y dylai blaenoriaethau’r Polisi Adnoddau Naturiol gynnwys mesurau cadarn i fynd i’r afael â’r 
ffynonellau sbwriel a llygredd sy’n cael effaith negyddol ar fioamrywiaeth a chydnerthedd yr 
amgylchedd morol. 

Awgrymiadau eraill i’w cynnwys yn y polisi fel heriau allweddol oedd rhywogaethau estron 
goresgynnol a chydnabod heriau adnoddau mwynol. Er enghraifft, dywedodd un ymatebydd 
fod angen meddwl strategol hirdymor i sicrhau bod y cyflenwad digonol a chyson o fwynau 
o Gymru yn cael ei ganiatáu yn unol â’r galw parhaus am seilwaith, tai a phrosiectau 
adeiladu eraill sy’n cyfrannu at wella llesiant ac economi’r DU. 

Roedd llawer o ymatebwyr yn poeni’n fawr am y dirywiad ym mioamrywiaeth Cymru ac yn 
dymuno gweld hwn yn cael ei gydnabod fel her benodol. Ymhlith yr awgrymiadau a gafwyd 
oedd diwygio’r her ‘Gwella ansawdd cynefinoedd a’r cysylltiadau rhyngddynt’ er mwyn 
adlewyrchu geiriad Deddf yr Amgylchedd ynghylch cydnerthedd ecosystemau – 
‘Gwella/hybu cydnerthedd ecosystemau, gan ystyried amrywiaeth (rhwng ac o fewn 
ecosystemau), cysylltedd, graddfa, cyflwr ac addasrwydd’. 
 
Cafwyd cefnogaeth dros gynnwys pryfed peillio yn benodol, er enghraifft, dywedodd dau 
ymatebydd y dylai camau gweithredu i ddiogelu gwenyn a phryfed peillio eraill fod yn rhan 
ganolog o’r Polisi Adnoddau Dynol (mewn cysylltiad â diogelwch bwyd), gan gydnabod 
cyfraniad allweddol pryfed peillio i’n tirwedd a’n cefn gwlad. 
 
Hefyd, roedd cefnogaeth i gynnwys cyfeiriad at achosion sylfaenol rhai o’r heriau sy’n ein 
hwynebu, er enghraifft, ‘‘Dylid nodi’n glir mai gorddefnyddio adnoddau yw’r drwg yn y caws, 
ac y bydd yn gryn her yn y dyfodol oherwydd y cynnydd mewn poblogaeth, y galw am ddŵr 
ac ati” a chafwyd sawl cyfeiriad at lygredd aer, pridd a dŵr.  

5. Adborth ar y camau allweddol i'w cymryd i gyflawni'r themâu â 
blaenoriaeth, mynd i’r afael â’r heriau allweddol a'r rhwystrau rhag eu 
cyflawni 
 
Gwahoddwyd adborth ysgrifenedig ar y camau allweddol y mae angen eu cymryd, a'r 
rhwystrau y mae angen eu chwalu er mwyn cyflawni'r themâu â blaenoriaeth a mynd i'r 
afael â'r heriau allweddol, a oedd yn cynnwys y meysydd canlynol 

 Cyllid a buddsoddiad 
 Gweithio traws-sector 
 Fframweithiau deddfwriaethol 
 Cynllunio defnydd tir 
 Ymgysylltu a chyfathrebu 
 Sgiliau a hyfforddiant 
 Sylwadau penodol ar y themâu â blaenoriaeth 



         

 

Gwnaed sylwadau y dylai’r broses o drosi'r themâu blaenoriaeth yn gamau gweithredu 
ymarferol ddangos ymagwedd integredig a fydd yn sicrhau bod y Polisi’n gweithio'n 
gyfannol i ddatblygu llesiant cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd cymunedau yng 
Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, ar yr un pryd ag ymateb yn gyflym a chadarn i'r 
pryderon amgylcheddol hynny. 

Cyllid a buddsoddiad 

Roedd yr angen am adnoddau, cyllid a buddsoddiad er mwyn cyflawni themâu â 
blaenoriaeth y Polisi Adnoddau Naturiol yn destun sylw cyson gan yr  ymatebwyr. Gwnaed 
nifer o bwyntiau allweddol mewn perthynas â chyllid cyhoeddus a chaffael a'r sector preifat. 

Cyfeiriwyd at y toriadau mewn cyllid cyhoeddus a'r galwadau sy’n gwrthdaro ar y cyllid 
hwnnw fel problemau wrth fynd ati i weithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol. Dywedodd un 
rhanddeiliad "Lle bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni newid, drwy Ddatganiadau Ardal, 
neu Awdurdodau Lleol er enghraifft, mae angen meddwl hefyd am bennu adnoddau ar gyfer 
y camau gweithredu hyn ar adeg pan fo cryn gystadleuaeth am gyllid o fewn y cyrff hyn." 

Roedd Awdurdodau Lleol eu hunain yn amlygu rhwystrau o ran diwylliant a pholisi mewn 
gwasanaethau cyhoeddus lle mae'r rhain wedi'u cyflwyno ar wahân yn hytrach na'r dull 
integredig y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn galw amdano. 

Ystyrid bod adnoddau i sicrhau’r capasiti penodol i gyflwyno'r Polisi Adnoddau Naturiol yn 
broblem – mae gan lai o Awdurdodau Lleol swyddogion bioamrywiaeth, mae ceisio am 
grantiau’n cymryd llawer o amser ac yn gystadleuol ac nid oes fawr o adnoddau neilltuol ar 
ei gyfer, ac mae Awdurdodau Lleol yn awyddus i osgoi risg mewn perthynas â buddsoddiad 
cyfalaf. 

Roedd caffael cyhoeddus yn cael ei weld fel offeryn i sicrhau y gweithredir ar 
flaenoriaethau'r Polisi Adnoddau Naturiol, er enghraifft, y defnydd o bren wedi’i dyfu’n 
lleol. Fodd bynnag, byddai galw am arweinyddiaeth a fframweithiau i annog rhagor o hyn. Er 
enghraifft, dywedodd un rhanddeiliad "Ar hyn o bryd, ceir gwrthdaro rhwng y cyd-destun 
cymhorthdal ynni sy’n symud yn gyflym ac yn anrhagweladwy, lle mae tariffau’n disgyn, a 
hyd y broses caffael cyhoeddus a gwneud penderfyniadau gwleidyddol." 

Awgrymir bod angen cyflwyno mesurau a chymhellion i’w gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr 
ddefnyddio ynni gwyrdd yn well, diogelu gwasanaethau ecosystemau a gwella 
bioamrywiaeth gyffredinol ar raddfa ehangach. 

Ystyriwyd bod rheoli tir sy'n eiddo cyhoeddus i wella cydnerthedd ecolegol â chyllidebau 
wedi’u clustnodi yn ddefnydd da o arian cyhoeddus, y gellid ei ddefnyddio hefyd fel arian 
cyfatebol lle mae rhywfaint o adnoddau eisoes wedi'u cael gan sefydliadau preifat a'r 

cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys lle y caiff mesurau strategol eu hystyried yn angenrheidiol, er 
enghraifft, er mwyn mynd i'r afael â Rhywogaethau Estron Goresgynnol. 

Roedd yr angen i fuddsoddi ym manteision adnoddau naturiol cynaliadwy o gyllidebau 

cysylltiedig, er enghraifft, iechyd a thrafnidiaeth, yn cael ei gydnabod yn eang. Roedd yna 
awgrym bod Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a'r manteision lluosog i lesiant y wlad 
yn haeddu cyllid gwell fesul ardal uned: "O ystyried y cyfraniad gwerth ychwanegol gros y 
mae adnoddau naturiol Cymru yn ei wneud fel yr esboniwyd yn yr ymgynghoriad, a'r costau 
sy’n gysylltiedig (â’u rheoli)... byddai'n fuddiol addasu cydbwysedd y gwariant yng Nghymru 
i sicrhau bod manteision llawn yr amgylchedd i iechyd a llesiant yn cael eu gwireddu... er 
enghraifft, dan adain Iechyd, Llesiant a Chwaraeon." 

Hoffai un rhanddeiliad brofi'r awgrym fod y manteision hyn yn ddigon pendant i warantu bod 
rhan o'r gyllideb iechyd yn cael ei dargyfeirio o drin i atal, yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 



         

 

Ar ôl i’r DU adael yr UE, cafodd mater polisïau newydd ar gyfer ffermio a rheoli pysgodfeydd 
wedi i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ddod i ben, ei nodi fel 
cyfle i adolygu modelau cyllido a'r defnydd o arian cyhoeddus. 

Er enghraifft, dywedodd un ymatebydd "Mae colli’r PAC yn golygu colli'r model cyllido sydd 
wedi bodoli yn ein hardaloedd gwledig ers degawdau ac sydd wedi bod yn sail i reoli dros 
80% o dir Cymru. Mae arnom angen model newydd ar gyfer Rheoli Tir yn Gynaliadwy yng 
Nghymru." 

Cafwyd llawer o sylwadau ynglŷn â sut y gallai cynlluniau weithredu yn y dyfodol, yr hyn y 
dylent ei gynnal a'u ffocws ar adeiladu ecosystemau, busnesau a chymunedau cydnerth ar 
gyfer y dyfodol. 

Gwnaed sylwadau penodol ar y canlynol 

 cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar gynlluniau 
 cynyddu maint ac ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer bioamrywiaeth ar dir fferm 

 annog cydweithredu ar raddfa'r dirwedd i wella cysylltedd cynefinoedd 
 cydgysylltiad rhwng polisïau Llywodraeth Cymru – e.e. ar ddŵr ac 

amaethyddiaeth 
 gweithredu prosiectau i gynnig effaith fesuradwy glir a gwerth am arian o ran y 

gymhareb rhwng gweithredu ymarferol a chostau gweinyddu/rheoli/hyrwyddo. 
 gwneud mecanweithiau a chymhellion yn amodol ar gydweithio ar raddfa’r 

dirwedd 
 darparu mynediad hirdymor ar ôl i gynllun ddod i ben 

 sicrhau na ddylai cymhellion a ddarperir drwy gynlluniau arwain at gosbi 
canlyniadau cadarnhaol eraill 

Nodwyd bod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn dangos awydd i gyflwyno newid buddiol drwy 
ddull o weithredu o’r gwaelod i fyny, er bod ymatebwyr yn awyddus i weld dull gweithredu 
cydweithredol yng ngwir ystyr y gair. 

Roedd yna bryder fod llawer o'r heriau dan sylw mewn perygl o ddisgyn ar y pwrs 
cyhoeddus neu reoleiddio, er y gellid mewnoli'r costau'n well lle y ceir gweithgareddau’n 

seiliedig ar y farchnad. Mae angen denu buddiannau’r sector masnachol wrth gyflawni 
blaenoriaethau'r Polisi Adnoddau Naturiol a chwilio am ffyrdd newydd o ariannu gwaith 
cyflawni drwy fuddsoddi yn ein hadnoddau naturiol. Roedd llawer yn cydnabod yr angen i roi 
gwerth ar ein hadnoddau naturiol mewn modd a all wedyn gefnogi buddsoddiad o’r fath yn y 

gwaith o’u rheoli’n gynaliadwy. Cafodd hyn ei ddisgrifio mewn un ymateb fel hyn: 'Mae 
sicrhau pwysoliad cytbwys o werth ariannol yn erbyn yr amgylchedd... yn galw am 
fecanwaith ar gyfer pwyso a mesur un prosiect yn erbyn un arall a allai fod yn wahanol iawn 
o ran cydbwysedd ecwiti/yr amgylchedd/yr economi.' Nodwyd bod gwerth cynhenid yr 
amgylchedd naturiol yn rhywbeth sy’n anodd priodoli gwerth iddo o'i gymharu â'r economi. 

Cytunwyd y dylid rhoi gwerth ar adnoddau naturiol ac y dylid cyfeirio at fudd economaidd 
asedau Cymru fel dŵr a mwynau yn y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith  Cymru a'r Comisiwn 
Seilwaith arfaethedig ar gyfer Cymru. 

Cafwyd awgrymiadau y dylai pob diwydiant sy'n defnyddio ecosystemau a gwasanaethau 
ecosystemau gyfrannu at eu hadfer, neu at liniaru niwed. Er enghraifft, dywedodd un 

rhanddeiliad y gellid codi tâl ar gyfradd premiwm am ddŵr Cymru nas defnyddir yng 
Nghymru a'i ddefnyddio ar gyfer cyllido gwaith gorfodi a lliniaru. Cyfeiriwyd hefyd at 
gronfeydd megis Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd sy’n gallu defnyddio incwm o ynni 
adnewyddadwy i gefnogi prosiectau cymunedol, ac at gau Cronfa yr Ardoll Agregau. 



         

 

Nododd rhanddeiliad fod potensial clir i ddenu buddsoddiad sefydliadol mewn coetiroedd 
yng Nghymru ac y dylid archwilio gwahanol fodelau perchnogaeth a rheoli ar gyfer Ystâd 
Coetir Llywodraeth Cymru. 

Awgrymodd ymatebydd arall pe bai rhwystrau rheoleiddiol yn cael eu goresgyn er mwyn 
hwyluso gweithgarwch economaidd, dôi buddsoddiad a fyddai'n hwyluso twf a pharhad 
atebion yn seiliedig ar natur sy’n gysylltiedig â dyframaeth. 

Roedd rhai o’r ymatebwyr yn frwd eu croeso i’r Taliadau am Wasanaethau Ecosystemau i 
gefnogi’r gwaith o gyflawni canlyniadau Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gan 
ddweud "byddem yn croesawu ymrwymiad clir i ddatblygu cynlluniau Taliadau am 
Wasanaethau Ecosystemau fel rhan o'r Polisi Adnoddau Naturiol... (a) datganiad clir ynglŷn 
â rôl Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru o ran cefnogi cynlluniau o'r fath." 

Roedd eraill hefyd yn cefnogi'r defnydd o fecanweithiau marchnad, ond nodwyd sawl 
rhybudd. Roedd yna bryder fod yn rhaid prisio adnoddau naturiol yn briodol mewn termau 

real i ysgogi cymhellion economaidd ar gyfer sicrhau arbedion effeithlonrwydd ac y dylid 
buddsoddi unrhyw incwm a godir mewn gwelliannau i ecosystemau. 

Roedd sawl ymatebydd yn rhannu’r farn fod Taliadau am Wasanaethau Ecosystemau’n dal i 
fod yn uchelgeisiol, yn enwedig mewn termau ariannol go iawn, ei bod yn anodd cysylltu 
buddiolwyr a darparwyr gwasanaethau ac efallai na fyddai’n cynhyrchu'r buddsoddiad a 
ddymunir. 

Gweithio traws-sector 

Tynnodd rhai ymatebwyr sylw at y ffaith y bydd rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy 
drwy'r Polisi Adnoddau Naturiol yn galw am newid diwylliannol ar gyfer cyflawni ar draws y 
sector cyhoeddus ac roeddent yn galw am i hyn gael ei gydnabod yn un o'r heriau 
allweddol. 

Un rhwystr posibl rhag cyflawni oedd y methiant neu'r amharodrwydd i gydnabod y rhan y 
gall adnoddau naturiol ei chwarae yn sicrhau datblygiad economaidd hirdymor, gan ffafrio 
‘enillion cyflym’ byrdymor yn lle hynny. Ystyriwyd bod sicrhau cydbwysedd wrth reoli 

adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chydbwyso galwadau sy'n gwrthdaro ar ein hadnoddau 
naturiol a'r polisïau ar gyfer Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn fwy o her na’r 
disgwyl o bosibl. 

Rhoddwyd enghreifftiau megis cael tir ar gyfer tai ac anghenion economaidd, cynigion ar 
gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy, anghenion cynhyrchu da byw a thwristiaeth, lle mae'n 
ymddangos eu bod yn tynnu’n groes i Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy, neu y gallent 
fod yn fygythiad i'w gilydd, neu gael eu blaenoriaethu un dros y llall. Cafwyd galwadau hefyd 
am alluogi rheolwyr tir i reoli'r amgylchedd naturiol mewn ffordd gynaliadwy sy'n ceisio dod 
o hyd i gydbwysedd ymarferol rhwng gofynion diogelwch bwyd, cyfrannau dŵr a’i argaeledd, 
lliniaru newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a diogelu bywyd gwyllt, rheoli perygl llifogydd, 
ansawdd dŵr a hyfywedd busnesau fferm. 

Mynegodd eraill bryderon ynglŷn ag anhawster cyflawni yn y fath fodd gan honni y byddai'n 
gofyn am asesiad gwybodus a chyfranogol o restr hir o faterion hanfodol ac er y gallai hyn 
nodi rhai atebion a fyddai’n golygu bod pawb ar eu hennill, yn y rhan fwyaf o achosion bydd 
yna gyfaddawd anochel rhwng gwasanaethau ecosystem o ran a bydd angen ei asesu i 
weld a yw’r budd o ddarparu un gwasanaeth ecosystem yn fwy na'r gost i ddarparu rhai 
eraill. 

Fframweithiau Deddfwriaethol 

Derbyniwyd sylwadau ar yr angen i ddangos sut y mae'r gwahanol ddeddfau a 
fframweithiau deddfwriaethol yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghymru. Mae angen bod yn glir 
fod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn sail i ddatblygiad y Polisi Adnoddau Naturiol, 



         

 

a bod y Polisi Adnoddau Naturiol yn nodi blaenoriaethau a pholisïau i sicrhau bod cyfraniad 
adnoddau naturiol i'n llesiant mor fawr â phosibl. 

Yn benodol, roedd yna alwadau i ddangos sut y byddai'r Polisi Adnoddau Naturiol yn cyd-
fynd â mecanweithiau cynllunio ac yn dylanwadu arnynt, gan gynnwys Cynllun Morol 
Cenedlaethol Cymru, Cynllun Adfer Natur Cymru, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, 
y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, Cynllun Gweithredu Strategol y Môr a Physgodfeydd 
Cymru a Nodiadau Cyngor Technegol. 

Awgrymwyd bod cysylltiad rhwng y Polisi Adnoddau Naturiol ac ystod eang o ddeddfau gan 
gynnwys Deddf Teithio Llesol (Cymru), Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) a 
deddfau’r DU gan gynnwys Deddf yr Amgylchedd 1995, Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, Deddf 
Cynllunio ac Ynni 2008 a Deddfau Ynni 2008, 2010 a 2011. 

Galwodd un ymatebydd ar Lywodraeth Cymru i gytuno i gynnal y Cyfarwyddebau Natur yng 
Nghymru ac i fod yn rhan o'r broses o weithio gyda gwledydd eraill i ddatblygu Cynllun 
Gweithredu i fynd i'r afael â'r heriau a nodwyd o ran eu gweithredu. 

Cafwyd cefnogaeth i sylfaen reoleiddiol gref, gyda gwell rheoliadau ar gyfer arferion 
llygru. Fodd bynnag, câi hynny ei weld yng nghyd-destun yr angen am gamau gorfodi er 
mwyn sicrhau eu bod o unrhyw werth. 

Ond ar y llaw arall, gwelwyd bod rheoliadau’n rhwystr rhag gweithredu rhai o'r 
blaenoriaethau. Dywedodd un rhanddeiliad coedwigaeth mai’r 'rhwystr mwyaf sylweddol i 
greu coetiroedd a’r twf gwyrdd y mae hynny'n ei gynhyrchu yw rheoleiddio. ' Roedd hwn yn 
safbwynt cyffredin, yn enwedig mewn perthynas â chael cymeradwyaeth i greu coetiroedd 
lle’r hoffai ymatebwyr i Lywodraeth Cymru gymharu â’r sefyllfa yn yr Alban. 

Cafwyd nifer o sylwadau penodol iawn ynghylch yr angen dybryd i gychwyn deddfwriaeth 
Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy o fewn y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr, a'r angen i 
orfodi caniatâd gollwng. 

Cynllunio Defnydd Tir 

Cyfeiriodd sawl ymatebydd at y rhan y gallai Polisi Cynllunio ei chwarae o ran gweithredu'r 
Polisi Adnoddau Naturiol. Dywedodd un fod "polisïau cynllunio a ddatblygwyd gan 
Lywodraeth Cymru a thrwy Gynlluniau Datblygu Lleol yn hanfodol i sicrhau ymatebion 
priodol a chadarnhaol i'r pwysau lleol ac allanol ar adnoddau naturiol, ac i ddatblygu 
gwledig. Dylid cadw'r polisi cynllunio ar y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn gyfoes i 

gydbwyso'n llawn yr ystod o bwysau gyda'r angen i ddiogelu adnoddau naturiol a llesiant 
cymunedau." 

Cefnogwyd y farn hon gan eraill a galwyd am ganllawiau penodol ar ddyrannu safleoedd tir 
glas i'w datblygu, er mwyn sicrhau bod gerddi a mannau agored ar gyfer datblygiadau 
newydd yn cael eu hystyried o fewn rhwydweithiau ehangach. 

Ymgysylltu a Chyfathrebu 

Mynegodd sawl un o’r ymatebwyr eu dymuniad i ymgysylltu a chyfathrebu'n ehangach ar 
bwrpas a ffyrdd o weithio ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) er mwyn cyflawni a gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol. 

Mae rhai wedi lleisio pryderon ynglŷn ag ymgysylltu â chynulleidfaoedd ehangach i 

wireddu'r potensial y gallai gweithredu Deddf yr Amgylchedd ei gyflawni. Roedd eraill yn 
awyddus i weld cydweithio ac ymgysylltu â’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan 
gynnwys pob dinesydd a rhanddeiliad sy'n elwa ar adnoddau naturiol, gydol cylch bywyd y 

polisi. Nodwyd hefyd yr angen i gyfryngu ynghylch goblygiadau lleol ein huchelgeisiau 
cenedlaethol a sicrhau eu bod yn cael eu deall yn glir a'u cefnogi. 



         

 

Awgrymodd ymatebwyr fod angen codi ymwybyddiaeth a chyfathrebu'n fewnol ac yn allanol 
ynghylch yr hyn y mae Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ei olygu a beth yw 

canlyniadau hynny, gan gynnwys y manteision i iechyd a chymunedau. Nodwyd nifer o 

bwyntiau ynglŷn â’r newidiadau a'r iaith sydd ei hangen. "Felly, mae'r ffordd rydym yn siarad 
am Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy, ei hyrwyddo ac addysgu pobl yn ei gylch yn 

allweddol. Rhaid i'r iaith a'r dull a ddefnyddir fod yn hygyrch, yn gyfrwng i ysbrydoli ac yn 

hawdd eu deall. Mae meithrin awydd cenedlaethol i ddiogelu a gwella ein hadnoddau 
naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn allweddol i lwyddiant Rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy." 

Negeseuon allweddol a awgrymir ar gyfer cyfathrebu: 

 Y rhan hollbwysig mae'r amgylchedd yn ei chwarae fel ein system cynnal bywyd 
 Sut mae rhwydweithiau, cysylltedd a chydnerthedd ecolegol yn cyfrannu at wella 

llesiant cymunedau ac unigolion 
 Goresgyn yr her o leihau'r pwysau ar ein hadnoddau naturiol/lleihau'r galw i ymelwa 

ar adnoddau naturiol/hyrwyddo defnydd o adnoddau amgen 
 Cysylltu pobl â'r awyr agored 
 Annog patrymau ymddygiad fel bod pobl yn gwerthfawrogi ac yn parchu'r 

amgylchedd 
 Y rhan y mae mannau gwyrdd yn ei chwarae wrth oresgyn problemau iechyd 
 Y cyfraniad cadarnhaol a wneir gan ffermwyr a rheolwyr tir i reoli adnoddau naturiol 

yn gynaliadwy 

Roedd rhai o’r sylwadau’n pwysleisio gwrthwynebiad cyhoeddus a gwleidyddol i bolisïau a 
allai annog lefelau mwy cynaliadwy o ddefnydd, lefelau uwch o ailddefnyddio ac ailgylchu, 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol neu gerbydau trydan, ac i ddatblygiad rhai 
mathau o ynni adnewyddadwy (e.e. ffermydd gwynt) ac roedd rhybudd y gallai llwyddiant o 
ran defnyddio adnoddau’n effeithlon gynyddu defnydd mewn gwirionedd wrth i ddefnyddwyr 
deimlo eu bod yn cael llai o effaith, gan arwain at ddim gwahaniaeth net. 
 

Sgiliau a Hyfforddiant 

Roedd yna gefnogaeth i ddefnyddio cyfleoedd addysgol, mentrau a chymhellion i fynd i'r 
afael â'r newidiadau diwylliannol ac ymddygiadol sydd eu hangen. 

Roedd rhai ymatebwyr yn ystyried mai’r her fwyaf i weithredu'r themâu â blaenoriaeth oedd 
yr angen i gynyddu lefelau arbenigedd, a thyfu'r sector a'r gronfa sgiliau ar gyfer Rheoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy - thema sy'n cael ei hadleisio drwy’r ymatebion ar yr 
angen am arweiniad, enghreifftiau o arferion gorau a chyngor. Cafwyd awgrym y dylid 
"canolbwyntio ar addysgu a chymell ffermwyr i ddwysáu’n gynaliadwy, er enghraifft, drwy 
dechnegau megis y dull rheoli ffermydd yn gyfannol, neu dechnegau eraill mwy newydd na 
chânt eu defnyddio bron byth megis amaeth-goedwigaeth, ochr yn ochr â ffocws mwy 
mynych ar ddatblygiadau technolegol." 

Cafodd partneriaid cyflenwi ehangach eu cydnabod hefyd. Awgrymodd un ymatebydd, er 
enghraifft, fod gan Gyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd, gyda chefnogaeth arbenigwyr iechyd y 
cyhoedd a chenedlaethol, gyfraniad arwyddocaol i’w wneud tuag at reoli ansawdd aer a sŵn 
yn lleol, gan ddweud y gall eu dylanwad ymestyn y tu hwnt i'r GIG a helpu i lunio camau 
gweithredu i wella a diogelu iechyd y cyhoedd ar draws sectorau. 

Nodwyd sylwadau penodol ar y themâu blaenoriaeth. 

 

 



         

 

Thema â Blaenoriaeth 1 - Cyflymu twf gwyrdd trwy ddefnyddio adnoddau’n fwy 
effeithiol ac ynni adnewyddadwy a chefnogi arloesedd 

Ystyriwyd bod arweinyddiaeth, dealltwriaeth well, cymhellion a mentrau yn allweddol i 
oresgyn rhwystrau a sicrhau cynnydd ar y thema hon. Dywedodd ymateb un cyngor sir fod 
angen 'annog busnesau lleol i ddatblygu sgiliau a mentrau i wneud y gorau o gyfleoedd Twf 

Gwyrdd.' Roeddent yn tynnu sylw at eu Polisi Anogaeth Coed eu hunain fel enghraifft dda o 
arweinyddiaeth yn y maes hwn. 

Awgrymwyd bod mentrau polisi sy'n cynnwys y diwydiant effeithlonrwydd adnoddau yn 
gweithio orau ar lefel genedlaethol, wedi'u cydlynu rhwng llywodraeth y DU, llywodraeth leol 
a diwydiant. Cafwyd awgrym fod angen cynllunio seilwaith yn ganolog er mwyn sicrhau'r 
gallu i "weithio ar raddfa fawr" i atgyfnerthu'r cyfleoedd a ddaw yn sgil cynyddu cynhyrchiant 
pren, tanwydd a gwasanaethau ecosystemau. 

Yn yr un modd, roedd pryder fod y defnydd o ynni adnewyddadwy mewn datblygiadau lleol 
wedi bod yn gyfyngedig hyd yn hyn, ac awgrymiadau y byddai angen arweiniad cryfach gan 
Lywodraeth Cymru a thariffau cyflenwi trydan a chymhellion mwy deniadol yn economaidd a 
rheoliadau ac arweiniad ar arferion gorau er mwyn i ddefnydd o ynni adnewyddadwy ddod 
yn norm. 

Ystyriwyd bod camau i gefnogi'r economi gylchol yn hanfodol. Nodwyd yr enghraifft o  godi 
5c am fagiau plastig fel cam i'r cyfeiriad cywir, ond mae'r angen i gyflymu ein hymdrechion 
yn y maes hwn er mwyn lleihau gwastraff, megis cynlluniau dychwelyd ernes a gwaharddiad 
posibl ar Styrofoam yn parhau. 

Roedd gweithio gyda'r diwydiant adeiladu yn thema a oedd yn codi dro ar ôl tro. Nodwyd 
Polisi Cynllunio Cymru fel ymyriad allweddol i gynorthwyo gyda hyn, gyda pholisïau gorfodol 
yn cael eu hawgrymu i ddatblygwyr tai adeiladu toeau a waliau gwyrdd a mesurau 

effeithlonrwydd ynni. Roedd cynnig arall yn canolbwyntio ar garbon ymgorfforedig i ysgogi 
defnydd effeithlon o adnoddau yn y sector adeiladu, gan awgrymu y dylai asesiadau carbon 
ymgorfforedig fod yn orfodol ar gyfer pob prosiect cyhoeddus. Fodd bynnag, nododd un arall 

y defnydd o ddeunyddiau gwastraff yn ei ddiwydiant a rhybuddiodd y dylid ystyried 
argaeledd deunyddiau gwastraff yn y dyfodol, yn enwedig ar gyfer cynhyrchwyr sment, wrth 
ddatblygu polisïau effeithlonrwydd adnoddau. 

Nododd ymatebwyr o'r diwydiant ynni adnewyddadwy nifer o broblemau gyda datblygu'r 
flaenoriaeth hon ymhellach, gan gynnwys argaeledd grid yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig, a hwyluso seilwaith cysylltiedig megis prosiectau storio, cefnogaeth i ddatblygiadau 
gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol a gweithrediad Ardaloedd Chwilio Strategol. 

Ystyrid bod perchnogaeth ar y cyd ac asedau cymunedol yn un ffordd ymlaen.  Er enghraifft, 
dywedodd un ymateb fod "perchnogaeth ar y cyd o ynni adnewyddadwy ar raddfa 
cyfleustodau yn gyfle i sicrhau buddsoddiad hirdymor mawr ei angen mewn cyfnod o wasgu 
ar gyllidebau awdurdodau lleol. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried datblygu canllawiau a 
chefnogi sefydliadau i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer perchnogaeth ar y cyd yn cael eu deall 
a’u datblygu." 

Roedd yna beth pryder y gallai datblygwyr lluosog yn cystadlu am yr un ymgysylltiad 
cymunedol arwain at gyfyngu ar raddfa ac roedd yna bryderon unigol hefyd ynglŷn â diffyg 
diogelwch ariannol i gymunedau ac unigolion, a rheoleiddio'r sefydliadau ynni 
adnewyddadwy. 

 

 

 

 



         

 

Thema â Blaenoriaeth 2 - Defnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur i fagu cydnerthedd 
a gwella'r buddiannau y mae adnoddau naturiol yn eu rhoi inni. 

Un o'r camau allweddol a'r rhwystrau i’w goresgyn yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
atebion yn seiliedig ar natur a'u manteision. 

Pwysleisiodd Cyfoeth Naturiol Cymru yr angen i ddatblygu canllawiau arferion gorau sy'n 
berthnasol i awdurdodau cyhoeddus, a datblygiad proffesiynol i godi ymwybyddiaeth o 
atebion yn seiliedig ar natur, gydag unrhyw gyllid yn cael ei gynnig i sicrhau bod y defnydd o 
atebion yn seiliedig ar natur wedi'u hymgorffori ynddynt. 

Nododd rhai ymatebwyr y rhwystrau yn sgil y ffaith nad yw rheoleiddwyr a datblygwyr yn 

deall manteision seilwaith gwyrdd, gwrthwynebiad diwylliannol a phrinder sgiliau. Roedd 
nifer o Awdurdodau Lleol yn cytuno, gan nodi bod yna "her o ran y canfyddiad nad yw 
perfformiad cynlluniau seilwaith gwyrdd yn wybyddus a bod yna gostau cynnal a chadw 
ansicr parhaus. Fel y cyfryw, gellid ystyried bod ffynonellau ariannu yn fwy tebygol o 
hwyluso atebion seilwaith llwyd, ac er bod costau sylweddol ynghlwm wrthynt ymlaen llaw, 
ystyrir bod y goblygiadau cynnal a chadw sy’n gysylltiedig â hwy yn llai cymhleth a llai 
costus." 

Nododd un ymatebydd y byddai'n hanfodol "helpu sefydliadau i ddeall sut y gallai atebion 
sy'n seiliedig ar natur gynnig ffordd ymlaen iddynt - yn aml yn unol ag egwyddor atal Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (e.e. atal llifogydd; atal diabetes, problemau iechyd 
meddwl) ac mewn rhai achosion, cyfle datblygu economaidd (e.e. cyfleoedd twristiaeth, 
busnesau pren.)" 

Roedd rhai Awdurdodau Lleol yn cydnabod bod rheoli tir yn aml y tu allan i reolaeth 
gynllunio ac y bydd y rhan fwyaf o fesurau yn dibynnu'n helaeth ar berchnogion tir a'r 

cynlluniau a'r cymhellion i hwyluso'r camau hyn. Er enghraifft, nododd un ymatebydd "y 
graddau roedd ansawdd dŵr a chysylltedd wedi gwella o dan Glastir a chynlluniau amaeth-
amgylcheddol blaenorol." Ac ychwanegodd un arall fod "ymdrechion cyson ffermwyr drwy 
gymryd rhan mewn cynlluniau amaeth-amgylcheddol wedi arwain at wella cyflwr a gwaith 
cynnal llawer o gynefinoedd a rhywogaethau... Felly, mae sicrhau manteision eraill nad 
ydynt ar gyfer y farchnad, gan gynnwys bioamrywiaeth, yn ddibynnol iawn ar reoli tir 
gweithredol." 

Cafwyd rhai sylwadau ar fanylion a ffyrdd o weithio cynlluniau amaeth-amgylcheddol yn y 
dyfodol, er enghraifft: 

 Mae angen i'r gefnogaeth i amaeth-amgylchedd yn y dyfodol hyrwyddo 
arferion rheoli cynefinoedd da, ac felly cyllid ar gyfer cynnal y cynefin gorau, 
nid creu cynefin gwell newydd yn unig. 

 Mae llwyddiant y Gronfa Natur a diddordeb yn y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn 
dangos sut y mae tirfeddianwyr a ffermwyr yn gwarchod eu tir ac adnoddau 
naturiol a'r awydd cryf i gyflwyno newid buddiol drwy ddull o weithredu o’r 

gwaelod i fyny. Mae lle i ymestyn y ffordd gydweithredol hon o weithio y tu 

hwnt i'r cynllun presennol. 

 

Nodwyd sylwadau penodol pellach ynglŷn â’r angen am ddull strategol o fynd i'r afael â 
Rhywogaethau Estron Goresgynnol a fyddai'n peri bygythiad i effeithiolrwydd atebion sy’n 
seiliedig ar natur, a'r angen i sicrhau nad yw ateb arfaethedig sy’n seiliedig ar natur yn 
disodli ecosystem wahanol sy’n darparu gwasanaethau gwahanol. 

Dywedodd un fod "hyn yn digwydd oherwydd bod “gwasanaethau ecosystemau" mewn 
gwirionedd yn deillio o ecosystemau ehangach ac na ellir ymelwa ar rai “gwasanaethau 
ecosystemau” heb ddiraddio “gwasanaethau ecosystemau" eraill ymhellach." Roedd eraill 



         

 

yn rhoi enghreifftiau fel lleoli pwll neu blannu coed llydanddail mewn glaswelltir sy’n gyfoeth 
o rywogaethau. 

Roedd ehangu coetiroedd yn achos pryder penodol, gan godi'r pwynt fod angen ystyried 
lleoliad coetiroedd neu goedwigaeth er mwyn sicrhau bod adnoddau naturiol a 

gwasanaethau ecosystemau yn cael eu gwarchod yn briodol. Cynigiwyd y gellid gwireddu 
mwy o fuddiannau ecosystem drwy frithwaith o gynefinoedd yn hytrach na gorchudd coed 
helaeth. 

Cafwyd awgrym hefyd y dylid cydbwyso rhywogaethau a'r dull o’u rheoli â gwarchod y 
dirwedd, a rhybudd y gall gwarchod tirweddau presennol gyfyngu ar y broses o ddileu 

arferion gwael neu gynyddu gorchudd coetir neu rostir. Mae angen cydbwyso'r asesiad o 
dirweddau ar gyfer ecosystemau a buddion diwylliannol / hanesyddol. 

 

Thema â Blaenoriaeth 3 – Gweithio ar lefel tirwedd a lle er mwyn gwella llesiant 
cymunedau ac unigolion  

Cafwyd ffocws cryf ar yr angen am gyfranogiad rhanddeiliaid lluosog yn y flaenoriaeth 
hon. Dywedodd un fod "mwy o bartneriaid yn golygu safbwyntiau mwy amrywiol mewn 

unrhyw ymgymeriad cynllunio - felly mae angen amser ac ymdrech i feithrin y cysylltedd 
hwnnw rhwng pobl yn ogystal â rhwng lleoedd." 

Nododd un arall fod dull cydweithredol yn dibynnu'n helaeth ar barodrwydd, gallu a dycnwch 
rhanddeiliaid i ddatblygu a gweithredu prosiectau. Mae cefnogi'r cydweithrediad a gwaith 
partneriaeth hwn yn allweddol. Roeddent yn dweud mai "un o'r gwersi a ddysgwyd gennym 

o'n gwaith yn ein dalgylchoedd dŵr yw pwysigrwydd cydweithio a harneisio grym y 
bobl. Ond mae angen hwyluso hynny." 

Nododd ymatebwyr bwysigrwydd partneriaethau cryf gyda gwybodaeth a chysylltiadau da 

yn lleol i fynd i'r afael â phrosesau cyflwyno ceisiadau sy’n gymhleth ac yn heriol.  Hefyd, 
nodwyd yr hanes hir o ddarparu gwahanol wasanaethau cyhoeddus ar wahān, a’r angen i’w 
dwyn ynghyd bellach. Hyrwyddwyd yr angen i greu cynlluniau ar gyfer y gweithlu mewn 

adrannau cyngor sydd â chyfrifoldebau adnoddau naturiol er mwyn iddynt gydweithio'n 
agosach a bod yn fwy cydgysylltiedig i allu gwneud penderfyniadau cynaliadwy. 

Cytunai ymatebwyr fod potensial enfawr i breswylwyr lleol gael perchnogaeth ar gynlluniau 

a phrosiectau yn y cymunedau. Fodd bynnag, mae angen mwy o gyngor ac arweiniad i 

sicrhau dull gwirioneddol gyfannol tuag at ymdeimlad o le a llesiant. Mae angen sicrhau bod 
cynlluniau cymunedol, yn enwedig wrth edrych ar gynlluniau ynni, yn diwallu anghenion a 
blaenoriaethau'r cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf. 

 

  



         

 

6. Sylwadau eraill 

Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn croesawu’r Polisi Adnoddau Naturiol ac yn cydnabod 
y rhan y bydd yn ei chwarae yn gweithredu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, drwy osod 
y fframwaith ar gyfer datblygu polisïau rheoli tir a môr yn y dyfodol. Derbyniwyd sylwadau 
pellach mewn perthynas â’r canlynol 

 Y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, a rôl y Polisi Adnoddau Naturiol 
 Ffyrdd newydd o weithio 
 Cyflawni 
 Tystiolaeth a monitro 
 Sylwadau cyffredinol a phenodol pellach 

Y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd 

Roedd y rhagair, a ysgrifennwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a 
Materion Gwledig, yn pwysleisio rhan allweddol y Polisi Adnoddau Naturiol ei chwarae wrth 
ddiwygio polisi ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Dywedodd un rhanddeiliad sut y 
mae canlyniad y refferendwm yn newid y cyd-destun strategol y mae'n rhaid i'r polisi hwn 

weithredu ynddo. Dywedodd un arall ei bod yn amlwg y dylai'r Polisi Adnoddau Naturiol 
nodi'r cyfleoedd a'r bygythiadau i Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy sy'n deillio o 

adael yr UE. Mae rhanddeiliaid yn awyddus i sicrhau bod y gorchmynion diogelu'r 
amgylchedd sydd ar waith ar hyn o bryd drwy'r UE yn ddiogel ar ôl Brexit. 

Ffyrdd newydd o weithio 

Sylw arall a gafwyd oedd bod Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ffordd newydd 
hanfodol i'r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill weithredu a bod symud i'r ffordd hon o 

weithredu yn galw am newid mawr o ran systemau a diwylliant. Maent yn gweld y Polisi 
Adnoddau Naturiol fel rhan hanfodol o gyflawni'r newid hwn ac yn cydnabod maint y dasg 
dan sylw. Nododd nifer o ymatebwyr yr angen i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio er mwyn 
cydweithio a rhannu arfer gorau a'r gofyniad i'r Polisi Adnoddau Naturiol ganolbwyntio ar 
bolisïau llywodraethu trawsnewidiol i annog cyfathrebu ac integreiddio ar draws adrannau 
Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid. 

Cyflawni 

Roedd yr ymatebwyr yn awyddus i weld polisi integredig ar gyfer rheoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy a fyddai'n arwain yn eglur at newid fesul cam yn y dull o gyflawni ar draws 
pob portffolio a sector gyda chynllun clir i nodi sut y byddai'r newidiadau'n cael eu 

cyflawni. Roedd eraill yn galw am eglurder ynglŷn â’r hyn sydd angen ei wneud a maint a 
chyflymder y camau angenrheidiol, ac ymhellach, y bydd hyn yn ei dro yn galw am osod 
targedau neu gerrig milltir, ac adrodd yn eu herbyn, er mwyn sicrhau y gellir mesur cynnydd 
tuag at Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy, neu gydnabod a mynd i’r afael â diffyg 
cynnydd. 

Galwodd un arall ar Lywodraeth Cymru i nodi ei bwriadau polisi a'r amserlen ategol ar gyfer 
y gwaith hwn. Ac er mwyn ysgogi gweithgarwch ar y tair thema, bydd yn hanfodol i’r Polisi 

Adnoddau Naturiol statudol nodi rhai o'r cyfleoedd a'r blaenoriaethau penodol y gallai’r 
Llywodraeth, busnesau, y trydydd sector a chyrff y sector cyhoeddus gydweithio i fynd i'r 
afael â hwy. 

Roedd yna sylwadau’n cynghori hefyd y dylem ofalu rhag bod yn rhy ragnodol neu 
"ganolbwyntio ar atebion", er mwyn osgoi llesteirio cyfleoedd arloesol a chreadigol i Reoli 
Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy sy'n cael eu diystyru'n anfwriadol. 

Roedd y Datganiadau Ardal yr oedd yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru eu cynhyrchu o 
dan Adran 10 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 er mwyn hwyluso gweithrediad y 
Polisi Adnoddau Naturiol yn destun nifer o sylwadau ynglŷn â'r camau allweddol ar gyfer 



         

 

cyflawni'r thema hon. Mae rhai o'r farn ei bod yn bwysig i’r Polisi Adnoddau Naturiol 
bwysleisio cydgysylltiad penderfyniadau ynglŷn â defnydd tir a rheoli adnoddau naturiol ac 

egluro'r goblygiadau o ran datblygu Datganiadau Ardal. Sylw mwy rhybuddiol a wnaed 
oedd "na fydd gwneud yr asesiadau hyn yn gwbl annibynnol fesul ardal yn effeithlon, a bydd 
angen dybryd am ddadansoddi ar raddfa fwy." 

Mynegwyd pryderon hefyd ynglŷn â chylchoedd cynllunio anghymharus fel rhwystr posibl i 
gydweithio a Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Rhybuddiai un fod " angen i 
Gynlluniau Llesiant, Datganiadau Llesiant a Datganiadau Ardal, y bydd rhai ohonynt yn 
gorgyffwrdd ond nid o reidrwydd yn gydamserol, fod yn gyson ac yn gyflenwol i osgoi 
dryswch a dyblygu. Mae llawer o'r meysydd blaenoriaeth lleol yn debygol o ganolbwyntio llai 

ar yr amgylchedd nag unrhyw Ddatganiadau Ardal felly mae angen i’r rhain sicrhau eu bod 
yn ategu blaenoriaethau lleol ac yn darparu manteision amgylcheddol." Yn yr un modd, 
mynegodd un arall bryderon "ynghylch y cyfyngiadau posibl y gallai Datganiadau Ardal eu 
rhoi ar fusnesau gwledig; sut y bydd awdurdodau perthnasol yn ymdrin â'r rhain; a sut y 

gallai'r rhain ryngweithio ag ardaloedd dynodedig eraill. Er enghraifft, os yw un busnes yn 
ddarostyngedig i reolau sy'n gysylltiedig ag un neu fwy o Ddatganiadau Ardal, yr Awdurdod 
Lleol ac awdurdod Parc Cenedlaethol, gall hyn fod yn gyfyngol ac yn feichus i’r busnes a 
swyddogion.' Dywedodd eraill y byddai angen eglurder i gyfeirio gwaith ar draws ffiniau 

datganiadau ardal, gydag ystod eang o randdeiliaid, yn enwedig rheolwyr tir. 

Tystiolaeth a monitro 

Roedd yna gefnogaeth i’r fframwaith iteraidd ar gyfer Rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy sef asesu'r dystiolaeth, penderfynu ar y blaenoriaethau ar gyfer gweithredu, a 
hwyluso hynny drwy’r datganiadau ardal. Cafwyd sylwadau ar yr angen i ddangos 
cysylltiadau cryfach â'r sail dystiolaeth a ddarperir gan yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau 
Naturiol, er bod rhai yn ystyried bod hwnnw ar lefel rhy uchel ar gyfer gwneud 
penderfyniadau. Er mwyn hwyluso'r broses o wneud penderfyniadau, gwnaed sylwadau 
ynghylch yr angen am well dealltwriaeth, yn enwedig diffiniad diamwys o gydnerthedd, ei 
nodweddion, a sut i'w gyflawni, - er enghraifft - beth a olygir wrth gynefinoedd cydnerth, 
beth yw eu gofynion a'r dull o’u rheoli? 

Nodwyd yr angen hefyd i fesur cynnydd er mwyn dangos cydnerthedd gwell ein hadnoddau 
naturiol a'r buddiannau ychwanegol a ddarperir ganddynt. Roedd cefnogaeth i ddatblygu 
rhaglen fonitro hirdymor barhaus ar gyfer adnoddau naturiol.  
 
Nodwyd mater prinder data, yn enwedig yn yr amgylchedd morol. Soniodd nifer o 
ymatebwyr am yr angen i sicrhau bod data da ar gael i fod yn sail i benderfyniadau, i 
gefnogi gwirfoddolwyr sy'n casglu'r data a'r sefydliadau sy'n eu cefnogi, i gadw'r sgiliau a'r 
gallu i gasglu a dadansoddi data, gan gynnwys casgliadau cyfeirio. 

Roedd llawer o gefnogaeth i ddefnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael ar draws y byd ar 
bolisïau sy'n gweithio. Roedd un brifysgol yn argymell y defnydd o'r mecanwaith polisi What 
Works Wales ac awgrymodd Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig y dylid penodi Pwyllgor 
Cynghori Gwyddonol i gynghori Cyfoeth Naturiol Cymru. Roedd Prifysgolion Cymru yn 
barod i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar ddadansoddi bylchau ac arferion gorau, ond yn 
gweld yr angen i ddatblygu’r platfform addysg uwch-Cyfoeth Naturiol Cymru ymhellach. 

 

 

 

 

 



         

 

 
Sylwadau cyffredinol a phenodol pellach 

 Dylai'r tair thema â blaenoriaeth (gallai meysydd gwaith fod yn deitl mwy 
eglur) egluro'n benodol beth yw’r rhesymeg dros eu dewis, eu 
canlyniadau dymunol a’u cyfraniad at y nodau. Ni fwriedir i'r olaf 
awgrymu dull ticio blychau i ddangos eu bod yn cyfrannu at bopeth i ryw 
raddau, er y gellid gosod hyn mewn tabl er eglurder. 

 Er bod y themâu â blaenoriaeth yn glir, mae’r amcanion allweddol 
ymhell o fod yn amlwg. Credwn y bydd hyn yn ei gwneud yn anodd 
datblygu'r Polisi Adnoddau Naturiol, a monitro effeithiolrwydd ei 
weithrediad yn y pen draw. 

 Yr angen am restr dermau 
 Mae'r iaith drwyddi draw yn annelwig ac yn agored i’w 

chamddehongli. Nid yw'r ddogfen yn gosod cyfeiriad polisi clir ac mae’r 
iaith yn aml yn amwys, yn enwedig os yw’r polisi hwn yn mynd i lywio 
maint a chynnwys Datganiadau Ardal a gweithrediad Cynllun Adfer 
Natur Cymru. 

 Gallai fod ffocws cliriach hefyd ar risgiau a chyfleoedd i Reoli Adnoddau 
Naturiol yn Gynaliadwy, gan gynnwys yr hyn y dylid ei wneud mewn 
perthynas â newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth, fel sy'n ofynnol dan 
adran 9(2) o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

 O ganlyniad, gallai fod yn werth amlinellu lleoliad polisïau eraill 
Llywodraeth Cymru yn y diagram strwythur. 

 Mwy o ystyriaeth o’r amgylchedd hanesyddol 
 Cyfeirio’n fwy eglur at Barciau Cenedlaethol, AHNE, safleoedd 

treftadaeth y byd a pharciau a gerddi rhestredig, a'r Adolygiad o 
Dirweddau’r Dyfodol. 

 Mae gan geobarciau/y geosffer ran bwysig i'w chwarae o ran ategu a 
ffurfio tirweddau a rheoli lleoliad adnoddau naturiol, dwy elfen sy’n 
cyfrannu at hunaniaeth weledol a diwylliannol unigryw Cymru. 

 Mae treftadaeth ddiwydiannol Cymru yn elfen gref o'i hunaniaeth 
genedlaethol ac mae llawer o hen safleoedd diwydiannol wedi cael eu 
hailbennu’n safleoedd ar gyfer dysgu am y dreftadaeth ddiwydiannol 
leol. Y Gymdeithas Ddaearegol 

 Teithio llesol 
 Dewisiadau teithio cynaliadwy -  pwyntiau gwefru ceir trydan, ond mynd 

i'r afael hefyd â dibyniaeth pobl ar geir 
 Llygredd golau 
 Ystyried anghenion a chynrychiolaeth menywod 
 Cyfraniad at gynaliadwyedd byd-eang 
 Saethu, hela a physgota 
 Mwynau 
 Cynhyrchu bwyd trefol 

 
  



         

 

 

Atodiad A - Rhestr o’r Ymatebwyr 
 
Trydydd Sector = 21 (25%) 
 

 Afonydd Cymru/Ymddiriedolaeth Afonydd Cymru 
 Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod (Cymru) 
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 Glandŵr Cymru  
 Grŵp Cymunedol Cilgwyn 
 Coed Cymru 
 Ymddiriedolaeth Gwarchod Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt 
 Llais y Goedwig (Coetiroedd Cymunedol yng Nghymru) 
 Y Gymdeithas Cadwraeth Forol 
 Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru 
 Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched 
 Y Cerddwyr 
 RSPB Cymru 
 Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru 
 Y Gymdeithas Ddaearegol 
 Coed Cadw 
 Cyswllt Amgylchedd Cymru 
 Cymdeithas Gwenynwyr Cymru 
 Fforwm Garddio Bywyd Gwyllt 
 Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
 WWF Cymru 

 
Sefydliadau sy’n cynrychioli diwydiant = 14 (17%) 
 

 Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain 
 Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad Cymru 
 Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd 
 Cynghrair Cefn Gwlad Cymru 
 Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) 
 Hybu Cig Cymru 
 Sefydliad y Peirianwyr Sifil 
 Mineral Products Association Ltd 
 Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru (NFU) 
 Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru 
 Scottish Association of Country Sports 
 Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU 
 Cymdeithas Pysgotwyr Cymru 
 WoodKnowledge Wales 

 
 
 
 
 



         

 

Sector Cyhoeddus = 14 (17%) 
 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
 Cyngor Dinas Caerdydd 
 Cyngor Sir Caerfyrddin 
 Dinas a Sir Abertawe 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 Cyngor Gwynedd 
 Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
 Cyfoeth Naturiol Cymru 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
 Cyngor Sir Powys 
 Iechyd Cyhoeddus Cymru 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 

Sector Preifat = 12 (14%) 
 

 Andrew Bromwin & Co Ltd 
 Dŵr Dyffryn Dyfrdwy 
 Dŵr Cymru 
 Pisces Environmental & Fisheries Advisory Services  
 Resource Efficiency Services 
 Asiantaeth Ynni Hafren Gwy 
 Tarmac 
 Tidal Lagoon Power 
 Tilhill Forestry Ltd 
 Trallwm Forest Lodge 
 Valpak 
 Vattenfall 

 
Ymatebion gan unigolion preifat = 11 (12%) 
 

 Ann MacGarry 
 Betty Lee 
 G Brine 
 Keith Jones 
 Ken Richards 
 Max Wallis 
 Robert Ellis 
 Sarah Bond 
 3 a ddymunai fod yn ddienw 

 
  



         

 

Atodiad B - Adroddiad Ymgysylltu 

Yn unol â ffyrdd newydd o weithio o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac i 
ddangos cydymffurfiaeth ag egwyddorion Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, 
aethpwyd ati i ymgysylltu a chydweithio wrth ddatblygu a llywio’r gwaith o gynhyrchu’r Polisi 
Adnoddau Naturiol terfynol. 

Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd ar y Polisi Adnoddau Naturiol 
ddydd Llun 14 Tachwedd 2016 a daeth i ben ar 13 Chwefror 2017. Cynhaliwyd dau weithdy 
traws-sector yn ystod y cyfnod ymgynghori; ar 7 Rhagfyr cynhaliwyd digwyddiad a 
hwyluswyd yn annibynnol, a elwodd ar arbenigedd Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol 
sy’n cael ei grynhoi isod a chynhaliwyd gweithdy pellach ar 23 Ionawr ar gyfer cyfarfod 
bwrdd crwn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Drwy gydol yr 
ymgynghoriad, cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu gyda sectorau penodol ac ar 17 Ionawr 
2017, cafwyd cyflwyniad gan Lywodraeth Cymru mewn gweminar a gynhaliwyd gan Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ac a oedd yn agored i nifer fawr o randdeiliaid, i drafod 
Pwysigrwydd y Polisi Adnoddau Naturiol i’r Trydydd Sector - Cwestiynau Allweddol a 
Sylwadau. 

 

 

 
 


