
Rheoliadau Llygredd Amaethyddol 

Crynodeb o'r mesurau a'r dyddiadau pryd y byddant yn berthnasol 

Beth sydd wedi’i gyhoeddi? 

Ar 27 Ionawr 2021 cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

y cyflwynir mesurau rheoleiddio i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru, 

Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021.  

Bydd Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 yn 

dod i rym ar 1 Ebrill 2021 ar gyfer gofynion cychwynnol. Cyflwynir y gweddill yn 

raddol dros gyfnod o 3 blynedd. 

Mae'r Rheoliadau'n canolbwyntio ar y ffermydd hynny lle mae'r risg amgylcheddol ar 

ei uchaf o arferion gwael rheoli tail. Maent yn seiliedig ar argymhellion arfer da 

cyfredol, felly bydd rhai ffermwyr yn gweld bach iawn o effaith, yn enwedig y rhai 

sydd eisoes yn dilyn arfer da a'r rhai nad ydynt yn cynhyrchu slyri tra bydd eraill 

angen amser a chefnogaeth i gydymffurfio. 

Yn grynno, mae'r rheoliadau'n cynnwys y gofynion canlynol: 
 

 Cynllunio rheoli maetholion 

 Taenu gwrtaith sy’n gysylltiedig â gofynion yn cnwd 

 Diogelu dŵr rhag llygredd sy’n gysylltiedig â phryd, ble a sut mae gwrtaith yn 
cael ei daenu; a 

 Safonau storio tail a silwair 
 
Mae'r Rheoliadau'n sefydlu safonau sylfaenol ar gyfer cynhyrchu yng Nghymru sy'n 
gyffelyb i'r rhai yng ngweddill y DU ac Ewrop. 

 
Pryd fydd y rheoliadau yn berthnasol? 

 Cyflwynir y mesurau’n raddol dros y 3 blynedd nesaf, gyda'r mesurau 

cychwynnol yn berthnasol i ffermydd o 1 Ebrill 2021 a'r gweddill yn cael eu 

cyflwyno’n raddol o fis Ionawr 2023 ac Awst 2024 (darperir trosolwg yn y tabl 

isod). 

 

 Mae cyflwyniad graddol y mesurau yn rhoi amser i ffermwyr ddod i ddeall y 

gofynion, ceisio cyngor cyn i'r rheolau fod yn berthnasol a gwneud unrhyw 

newidiadau angenrheidiol i'w dulliau rheoli fferm. 

 

 Mae'r mesurau cychwynnol yn gysylltiedig ag arfer gorau, gyda mwy o amser 

yn cael ei ddarparu ar gyfer cyflwyno'r mesurau hynny a allai olygu newid 

mwy sylweddol i rai. 

 

 Bydd gofynion y rheoliadau newydd yn cael eu cynnwys o fewn camau 

Trawsgydymffurfio ond dim ond o’r dyddiad y daeth y mesurau unigol yn 

berthnasol gyntaf.  

 



 

Cyfarwyddyd a chefnogaeth 

 Bydd canllawiau manwl yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru 

fydd yn mynd â chi drwy’r gofynion fesul cam.  Am y wybodaeth ddiweddaraf 

ewch i: https://llyw.cymru/rheoli-tir 

 

 Darperir ystod o gyngor a hyfforddiant yn ystod y cyfnodau pontio a fydd yn 

edrych yn fanwl ar wahanol agweddau ar y Rheoliadau. 

 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cefnogaeth i ffermwyr trwy gynlluniau 
Grant Busnes Fferm (FBG) a Grant Cynhyrchu Cynaliadwy (SPG) y Cynllun 
Datblygu Gwledig i wella rheolaeth maetholion ac i leihau llygredd fferm. 
 

o Bydd ffenest gais nesaf FBG ar agor rhwng 1 Mawrth – 9 Ebrill 2021 
o Agorodd ffenest gais nesaf SPG ar 1 Chwefror a bydd yn cau ar 12 

Mawrth 
 

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-

gwledig 

Ffermydd o fewn Parthau Perygl Nitradau (NVZ) 

 Bydd y rheoliadau newydd yn disodli’r rheoliadau NVZ presennol ond bydd 

rhai newidiadau bychain i’r gofynion a’r arferion.  Ni fydd y cyfnodau pontio yn 

berthnasol ar y cyfan i ffermydd o fewn NVZau.  Bydd manylion pellach ar 

gael yn y dogfennau cyfarwyddyd.    

Mae'r tabl isod yn rhoi trosolwg o'r rheoliadau a'r dyddiadau pan fydd mesurau 

unigol yn berthnasol. Bydd cyfarwyddyd llawn ar gael yn fuan a dylid ei 

ddefnyddio wrth ystyried gofynion fferm unigol. 

O 1 Ebrill 2021 

 

Storio gwrtaith a silwair 

 Mae’n rhaid rhoi rhybudd o 14 diwrnod i Cyfoeth Naturiol Cymru cyn 

dechrau adeiladu storfa slyri neu silwar newydd neu wella un.   

 Ar wahân i’r gofyniad i hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru cyn dechrau 
adeiladu storfa, bydd gofynion storio silwair yn aros yr un fath (â SSAFO).  

  

https://llyw.cymru/rheoli-tir
https://llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
https://llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig


 
Strwythurau Eithriedig 
 

 Mae gosodiadau a oedd yn cael eu defnyddio neu a adeiladwyd cyn mis 
Mawrth 1991 neu lle gwnaed contract adeiladu cyn mis Mawrth ac a 
gwblhawyd cyn Medi 1991 yn "strwythurau eithriedig". 
 

 Gellir defnyddio hen storfa, ond mae'n rhaid cwrdd â gofynion capasiti 
storio'r Rheoliadau hyn erbyn 1 Awst 2024. 

  
 
Rheoli gwasgariad gwrtaith nitrogen (gan gynnwys gwrtaith nitrogen 
sachau, slyri a gwrteithiau organig eraill):   

 Os ydych yn bwriadu gwasgaru gwrtaith nitrogen mae’n rhaid ichi yn 
gyntaf archwilio’r cae i ystyried y risg o nitrogen yn mynd i ddŵr wyneb.    

 Ni ddylech wasgaru gwrtaith nitrogen ar dir ble  mae risg sylweddol o 
nitrogen yn mynd i ddŵr wyneb, gan ystyried ffactorau megis y tywydd a 
goleddf y tir.  Bydd lleiniau clustogi gorfodol yn cael eu sefydlu (fel yn y 
gofnynion trawsgydymffurfio presennol).  

 
Cyfnodau gwaharddedig ar gyfer gwasgaru gwrtaith nitrogen a 
weithgynhyrchwyd    
 

 ar laswelltir, o’r 15 Medi i’r 15 Ionawr* 

 ar dir âr, o’r 1 Medi tan 15 Ionawr* 
 
*Mae eithriadau ceir manylion pellach amdanynt yn y cyfarwyddyd llawn 
 

Ymgorffori tail 
 
Mae’n rhaid i dail organig sy’n cael ei roi ar bridd moel neu sofl gael ei 
ymgorffori I’r pridd o fewn 24 awr yn y rhan fwyaf o amgylchiadau.*   
 
*Gall fod eithriadau ee. os defnyddir offer taenu manwl 

 

 

O 1 Ionawr 2023 

 
Mapiau Risg 
 

 Os ydych yn bwriadu gwasgaru gwrtaith ar y fferm mae’n rhaid ichi greu 
a chynnal map risg sy’n tynnu sylw at yr ardaloedd ble y gallai 
gwasgaru achosi llygredd, gan gynnwys lleiniau clustogi a dŵr wyneb.   

 Dylai’r safleoedd sy’n addas ar gyfer tomeni mewn caeau gael eu nodi 
os yw’r gwrtaith i gael ei storio mewn tomeni mewn caeau.  

 

 



Storio Tail Organig 

 Ag eithrio slyri, rhaid storio tail organig 

  
- mewn llestr; 

- mewn adeilad dan do; 

- ar arwyneb anhydraidd; neu, 

- mewn tomen dros dro mewn cae. 

 

Tomeni  Dros Dro Mewn Cae 

 Bydd y rheolau ar leoliad tomeni gwrtaith mewn caeau yn berthnasol i 
leihau’r risg o unrhyw drwytholchion yn rhedeg i ffwrdd a chyrraedd 
crynofeydd dŵr.  

 

Cynllunio Rheoli Maethynnau 

 Mae’n rhaid sefydlu Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer unrhyw 
achosion o ddefnyddio gwrtaith nitrogen, sy’n cynnwys cyflenwad 
nitrogen y tir a gofynion y cnwd.   
 

Mewngludo/Allgludo Tail 

 Rhaid cofnodi unrhyw fewnforio / allforio tail i'r daliad / oddi arno. 
 

Defnyddio maethynnau  

 Ni ddylai gwrtaith fynd dros y terfynau a nodir ar gyfer cnydau.   
 

 Mae’n rhaid I’r gwrtaith gael ei daenu mor gywir â phosibl ac mae’n rhaid 
iddo gael ei wasgaru 4 metr o’r ddaear. 

 

 
Cofnodion  
 

 Mae’n rhaid cadw cofnodion yn gysylltiedig â’r Cynlluniau Rheoli 
Maethynnau a defnydd gwrtaith. 

 

 Bydd ffermydd llai dwys yn cael eu heithrio o rai gofynion.   
 



Terfyn y fferm 

 Mae terfyn o 250kg yr hectar unigol yn gymwys i daenu tail organig am 
unrhyw gyfnod treigl o 12 mis.  
 

 Ni chewch ddefnyddio mwy na 170kg o nitrogen o wrtaith bob blwyddyn, 
ar gyfartaledd, ar draws y fferm, naill ai yn uniongyrchol o’r anifail neu 
drwy ei wasgaru.   
 

 

O 1 Awst 2024 

 

Cyfnodau gwaharddedig 

 Gwaherddir gwasgaru slyri (a gwrteithiau eraill ond nid tail organig 
solet) yn ystod y cyfnodau canlynol (bydd eithriadau penodol yn 
berthnasol*):   

Math o Bridd Glaswelltir  Tir âr  

Pridd 
tywodlyd neu 
denau 

1 Medi i 31 Rhagfyr  1 Awst i 31 Rhagfyr  

Pob pridd 
arall 

15 Hydref i 15 Ionawr  1 Hydref i 31 Ionawr  

 

 

 Bydd gwasgaru ar ôl y cyfnod gwaharddedig tan ddiwedd Chwefror yn 
cael ei gyfyngu i 30 metr ciwbig fesul hectar (8 tunnell fesul hectar o 
wrtaith dofednod) ar unrhyw adeg, ac mae’n rhaid cadw tair wythnos 
rhwng pob gwasgariad.  
 

 *Darperir manylion eithriadau yn y cyfarwyddyd llawn 

 

 
Capasiti Storio Slyri 
 

 Bydd yn rhaid cael gwerth 5 mis o stôr slyri ar gyfer unrhyw slyri sy’n 
cael ei gynhyrchu gan unrhyw dda byw, ar wahân i foch neu ddofednod. 
   

 Ar gyfer slyri sy’n cael ei gynhyrchu gan foch a dofednod, bydd angen 
gwerth 6 mis o stôr slyri.    
 
Noder: mae’r ffigurau a chyfrifiadau glawiad sy’n cael eu defnyddio i 
benderfynu ar y lle storio y byddwch ei angen i fodloni gofynion y 
rheoliadau newydd hyn yn wahanol i’r rhai ar gyfer y rheoliadau 
SSAFO.  Oherwydd hyn, nid yw’r gwahaniaeth rhwng 4 mis o SSAFO 
a’r 5 mis sydd ei angen dan y rheoliadau newydd yn cyfateb â mis 
ychwanegol o stôr.  Mewn rhai achosion, megis mewn ardaloedd o 



lawiad isel, gallai’r gofyniad newydd fod yn is na’r gofyniad presennol 
dan SSAFO.  Os yw’r gofyniad yn y rheoliadau yn fwy, dylech asesu y 
ffordd fwyaf effeithiol o fodloni’r gofyniad newydd o ran storio, megis 
gwella’r dull o rannu dŵr glân a budr er engraifft.   
 

 Waeth bynnag y gofyniad storio lleiaf, rhaid i chi sicrhau bod gennych 
ddigon o le storio ar gael i'ch galluogi i gydymffurfio â gofynion eraill y 
rheoliadau.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


