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CRYNODEB GWEITHREDOL 
 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBCSCNPT) ddyletswydd gyfreithiol i gynnal a gwella 
bioamrywiaeth ac wrth wneud hynny, hybu cydnerthedd ecosystemau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  Mae’r 
cynllun hwn yn dangos sut byddwn yn cyflawni’r ddyletswydd honno ac yn gweithredu fel ysgogydd ar gyfer 
gweithgareddau cadwraeth ledled Castell-nedd Port Talbot (CNPT).  
 
Mae traddodiad hir o gadwraeth amgylcheddol yn CNPT ac mae sawl grŵp yn ymwneud â hyn. Er y bydd yr awdurdod yn 
dal i weithio gyda’r grwpiau hyn, gan gynnwys hwyluso Partneriaeth Natur CNPT, mae’r cynllun hwn yn nodi’r hyn y byddwn 
ni, fel awdurdod, yn ei wneud i gyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon.  
 
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o ofynion deddfwriaethol newydd i gyrff 
cyhoeddus ac awdurdodau lleol i gydymffurfio â rhoi egwyddorion datblygu wrth wraidd holl brosesau penderfynu cyrff 
cyhoeddus. Bydd hyn yn newid y ffordd rydym yn cynllunio ac yn cyflwyno gwasanaethau. Mae Cynllun Corfforaethol 
CBSCNPT 2017-2022 yn cydnabod y gofyniad hwn am newid a’r gwaith paratoi y mae ei angen i sicrhau ein bod yn 
cyflawni’n dyletswyddau statudol. Mae’r Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth yn cyflawni ein dyletswyddau statudol o ran 
bioamrywiaeth a hefyd yn esbonio, drwy gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth, sut rydym yn cyflawni amcanion lles a’r 
ffordd o weithio o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.   
 
Gellir diwygio’r cynllun ar unrhyw adeg ond rhaid adrodd amdano’n ffurfiol erbyn diwedd 2019 a phob 3 blynedd wedi 
hynny.  

GLÖYN BYW BRITHEG Y GORS EUPHYDRYAS AURINIA 

CACYNEN GYNFFON LWYDFELEN BOMBUS TERRESTRIS  

BARCUD COCH MILVUS MILVUS 
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CYFLWYNIAD 
 

Cyhoeddwyd y cynllun hwn fel rhan o rwymedigaeth gyfreithiol yr awdurdod, fel y’i nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 “y Ddeddf”. Rhaid i’r holl gyrff cyhoeddus geisio cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth arfer eu swyddogaethau. 
Mae’n ofynnol i’r awdurdod lunio a chyhoeddi cynllun ar sut mae’n bwriadu cydymffurfio â hyn: y ddyletswydd 
bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau. 
 
Yn y cynllun hwn, bydd yr awdurdod yn: 

• Amlinellu’r adnoddau naturiol sydd gan CNPT, pam y maent mor bwysig a rhai o’r gweithgareddau sydd eisoes yn 
mynd rhagddynt i’w diogelu.  

• Esbonio’r cefndir deddfwriaethol i’r cynllun hwn a’r amryfal fuddion a geir o ganlyniad i’r camau gweithredu 
arfaethedig.   

• Nodi sut mae’r cynllun yn gweitho a’r dulliau cyflwyno 
• Rhoi’r camau gweithredu manwl i’w cyflawni, ynghyd â cherrig milltir ar gyfer adrodd amdanynt 

TEGEIRIAN Y GORS DEHEUOL DACTYLORHIZA 

PRAETERMISSA MEWN DÔL AR DIR ISEL 

AROLWG PYLLAU 
CLYCHAU GLAS HYACINTHOIDES NON-

SCRIPTA AR YMYL FFORDD 



 

 CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT             6  

ADNODDAU NATURIOL YN CNPT  
 
Mae Castell-nedd Port Talbot yn draddodiadol wedi bod yn gysylltiedig â diwydiant trwm a chymunedau glofaol; fodd bynnag, 
nid yw hyn yn gwneud cyfiawnder â’r amrywiaeth a’r ansawdd anhygoel o fioamrywiaeth sy’n bodoli yma.  Mae ein daeareg 
sylfaenol, daearyddiaeth a hydroleg y fwrdeistref sirol yn caniatáu i wasanaethau ecosystemau pwysig i weithio a gwella’n 
bywydau. Dyma rai enghreifftiau: 

• Tir mawnog a chorsydd – mae priddoedd mawn yn dal ac yn storio carbon deuocsid atmosfferig y gellir ei ddal yn y 
pridd yn barhaol pan fo’r pridd mewn cyflwr da.  

• Morfa heli ar yr arfordir – maent yn helpu i wasgaru gweithrediad tonnau a llanwau uchel i atal llifogydd ac erydiad.  
• Gorlifdiroedd yn y cymoedd – maent yn helpu i wasgaru dŵr pan fydd glaw trwm, gan atal llifogydd ymhellach  i lawr 

yr afon.   
• Glaswelltiroedd sy’n gyfoeth o rywogaethau – maent yn darparu cynefin hanfodol a chysylltedd i beillyddion a bwyd ar 

gyfer da byw.  
• Coetiroedd  – maent yn helpu i lanhau’r aer o lygryddion, maent yn lliniaru llifogydd, yn lleihau’r effaith ynys wres 

mewn amgylcheddau trefol, ac yn darparu ocsigen a chynnyrch pren.  
 

Mae’r cynefinoedd amrywiol hefyd yn dod â chyfleoedd swyddi, yn enwedig yn y sector twristiaeth lle mae ardal Castell-nedd 
Port Talbot yn adnabyddus am ei sgydau, parciau gwledig, glan y môr a gweithgareddau hamdden megis gwersylla moethus a 
beicio mynydd. Mae hygyrchedd yr adnoddau hyn ledled y fwrdeistref sirol yn darparu cyfleoedd i wella iechyd a lles, er 
enghraifft trwy gerdded a gweithgareddau awyr agored eraill.   
 
Mae nifer o safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi’u dynodi ar gyfer cadwraeth natur gan gynnwys dynodiadau 
lleol, cenedlaethol a rhyngwladol1. Mae’r cynefinoedd arbennig hyn yn cynnal rhai casgliadau unigryw o fywyd gwyllt a 
rhywogaethau sydd o bwys rhyngwladol megis Boda'r Mêl, y Fadfall Gribog Fwyaf a Chorryn Rafft y Ffen. Mae hyn yn oed ein 
safleoedd tir llwyd yn cynnal niferoedd o gornchwiglod magu sydd o bwys rhyngwladol. 
 
 

1
 h%ps://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=4147 GWYTHÏEN GOCH TIMANDRA COMAE 
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ADNODDAU NATURIOL 
 
Caiff adnoddau naturiol eu diffinio yn y Ddeddf 
fel hyn:  
a) Anifeiliaid, planhigion ac organebau eraill.  
b) Aer, dŵr a phridd  
c) Mwynau  
ch) Nodweddion a phrosesau daearegol.  
d) Nodweddion ffisiograffigol  
dd) Nodweddion a phrosesau hinsoddol.  
 
Mae’r elfennau hyn, yn unigol ac ar y cyd, yn 
darparu buddion i ni. Fel bodau dynol, rydym 
yn elfen o’r pethau hyn ac yn dibynnu arnynt. 
Gyda’i gilydd, maent yn darparu 
gwasanaethau ecosystemau i ni sy’n ein 
galluogi i fyw a ffynnu.   

Diffinnir Bioamrywiaeth yn Neddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 fel: 
  
“amrywiaeth organebau byw, boed ar lefel 
geneteg, rhywogaeth neu ecosystem” 
 
Mae bioamrywiaeth yn symbylu gweithrediad 
a chydnerthedd ein hecosystemau.2 

 

 Diffiniwyd ecosystemau gan Gonfensiwn y 
Cenhedloed Unedig ar Amrywiaeth Biolegol 
(CBD) fel a ganlyn: 
 
“rhwydwaith dynamig o blanhigion, anifeiliaid 
a micro-organebau a’u hamgylchedd anfyw’n 
rhyngweithredu fel uned weithredol 3 

Mae’r CBD yn disgrifio’r ymagwedd 
ecosystem fel: 
 
“strategaeth ar gyfer rheoli tir, dŵr ac 
adnoddau byw mewn modd integredig sy’n 
hybu cadwraeth a defnydd cynaliadwy mewn 
ffordd deg.” 4 
 
Cydnabyddir hyn yn eang fel arfer gorau 
rhyngwladol er mwyn mynd i’r afael â’r 
dirywiad mewn bioamrywiaeth. 

 

 
GWASANAETHAU ECOSYSTEMAU  

Cynnal – yn sail i’r holl wasanaethau eraill ac mae’n cynnwys cylchu maetholion 
ffurfio priddoedd a chynhychiad cynradd. 
Darparu– ein holl fwyd, dŵr ffres, pren a ffibr, tanwydd  
Rheoleiddio – glanhau aer a dŵr, rheoli llifogydd, atafaelu carbon  
Diwylliannol– esthetig, ysbrydol, addysgol, hamdden. 

2
 h%p://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/environment-act/?lang=cy 

3/4
 h%ps://www.cbd.int/ecosystem 

DIFFINIADAU 

PWLL 

TWYNI TYWOD 

RHYWOGAETH O FORGRUG 
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GOFYNION DEDDFWRIAETHOL 
 

DEDDF YR AMGYLCHEDD (CYMRU) 2016 
Daeth Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn gyfraith ar 21 Mawrth 2016. Mae’n gosod deddfwriaeth ar waith fel y gellir rheoli 
adnoddau Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydlynol ac er mwyn sefydlu’r fframwaith deddfwriaethol 
angenrheidiol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae’r Ddeddf yn cefnogi cylch gorchwyl ehangach Llywodraeth Cymru 
o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, fel bod Cymru’n elwa o economi ffyniannus, amgylchedd iach 
a chydnerth a chymunedau bywiog, cydlynol.  
 
Yn benodol, mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd bioamrywiaeth ychwanegol ar awdurdodau cyhoeddus (gweler Atodiad A).  

 
Adran 6(1) Rhaid i awdurdod cyhoeddus geisio cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn 
perthynas â Chymru, a thrwy wneud hynny, hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, cyhyd ag y bo hynny'n gyson ag 
arfer y swyddogaethau hynny’n gywir. 
 

Bwriad y ddyletswydd hon yw bod bioamrywiaeth yn dod yn rhan annatod o’r broses gwneud penderfyniadau mewn 
awdurdodau cyhoeddus. Daeth y ddyletswydd i rym ym mis Mai 2016.  Gan nad oes mwy o adnoddau ar gael i gyflwyno’r 
ddeddfwriaeth hon, bydd y cynllun yn canolbwyntio ar gyflwyno newidiadau mewn arferion gwaith sy’n cyflwyno newid i 
fioamrywiaeth, heb osod baich ariannol gormodol ar yr awdurdod.  
 
Yn wahanol i ddarpariaeth y ddyletswydd flaenorol, mae’n ofynnol yn ôl y ddyletswydd newydd i ddangos cydymffurfiad 
ffurfiol. Felly, mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r awdurdod lunio a chyhoeddi cynllun sy’n nodi sut mae’n bwriadu 
cydymffurfio â’r ddyletswydd. Ar ben hynny, erbyn diwedd 2019, bydd gofyn i’r awdurdod gyhoeddi adroddiad am yr hyn y 
mae wedi’i wneud i gydymffurfio â’r ddyletswydd; yna, rhaid adrodd am hyn bob 3 blynedd. Os yw awdurdod cyhoeddus yn 
methu bodloni ei rwymedigaethau o dan y Ddeddf, gallai yn y pen draw fod yn destun adolygiad barnwrol ac mae potensial 
i Weinidogion Cymru roi cyfarwyddiadau i gorff cyhoeddus o dan Adran 10 y Ddeddf.  
 
Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyhoeddi Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 
(SoNaRR) sy’n nodi statws presennol adnoddau naturiol yng Nghymru.  Mae gofyn i’r awdurdod ystyried canfyddiadau’r 
adroddiad hwn wrth arfer ei swyddogaethau. Mae’n ofyniad hefyd i CNC lunio a chyhoeddi Datganiadau Ardal ar gyfer yr 
ardaloedd yng Nghymru y mae’n eu hystyried yn briodol at ddiben hwyluso’r polisi adnoddau naturiol cenedlaethol. Rhaid i 
gyrff cyhoeddus ddarparu gwybodaeth a chymorth i CNC wrth lunio/cyflwyno SoNaRR a Datganiadau Ardal.  
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DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (“Deddf LlCD”) yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n nodi ffyrdd newydd o weithio sy’n sicrhau bod yr holl elfennau lles 
yn cael eu hystyried gyda’i gilydd, ac er mwyn hwyluso gweithio ar y cyd. 
 
Mae Deddf LlCD yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ymgymryd â datblygiad cynaliadwy. Diffinnir hyn fel proses o 
wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gwneir hyn drwy gymryd camau’n unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy fel y cyflawnir yr holl nodau lles. 
 
Nodwyd 7 nod llesiant gan Ddeddf LlCD (gweler Atodiad B).  Er mwyn bodloni’r gofynion a gynhwysir yn y Ddeddf, mae’r 
awdurdod yn ddiweddar wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2017-2022, sy’n cynnwys 3 amcan lles.  Ar gyfer 
pob un o’r amcanion hyn, nodwyd camau i wella lles pobl sy’n byw yng Nghastell-nedd, gyda ffocws penodol, dan y 3ydd 

amcan, ar gyfraniad yr amgylchedd naturiol at wella lles pobl. Er bod y cynllun hwn yn cyfrannu at yr holl nodau a geir yn y 
ddeddfwriaeth, gall cydymffurfio â’r cynllun, yn arbennig, gael ei ddefnyddio i ddangos sut mae’r Awdurdod yn cyfrannu at y 
nod Cymru Gydnerth. 

HYFFORDDIANT CREFFTAU TRADDODIADOL 
HAMDDEN 
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Egwyddor Datblygu Cynaliadwy 
 
Mae Deddf LlCD yn nodi 5 ffordd o weithio y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus lynu wrthynt er mwyn dangos sut maent yn 
cyflawni eu dyletswydd (gweler Atodiad C).  Yn awr, rhaid i unrhyw gynllun/prosiect ddangos ei fod yn dilyn y ffyrdd hyn o 
weithio. Nodir y rhain isod, ynghyd ag esboniad o sut mae’r cynllun hwn yn bodloni pob un. 

Tymor Hir • Drwy’r cynllun hwn, bydd nodi ardaloedd ar gyfer newid polisi a rheoli tymor hir yn caniatáu i anghenion 
tymor hir pobl Castell-nedd gael eu diogelu. 

• Mae’r broses Rheoli Datblygiad yn caniatáu i ni sicrhau rheoli safleoedd yn y tymor hir ynghyd â dulliau 
cyfoethogi. 

• Man cychwyn yw’r cynllun hwn ar gyfer nodi mwy o welliannau i’r ffordd rydym yn rheoli ein tir a’n 
hadnoddau a fydd yn cael budd tymor hir. 

Integreiddio Mae CBSCNPT wedi gosod a chyhoeddi ein hamcanion lles.  Rhagwelir y bydd y cynllun hwn yn rhan 
allweddol o gyflwyno’r amcanion hyn a mwyafu cyfraniad yr awdurdod at y nodau llesiant.   

Cynnwys • Trwy gefnogi Partneriaeth Natur CNPT, mae’r cynllun hwn yn caniatáu i breswylwyr CNPT gael eu 
cynnwys yn y broses o benderfynu ar flaenoriaethau cadwraeth natur y fwrdeistref sirol.   

• Cynhaliwyd proses ymgynghori fewnol fel rhan o ddatblygu’r cynllun hwn. Eir ati i gynnwys preswylwyr ac 
annog eu cyfranogaeth yn gynnar ar gyfer cam nesaf y cynllun hwn. 

Cydweithio • Drwy asesu polisïau ac arferion gweithio meysydd gwasanaeth gwahanol yr awdurdod, byddwn yn nodi 
rhagor o ffyrdd o weithio gyda’n gilydd.   

• Drwy’r Datganiadau Ardal, byddwn yn gweithio gyda CNC a phartneriaid eraill i gyflwyno camau 
gweithredu ar lawr gwlad. 

• Bydd cefnogi Partneriaeth Natur CNPT yn caniatáu i ni weithio ar y cyd gydag amrywiaeth o bartneriaid, 
yn enwedig sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â’r llywodraeth a grwpiau cymunedol.   

Atal • Bydd cydweithio cynnar rhwng meysydd gwasanaeth yn helpu i nodi problemau posib ac yn caniatáu i ni 
fynd i’r afael â hwy ar gam cynnar. 

• Mae gweithio gyda Phartneriaeth Natur CNPT yn darparu cyfle i ni elwa o arbenigedd y tu allan i’r 
awdurdod, er mwyn caniatáu i ni nodi problemau ar gam cynnar cyn iddynt ddwysáu. 

• Caiff SoNaRR ei ddefnyddio i nodi problemau yn CBSCNPT a mynd i’r afael â hwy’n briodol.  
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CYNLLUN ADFER NATUR CYMRU  
Mae Cynllun Adfer Natur Cymru (2015) (“CAN”) yn cydnabod pwysigrwydd bioamrywiaeth fel sail i ecosystemau  
gweithredol, lles dynol a’r economi. Mae’r CAN yn adeiladu ar y fframweithiau deddfwriaethol newydd a nodwyd uchod ac 
yn nodi sut y gallwn ni, yng Nghymru, fynd i’r afael ag achosion sylfaenol colli bioamrywiaeth. Yn benodol drwy:   
 
• Roi natur wrth wraidd ein prosesau gwneud penderfyniadau  
• Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol   
• Cymryd camau gweithredu penodol ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau  
 
Mae’n nodi sut bydd Cymru’n gallu cyflwyno ymrwymiadau’r Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol a Strategaeth 
Bioamrywiaeth y DU i atal dirywiad ein bioamrywiaeth erbyn 2020 ac yna, gwrthdroi’r dirywiad hwnnw.  Uchelgais y cynllun 
yw:  Gwrthdroi’r dirywiad yn ein bioamrywiaeth, oherwydd ei gwerth cynhenid ac er mwyn sicrhau buddion hirhoedlog i 
gymdeithas. 
 
Mae Rhan 1 y CAN yn nodi’r amcanion y mae eu hangen yng Nghymru i gyflawni’r uchelgais. Nodir yr amcanion isod a 
cheir manylion llawn yn Atodiad CH  
 
 
 

Mae Rhan 2 y CAN yn nodi cynllun gweithredu. Neilltuir nifer o gamau gweithredu i awdurdodau lleol fel partneriaid cyflwyno 
allweddol.  

Amcanion CAN 

1 Ysgogi a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn gwreiddio bioamrywiaeth drwy’r holl brosesau 
gwneud penderfyniadau ar bob lefel  

2 Diogelu’r rhywogaethau a’r cynefinoedd sydd o’r pwys pennaf a gwella sut cânt eu rheoli 

3 Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol drwy adfer cynefinoedd sydd wedi dirywio a chreu 
cynefinoedd   

4 Mynd i’r afael â phwysau allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd  

5 Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a’n dulliau monitro 

6 Rhoi fframwaith llywodraethu ar waith ynghyd â chefnogaeth er mwyn ei gyflwyno 
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CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT  
 

Lluniwyd y cynllun hwn i fodloni rhwymedigaeth gyfreithiol CBSCNPT, fel y’i nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
Rhaid i bob corff cyhoeddus geisio cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth arfer ei swyddogaethau. Mae’n ofynnol i’r 
awdurdod lunio a chyhoeddi cynllun ar sut mae’n bwriadu cydymffurfio â hyn; dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd 
ecosystemau. 
 
Er nad yw arweiniad Llywodraeth Cymru ar y cynllun hwn wedi’i orffen, fe’n hysbyswyd y bydd yr arweiniad yn argymell bod 
awdurdodau cyhoeddus yn mabwysiadu ac yn defnyddio amcanion y CAN yn eu cynlluniau. Felly, lluniwyd y camau 
gweithredu’n unol â’r amcanion hyn. Caiff y camau gweithredu a neilltuwyd i’r awdurdod yn y CAN eu cynnwys yn y cynllun 
hwn.   
 
Dyma nodweddion Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth CNPT: 
 
• Bydd 12 mis cyntaf y cynllun hwn yn cynnwys yn bennaf archwilio’n harferion presennol a’r adnodd bioamrywiaeth. Ar 

gam adrodd 2019, neu’n gynt lle bo hynny’n briodol, caiff cynllun diwygiedig ei lunio a fydd yn cynnwys camau 
gweithredu er mwyn cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth yn dilyn canlyniadau’r archwiliadau. Caiff canfyddiadau 
SoNaRR eu hystyried fel rhan o’r broses hon. 

• Adroddir am yr holl gamau gweithredu arfaethedig yn 2019, fel sy’n ofynnol yn ôl y Ddeddf. 
• Lle bydd newidiadau sylfaenol i derminoleg, neu ddatblygiadau i’n dealltwriaeth o ecosystemau, gellir diweddaru’r 

cynllun hwn i adlewyrchu’r newidiadau hyn. 
• Er bod hwn yn gynllun ar gyfer yr awdurdod cyfan, bydd y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt yn ei gydlynu ac yn gyfrifol 

am adrodd amdano.   
• Mae’r cynllun yn berthnasol i fioamrywiaeth ddaearol a morol, a hynny i’r un graddau . 
 
Mae Camau Gweithredu’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth yn nodi’n benodol yr hyn y mae’r awdurdod yn bwriadu ei wneud 
i gyflawni ei ofynion cyfreithiol. Caiff y camau gweithredu hyn eu cynnwys yn yr amcan CNPT mwyaf priodol, gan gydnabod 
yr amcanion eraill y maent yn cyfrannu tuag atynt yn y tabl lliw islaw pob cam gweithredu. Nodir y ffyrdd adrodd a’r cerrig 
milltir ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf gyda phob cam gweithredu. Mae’r camau gweithredu sy’n cael eu cyflawni ar hyn o  
bryd gan yr awdurdod er mwyn cydymffurfio â’r ddyletswydd bioamrywiaeth flaenorol wedi’u hymgorffori yn y cynllun.  
 
Nodir camau gweithredu presennol mewn Glas a chamau gweithredu’r dyfodol mewn Gwyrdd.  
TCGaBG = Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt  
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Amcan 1 CAN: Ysgogi a chefnogi 
cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn 
gwreiddio bioamrywiaeth wrth wneud 

penderfyniadau ar bob lefel.  
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1.1 GWASANAETH YMGYNGHOROL BIOAMRYWIAETH  

Mae CBSCNPT ar hyn o bryd yn ystyried 
bioamrywiaeth mewn ystod eang o 
weithrediadau, yn benodol drwy roi 
polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar waith 
wrth wneud penderfyniadau drwy’r broses 
rheoli datblygiad.   

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Cwrdd â rheolwyr datblygu 
i sicrhau bod argymhellion 
mewn fformat priodol a 
rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf am y 
ddeddfwriaeth/polisi/
rheoliadau diweddaraf   

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Parhau i gydgysylltu â 
rheolwyr datblygu i sicrhau 
bod argymhellion mewn 
fformat priodol a rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am 
y ddeddfwriaeth/polisi/
rheoliadau diweddaraf   

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.2 GWEITHGOR RHEOLI ADNODDAU NATURIOL  

Sefydlwyd Gweithgor Rheoli Adnoddau 
Naturiol CNPT i ystyried cyfleoedd i 
gyflwyno dulliau rheoli adnoddau naturiol 
drwy swyddogaethau Cyfarwyddiaeth yr 
Amgylchedd.  

Adrodd Presenoldeb mewn 
cyfarfodydd rheolaidd  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Yn unol â gofynion y grŵp   

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Yn unol â gofynion y grŵp   

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.3 ASESU GWASANAETHAU 

Cynhelir asesiad risg yn yr holl 
wasanaethau i benderfynu ar eu heffaith 
bosib ar fioamrywiaeth a chyfleoedd ar 
gyfer arfer gorau. Darperir hyfforddiant fel y 
bo’n briodol.  

Adrodd Adroddiadau safonol gan y 
TCGaBG ar gyfer pob 
gwasanaeth  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 TCGaBG i lunio rhaglen 
asesu. Cychwyn ar 
asesiadau.  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Asesiadau’n mynd 
rhagddynt a chamau 
gweithredu’n cael eu 
cynnig ar gyfer cam nesaf y 
cynllun.  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.4 YMGYSYLLTIAD CYNNAR GAN Y TCGABG  

Bydd y TCGaBG yn nodi meysydd 
gwasanaeth ac yn trefnu cyfarfodydd 
rheolaidd fel y bo’n briodol i drafod 
cylluniau gwaith a nodi problemau/
cyfleoedd cynnar er mwyn cyfoethogi 
bioamrywiaeth/ecosystemau.  

Adrodd Presenoldeb mewn 
cyfarfodydd rheolaidd 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Cytuno ar rhaglen o 
gyfarfodydd. Cychwyn ar 
gyfarfodydd. 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Cyfarfodydd yn parhau 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.5 PROSES GWNEUD PENDERFYNIADAU 

Caiff bioamrywiaeth ei hintegreiddio i becyn 
cymorth yr asesiad effaith sy’n cael ei 
ddatblygu fel rhan o broses gwneud 
penderfyniadau’r cyngor. 

Adrodd Adran safonol mewn 
adroddiadau  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Cynigion yn cael eu cynnig 
i’w cynnwys yn y pecyn 
cymorth. 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Holl adroddiadau’r pwyllgor 
i gynnwys adroddiad am 
ganlyniadau’r asesiad 
effaith.  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.6 HYFFORDDIANT 

Integreiddio bioamrywiaeth i unrhyw 
hyfforddiant i Aelodau Etholedig neu 
swyddogion sy’n cael ei gyflwyno fel rhan o 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
2015. 

Adrodd Yn unol â’r amcanion lles. 
Darperir hyfforddiant  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Llunio cytundeb i gynnwys 
bioamrywiaeth mewn 
deunyddiau hyfforddi sy’n 
cael eu datblygu.   

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Bioamrywiaeth yn cael ei 
hintegreiddio i’r rhaglen 
hyfforddiant  
 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.7 CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL BIOAMRYWIAETH 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 
Cynllunio Atodol (CCA) Bioamrywiaeth a’u 
rhoi ar waith yn unol â pholisïau’r CDLl.  

Adrodd CCA wedi’i lunio 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 CCA drafft, Mehefin 2017 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Rhoi’r CCA ar waith  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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1.8 PROSES LES 

Mae ecosystem iach, weithredol yn elfen 
hanfodol o’n lles, a bydd angen i  
egwyddorion y cynllun Bioamrywiaeth gael 
eu hintegreiddio i ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  Sicrhau 
bod y camau gweithredu a gymerir i 
gyflwyno’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth yn 
rhan o amcanion lles y cyngor.  

Adrodd Drwy amcanion lles  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 I’w chadarnhau o’r 
amcanion lles  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 I’w chadarnhau o’r 
amcanion lles  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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Amcan 2 CAN: Diogelu 
rhywogaethau a chynefinoedd sydd 
o’r pwys pennaf a gwella sut cânt eu 

rheoli  
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2.1 AIL-EDRYCH AR GYNLLUNIAU CYFREDOL  

Trwy gyfres o brosiectau blaenorol, gan 
gynnwys Ardaloedd Cadwraeth ac Ymylon 
Ffyrdd, mae meysydd gwasanaeth eraill yn 
ymwybodol o bwysigrwydd bioamrywiaeth. 
Mae’r TCGaBG yn adolygu’r prosiectau 
hyn i asesu eu heffeithiolrwydd, ac, os yw’n 
berthnasol, bydd yn ceisio sicrhau bod 
cynlluniau sydd eisoes yn bod yn cael eu 
diwygio.  

Adrodd Adolygu adroddiad  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Bydd yr adolygiad wedi’i 
gwblhau 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Os oes angen, caiff cynllun 
diwygiedig ei roi ar waith a 
fydd yn cynnwys tir yr 
awdurdod lleol sy’n cael ei 
reoli at ddibenion 
bioamrywiaeth  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 



 

 CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT             24  

  A
m

ca
n

 2
 C

A
N

  
2.2 PROSES RHEOLI DATBLYGIAD  

Mae CBSCNPT ar hyn o bryd yn ystyried 
bioamrywiaeth (gan gynnwys 
rhywogaethau a chynefinoedd sydd o’r 
pwys pennaf, safleoedd o bwysigrwydd ar 
gyfer cadwraeth natur (SINC), cynefinoedd 
a rhywogaethau sy’n bodloni meini prawf 
SINC, a nodweddion naturiol pwysig) trwy’r 
broses rheoli datblygiad, yn unol â’r 
Cynllun Datblygu Lleol. Caiff cynefinoedd/
rhywogaethau a warchodir/o flaenoriaeth a 
gollir (lle maent yn hysbys) eu cofnodi. 

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Dim colled net, a lle bynnag 
y bo modd, ennill clir o A7 a 
chynefinoedd/
rhywogaethau SINC drwy’r 
broses gynllunio. Dim 
colled net o ran  
cynefinoedd/rhywogaethau 
sy’n nodweddion 
dynodedig safle. 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Dim colled net, a lle bynnag 
y bo modd, ennill clir o A7 a 
chynefinoedd/
rhywogaethau SINC drwy’r 
broses gynllunio. Dim 
colled net o ran  
cynefinoedd/rhywogaethau 
sy’n nodweddion 
dynodedig safle. 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 



 

 CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT             25  

  A
m

ca
n

 2
 C

A
N

  
2.3 GRANT YR AMGYLCHEDD A DATLBYGU CYNALIADWY LLC I ALL 

Mae CBSCNPT yn cael cyllid trwy grant  
Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (ADC)
LlC. Dyrennir hyn yn rhannol i’r TCGaBG 
sy’n ei ddefnyddio i weinyddu prosiectau 
cyfoethogi bioamrywiaeth a chynnwys.   

Adrodd Yn ôl gofynion y grant 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Yn ôl gofynion y grant 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 
 

Yn ôl gofynion y grant 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2.4 GWEITHIO GYDA NATUR 

Mae’r Prosiect Gweithio gyda Natur a 
ariennir drwy grant yn cynnal 
gweithgareddau cadwraeth a chynnwys y 
gymuned ar safleoedd sy’n hygyrch i’r 
cyhoedd, ac yn canolbwyntio ar yr amryfal 
fuddion sydd i’w cael o’r amgylchedd 
naturiol.   

Adrodd Yn ôl gofynion arian grant 
gan gynnwys grantiau’r 
RhDG, LEADER a grant 
AaDC LlC i ALl  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Yn ôl gofynion y grant 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Yn ôl gofynion y grant 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2.5 PARTNERIAETH NATUR CNPT  

Mae CBSCNPT yn hwyluso Partneriaeth 
Natur CNPT sy’n rhoi’r Cynllun Gweithredu 
Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) ar waith. Mae 
hyn yn ddull allweddol ar gyfer cadwraeth 
rhywogaethau a chynefinoedd yn y 
fwrdeistref leol.  

Adrodd Taenlen adrodd CGBLl 
CNPT 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Parhau i ddarparu staff ar 
gyfer Partneriaeth Natur 
CNPT gan ddarparu 
cefnogaeth wrth gyflwyno 
camau gweithredu a 
dargedir.  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Parhau i ddarparu staff ar 
gyfer Partneriaeth Natur 
CNPT gan ddarparu 
cefnogaeth wrth gyflwyno 
camau gweithredu a 
dargedir.  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2.6 CYNYDDU YMWYBYDDIAETH 

Mae’r TCGaBG yn cynyddu 
ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth drwy  
amrywiaeth o ddulliau: hyfforddiant, 
cynnwys y cyhoedd (teithiau cerdded/
sgyrsiau), paneli dehongli, gwe-
dudalennau, cyfryngau cymdeithasol. 

Adrodd Cyflwyno prosiectau a 
pharhau i gynnal gwe-
dudalennau CBSCNPT a 
thudalen Bywyd Gwyllt 
CNPT ar Facebook. 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 2 brosiect cynyddu 
ymwybyddiaeth y flywddyn, 
a chynnydd blwyddyn ar ôl 
blwyddyn yn nifer y bobl 
sy’n ymweld â gwe-
dudalennau ac yn ‘hoffi’ 
negeseuon ar dudalen  
Facebook  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 2 brosiect cynyddu 
ymwybyddiaeth y flywddyn, 
a chynnydd blwyddyn ar ôl 
blwyddyn yn nifer y bobl 
sy’n ymweld â gwe-
dudalennau ac yn ‘hoffi’ 
negeseuon ar dudalen  
Facebook  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2.7 ARCHWILIAD BIOAMRYWIAETH 

Cynnal archwiliad bioamrywiaeth ar dir rydym yn 
berchen arno ac yn ei reoli, i nodi lle rydym wedi 
gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau Adran 7 ar ein 
tir. Yna rhoddir blaenoriaeth i’r ardaloedd/safleoedd 
hynny lle mae cynefinoedd a rhywogaethau A7 wedi’u 
nodi sy’n cynnig y budd mwyaf i fioamrywiaeth, gan 
ystyried un o’r opsiynau canlynol:   

 
1) Y sefyllfa bresennol – dim camau gweithredu 

pellach yn cael eu cymryd  
2) Cael eu cynnwys yn y drefn reoli briodol er budd 

bioamrywiaeth. Gallai hyn fod drwy: 
• Yr awdurdod, a lle bo’r angen, gellir sicrhau 

ffynonellau refeniw addas drwy gyllid allanol i 
gefnogi a rheoli’r safleoedd a nodwyd.   

• Prydlesi i bartïon allanol. 
DS Mae angen adrodd am unrhyw golled ariannol 
tybiannol i’r awdurdod a chytuno arno cyn i unrhyw 
brydles gael ei rhoi.  

3) Wrth werthu safle yn y dyfodol, caiff gwybodaeth 
berthnasol o’r archwiliad ei chynnwys fel y gall y 
prynwr/tenant gydymffurfio â’r gofynion perthnasol.   
4) Cyn gwneud unrhyw waith ac/neu unrhyw 
newidiadau pwysig i’r modd y defnyddir tir ar 
safleoedd dan berchnogaeth a rheolaeth yr awdurdod, 
bydd yn ystyried canfyddiadau’r archwiliad, gan  
gymryd camau i gadw a, lle y bo’n bosib, gyfoethogi 
gwerth y fioamrywiaeth. 

Adrodd Bydd yr adroddiad cyntaf 
yn cynnwys canlyniadau 
archwiliad  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Y TCGaBG i lunio rhaglen 
asesu. Dechrau asesiadau.  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Asesiadau wedi’u cwblhau 
a chamau gweithredu’n 
cael eu cynnig ar gyfer cam 
nesaf y cynllun.  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2 ARWEINIAD CENEDLAETHOL 

Rhoi unrhyw arweiniad cenedlaethol/
rhanbarthol ar gyfoethogi bioamrywiaeth a 
chydnerthedd ecosystemau ar waith drwy’r 
system gynllunio. Caiff unrhyw arweiniad 
newydd ei ystyried a’i integreiddio i’r 
system.  

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Pob arweiniad cenedlaethol 
a rhanbarthol i’w 
integreiddio i’r system 
gynllunio o fewn 3 mis i’w 
rhyddhau.  

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Pob arweiniad cenedlaethol 
a rhanbarthol i’w 
integreiddio i’r system 
gynllunio o fewn 3 mis i’w 
ryddhau.  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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2.9 CYLLID 

Gwneud cais am gyllid wrth i gyfleoedd 
godi naill ai’n benodol ar gyfer 
bioamrywiaeth neu fel rhan o gynlluniau 
ehangach i gyflwyno amryfal fuddion.   

Adrodd Yn ôl y gofynion ariannu 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Wrth i gyfleoedd godi 

Carreg Filltir Blwyddyn 2 Wrth i gyfleoedd godi 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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Amcan 3 CAN: Cynyddu cydnerthedd 
ein hamgylchedd naturiol drwy adfer 

cynefinoedd sydd wedi dirywio a 
chreu cynefinoedd 



 

 CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT             33  

  A
m

ca
n

 3
 C

A
N

 
3.1 RHEOLAETH BRESENNOL 

Mae ardaloedd CBSCNPT yn cael eu rheoli 
ar hyn o bryd i sicrhau eu cydnerthedd. 

Adrodd Haen System Gwybodaeth 
Ddaearyddol yn cael ei 
chadw dan reolaeth 
weithredol 

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Safleoedd yn dal i gael eu 
rheoli er cydnerthedd ein 
hamgylchedd naturiol  

Carreg Filltir Blwyddyn 1 Cynnydd yn nifer y 
safleoedd sy’n cael eu 
rheoli er cydnerthedd ein 
hamgylchedd naturiol   

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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3.2 RHEOLI CYNEFINOEDD DRWY REOLI DATBLYGIAD  

Drwy’r broses rheoli datblygiad, rhoddir 
cynlluniau rheoli cynefinoedd ar waith, gan 
gynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd 
naturiol a gwella’r modd y caiff cynefinoedd 
A7 eu rheoli.   

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir 1 Asesiadau ecosystemau 
priodol yn cael eu cyflwyno 
drwy’r broses gynllunio a 
chymryd mesurau priodol i 
gyflwyno gwelliannau  

Carreg Filltir 2 Asesiadau ecosystemau 
priodol yn cael eu cyflwyno 
drwy’r broses gynllunio a 
chymryd mesurau priodol i 
gyflwyno gwelliannau  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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3.3 COED CYMRU 

Mae CBSCNPT yn bartneriaid allweddol yn 
y fenter Coed Cymru, sefydliad coetiroedd 
mwyaf blaenllaw Cymru. Mae Coed 
Cymru’n ceisio gwella cyflwr coetiroedd 
Cymru ac integreiddio coetiroedd newydd 
i’r dirwedd, drwy ddarparu cyngor, 
cefnogaeth, arloesedd a mynediad i 
gymorth grant.  Maent yn rhoi ymchwil am 
rôl coed mewn llifogydd, priddoedd a dŵr, 
cynhyrchedd amaethyddol a 
gwasanaethau ecosystemau ehangach ar 
waith. 

Adrodd Adroddiadau ariannu 
blynyddol 

Carreg Filltir 1 Fel amcanion Coed Cymru  

Carreg Filltir 2 Fel amcanion Coed Cymru  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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3.4 DATGANIADAU ARDAL 

Bydd CBSCNPT yn cynorthwyo CNC, yn ôl 
y galw, i lunio Datganiadau Ardal a’u rhoi ar 
waith. 

Adrodd Yn ôl y galw 

Carreg Filltir 1 Fel y bo’n briodol 

Carreg Filltir 2 Fel y bo’n briodol 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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Amcan 4 CAN: Mynd i’r afael â 
phwysau allweddol ar rywogaethau a 

chynefinoedd  
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4.1 RHYWOGAETHAU YMLEDOL ANFRODOROL (RHYA) 

Ymdrinnir â RhYA drwy ddatblygu’r broses 
rheoli datblygiad drwy ofyn am arolygon a 
chamau gweithredu unioni dylanwadol lle 
bo’n briodol. 

Adrodd Hysbysiadau o 
benderfyniadau cynllunio  

Carreg Filltir 1 Amodau priodol yn cael eu 
cymhwyso lle nodir RhYA  

Carreg Filltir 2 Amodau priodol yn cael eu 
cymhwyso lle nodir RhYA  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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4.2 ANSAWDD AER 

Caiff goblygiadau ansawdd aer cynigion 
datblygu eu hasesu’n llawn am eu 
heffeithiau posib ar gynefinoedd a 
rhywogaethau sensitif drwy’r broses Asesu 
Rheoliadau Cynefinoedd. 

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir 1 Yr holl gynigion datblygu’n 
cael eu hasesu fel y bo’n 
briodol 

Carreg Filltir 2 Yr holl gynigion datblygu’n 
cael eu hasesu fel y bo’n 
briodol 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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4.3 PORI MORGANNWG  

Mae CBSCNPT ar hyn o bryd yn cefnogi  
PONT (Pori, Natur a Threftadaeth) i sefydlu 
prosiect Pori Morgannwg sy’n caniatáu i dir 
gael ei reoli mewn ffordd sensitif.  Wrth i 
PONT barhau i reoli’r prosiect, byddwn yn 
rhoi mewnbwn i’r prosiect drwy gynnwys 
perchnogion tir a phorwyr a nodi safleoedd. 

Adrodd Cedwir cronfa ddata gan 
PONT, a rhennir 
cysylltiadau lleol â’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir 1 Prosiect wedi’i sefydlu a 
rhestr gychwynnol o borwyr 
a pherchnogion tir ar gael   

Carreg Filltir 2 Y rhestr yn cael ei 
defnyddio i ddod â 
safleoedd dan ein 
perchnogaeth ni i bori 
cadwraeth  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 



 

 CYNLLUN DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH CBSCNPT             41  

  A
m

ca
n

 4
 C

A
N

 
4.4 ADRODDIAD AM GYFLWR ADNODDAU NATURIOL (SONARR) 

Adolygu’r adroddiad SoNaRR a nodi 
pwysau allweddol ar gyfer CNPT. 

Adrodd Adrodd am bwysau 
allweddol a nodwyd drwy 
SoNaRR 

Carreg Filltir 1 Adroddiad wedi’i lunio 

Carreg Filltir 2 Unrhyw gamau gweithredu 
ychwanegol wedi’u nodi a’u 
cymeradwyo, neu eu 
cynnwys yn y broses 
adolygu nesaf  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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Amcan 5 CAN: Gwella’n tystiolaeth, 
ein dealltwriaeth a’n dulliau monitro 
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5.1 CASGLU DATA 

Mae CNPT yn defnyddio amrywiaeth o 
offer a thechnegau i gasglu data. Mae hyn 
wedi arwain at nifer mawr o gofnodion am 
rywogaethau sy’n cael eu trosglwyddo i’r 
Ganolfan Gofnodion Leol ac sy’n cael eu 
rhannu felly â’r gymuned ehangach. 

Adrodd Metadata o MapMate 

Carreg Filltir 1 Cynnal cronfa ddata 
MapMate  

Carreg Filltir 2 Cynnal cronfa ddata 
MapMate  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.2 SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD CADWRAETH NATUR 

Mae gan CBSCNPT raglen o nodi 
safleoedd sy’n gymwys fel Safleoedd o 
Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC). 
Mae hyn yn caniatáu i ni asesu ansawdd 
safle yn erbyn canllawiau cenedlaethol, ac 
adolygir pob safle o fewn 10 mlynedd.  
 
Yn ystod y cylch adrodd hwn, byddwn yn 
sicrhau y caiff pob SINC ei adolygu o fewn 
yr amserlen 10 mlynedd.  Yn dilyn hyn, 
byddwn yn cyflwyno rhaglen lle bydd, ar 
gyfartaledd,10% o safleoedd SINC yn cael 
eu hadolygu’n flynyddol a lle caiff haen 
QGIS ei diweddaru a’i rhannu â Chanolfan 
Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain 
Cymru (SEWBReC). 

Adrodd Llunio adroddiad SINC 
blynyddol 

Carreg Filltir 1 Llunio rhaglen o safleoedd 
i’w hadolygu  

Carreg Filltir 2 Cynnal adolygiad o’r holl  
SINC sydd i’w hadolygu yn 
ystod y flwyddyn hon  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.3 AROLYGON 

Mae CBSNPT yn darparu staff ar gyfer 
Partneriaeth Natur CNPT sy’n cynnwys 
nifer o arolygwyr arbenigol SEWBReC. 
Rydym yn defnyddio’r arbenigedd hwn 
drwy drefnu arolygon ar gyfer safleoedd a 
rhywogaethau a dargedir. 

Adrodd Adroddiad gan y TCGaBG 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth 

Carreg Filltir 1 Gweithio gyda’r 
bartneriaeth i fwrw ymlaen 
ag arolygon arbenigol lle 
bônt fwyaf priodol  

Carreg Filltir 2 Gweithio gyda’r 
bartneriaeth i fwrw ymlaen 
ag arolygon arbenigol lle 
bônt fwyaf priodol  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.4 CHWILIADAU’R GANOLFAN GOFNODION 

Rhaid sicrhau bod chwiliad SEWBReC yn 
cael ei gynnwys gyda phob cais cynllunio 
sy’n cynnwys gwybodaeth am 
fioamrywiaeth. Rhaid bod y chwiliad hwn 
yn cael ei gynnal gan neu ar ran yr 
ymgeisydd oni bai y cyrhaeddir cytundeb 
â’r TCGaBG fod cyfiawnhad digonol yn 
bodoli i negyddu’r angen hwn.  

Adrodd Taenlen gynllunio’r 
TCGaBG  

Carreg Filltir 1 Rhaid atodi chwiliad 
SEWBReC gyda phob cais 
cynllunio sy’n cynnwys 
gwybodaeth, oni bai y 
cytunwyd fel arall. 

Carreg Filltir 2 Rhaid atodi chwiliad 
SEWBReC gyda phob cais 
cynllunio sy’n cynnwys 
gwybodaeth, oni bai y 
cytunwyd fel arall. 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.5 CYNLLUN IAWNDAL BIOAMRYWIAETH  

Mae’r Cynllun Iawndal Bioamrywiaeth a 
ariennir drwy grant ar hyn o bryd yn 
ymchwilio i’r posibilrwydd o gael cynllun 
ianwdal a fyddai’n caniatâu i ddatblygiad 
fynd rhagddo’n gynt drwy gadw safleoedd 
iawndal wrth gefn.   

Adrodd Yn ôl yr adroddiad am arian 
grant 

Carreg Filltir 1 Cynnwys canfyddiadau 
ymchwil yng Nghanllawiau 
Cynllunio Atodol 
Bioamrywiaeth 

Carreg Filltir 2 Rhoi Canllawiau Cynllunio 
Atodol ar waith drwy’r 
broses rheoli datblygiad   

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.6 NOD CYMRU GYDNERTH  

Cyfrannu data at ddangosyddion 
bioamrywiaeth Cymru ar gyfer nod Cymru 
Gydnerth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Adrodd Ymatebion 

Carreg Filltir 1 Yn ôl y gofyn 

Carreg Filltir 2 Yn ôl y gofyn 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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5.7 TYSTIOLAETH AR GYFER Y CYNLLUN BIOAMRYWIAETH 

Tystiolaeth i’w chasglu i sicrhau 
cydymffurfio â’r cynllun hwn. 

Adrodd Yr holl waith adrodd i’w 
gasglu a’i goladu er mwyn 
adrodd am y cynllun hwn   

Carreg Filltir 1 Adroddiad diwedd 
blwyddyn  

Carreg Filltir 2 Adroddiad diwedd 
blwyddyn  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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Amcan 6 CAN: Rhoi fframwaith 
llywodraethu ar waith ynghyd â  

chefnogaeth er mwyn ei gyflwyno  
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6.1 ADNODDAU’R TÎM CEFN GWLAD A BYWYD GWYLLT  

Ar hyn o bryd mae digon o sgiliau a gallu 
yn y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt i 
gydlynu’r gwaith sy’n angenrheidiol i 
gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth; fodd 
bynnag bydd cynnal hyn yn y tymor hir yn 
her o ystyried pwysau cyllidebol. 

Adrodd Adroddiad diwedd 
blwyddyn 

Carreg Filltir 1 Sicrhau’r swydd dros dro ar 
sail barhaol  

Carreg Filltir 2 Cynnal lefelau staffio 
presennol  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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6.2 PARTNERIAETH NATUR CNPT  

Parhau i gefnogi Partneriaeth Natur CNPT 
gan ddarparu’r staff, llywio’r amcanion a 
choladu gwybodaeth am weithgareddau 
aelodau drwy swydd y Swyddog 
Bioamrywiaeth.   

Adrodd Cofnodion y bartneriaeth 

Carreg Filltir 1 Parhau i ddarparu staff ar 
gyfer Partneriaeth Natur 
CNPT  

Carreg Filltir 2 Parhau i ddarparu staff ar 
gyfer Partneriaeth Natur 
CNPT  

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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6.3 HYRWYDDWR BIOAMRYWIAETH  

Caiff un o gynghorwyr CBSCNPT ei 
benodi’n Hyrwyddwr Bioamrywiaeth ac 
mae’n mynd i ddigwyddiadau/gyfarfodydd 
fel y bo’n briodol. 

Adrodd Presenoldeb mewn 
cyfarfodydd rheolaidd 

Carreg Filltir 1 Ymgysylltu’n barhaus fel y 
bo’n briodol. 

Carreg Filltir 2 Ymgysylltu’n barhaus fel y 
bo’n briodol. 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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6.4 CYNLLUN NATUR CNPT  

Drwy Gynllun Natur CNPT, gellir cynyddu 
cyfleoedd i gyflwyno blaenoriaethau drwy 
wirfoddolwyr a phartneriaid. 

Adrodd Taenlen adrodd Cynllun 
Natur CNPT  

Carreg Filltir 1 Y daenlen yn cael ei 
diweddaru, a cheir proses 
barhaus o ychwanegu a 
chyflawni camau 
gweithredu newydd. 

Carreg Filltir 2 Y daenlen yn cael ei 
diweddaru, a cheir proses 
barhaus o ychwanegu a 
chyflawni camau 
gweithredu newydd. 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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6.5 DATGANIADAU ARDAL 

 
Bwydo i’r gwaith o gyflwyno datganiadau 
ardal lle y bo’n briodol. 

Adrodd Fel y bo’n briodol 

Carreg Filltir 1 Fel y bo’n briodol 

Carreg Filltir 2 Fel y bo’n briodol 

Amcanion CAN 1 2 3 4 5 6 
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BYRFODDAU AC ACRONYMAU 

CAB Confensiwn y CU ar Amrywiaeth Biolegol  
TCGabG Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt  
RhD Rheoli Datblygiad 
GIS System Gwybodaeth Ddaearyddol  
ARhC Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd  
RhYA Rhywogaethau ymledol anfrodorol  

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 
CBSCNPT Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  
CNPT Castell-nedd Port Talbot  
CANC Cynllun Adfer Natur Cymru  
CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 
PONT Pori, Natur a Threftadaeth 
QGIS Meddalwedd y System Gwybodaeth Ddaearyddol  
CDG Cynllun Datblygu Gwledig 
A7 Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
SEWBReC Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru  
SINC Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur  
SoNaRR Adroddiad am Gyflwr Adnoddau Naturiol 
CCA Canllawiau Cynllunio Atodol 
GRS Grant Refeniw Sengl 
DLlCD Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
LlC Llywodraeth Cymru 

CGBLl Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol  

Byrfoddau ac acronymau a fydd yn ddefnyddiol wrth ddarllen y ddogfen hon 
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RHESTR TERMAU 
Termau a chyfeiriadau a fydd yn ddefnyddiol wrth ddarllen y ddogfen hon  

Datganiadau Ardal 
Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn ei gwneud hi’n ofynnol i CNC lunio 
Datganaidau Ardal sy’n disgrifio’r blaenoriaethau ar gyfer adnoddau naturiol a’r 
cyfleoedd i’w rheoli. 

Bioamrywiaeth Amrywiaeth organebau byw, boed ar lefel geneteg, rhywogaeth neu ecosystem 

Coed Cymru Sefydliad coetirol yng Nghymru sy’n gweithio i wella cyflwr coetiroedd Cymru 

Ymagwedd Ecosystem  Strategaeth ar gyfer rheoli tir, dŵr ac adnoddau byw mewn modd integredig, 
sy’n hybu  cadwraeth a defnydd cynaliadwy mewn ffordd deg 

Ecosystemau Rhwydwaith dynamig o blanhigion, anifeiliaid a micro-organebau a’u 
hamgylchedd anfyw’n rhyngweithredu fel uned weithredol  

LEADER Ffrwd ariannu dan y Rhaglen Datblygu Gwledig   

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol  Cynllun sy’n amlinellu sut mae Partneriaeth CBSCNPT yn bwriadu mynd ati i 
gyfoethogi amrywiaeth biolegol yn CNPT 

Canolfan Gofnodion Leol Canolfannau ar gyfer coladu, rheoli a lledaenu data ar fioamrywiaeth. 
MapMate Meddalwedd gofnodi fiolegol  

Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol  
Mae’n disgrifio’r risgiau, y blaenoriaethau a’r cyfleoedd allweddol ar gyfer       
datblygu adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy yng Nghymru  

Adnoddau Naturiol  

a) Anifeiliaid, planhigion ac organebau eraill.  
b) Aer, dŵr a phridd.  
c) Mwynau.  
ch) Nodweddion a phrosesau daearegol. 
d) Nodweddion ffisiograffigol.  
dd) Nodweddion a phrosesau hinsoddol  
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RHESTR TERMAU 
Termau a chyfeiriadau a fydd yn ddefnyddiol wrth ddarllen y ddogfen hon  

Cynllun Adfer Natur Cymru 
Mae’n nodi sut bydd Cymru’n cyflawni ymrwymiadau’r Confensiwn ar Amrywiaeth 
Biolegol 

Partneriaeth Natur CNPT 
Grŵp o unigolion a sefydliadau sy’n gweithio ar y cyd i gyfoethogi bioamrywiaeth 
yn CNPT 

Cynllun Gwella CBSCNP - 2017-2022 Mae’n disgrifio blaenoriaethau allweddol CBSCNPT ar gyfer gwella  

PONT 
Sefydliad nid er elw sy’n annog ac yn hwyluso pori er budd bywyd gwyllt, tirwedd 
a threftadaeth ddiwylliannol Cymru  

Cynefinoedd a Rhywogaethau Adran 7  

Yn unol ag Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 bydd LlC yn cyhoeddi, yn 
adolygu ac yn diwygio rhestrau o organebau byw a mathau o gynefinoedd yng 
Nghymru y mae’n eu hystyried yn rhai o arwyddocâd sylweddol er mwyn cynnal a     
chyfoethogi bioamrywiaeth 

Adroddiad am Gyflwr Adnoddau Naturiol  Mae’r adroddiad yn disgrifio cyflwr adnoddau naturiol Cymru  

Datblygu Cynaliadwy 
Y broses o wella lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru drwy     
gymryd camau, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, sydd â’r nod o     
gyflawni’r nodau llesiant. 

Egwyddor datblygu cynaliadwy 
Gweithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael 
eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu 
hunain. 

Yr Awdurdod CBSCNPT 

Confensiwn y CU ar Amrywiaeth         
Biolegol 

Cytundeb amlochrog â thri phrif nod:  
1. cadwraeth amrywiaeth biolegol (neu fioamrywiaeth); 
2. defnyddio’i elfennau mewn modd cynaliadwy; a 
3. rhannu buddion sy’n codi o adnoddau genetig mewn modd teg a chyfiawn. 
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Atodiad A 
Dyletswyddau Deddf yr Amgylchedd (Cymru)  

 
6 Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau 

(1) Rhaid i awdurdod cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn 
perthynas â Chymru, ac wrth wneud hynny hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, i’r graddau y bo hynny’n gyson ag 
arfer y swyddogaethau hynny’n briodol. 

 
(2) Wrth gydymffurfio ag is-adran (1), rhaid i awdurdod cyhoeddus ystyried cydnerthedd ecosystemau, a’r 

agweddau a ganlyn yn benodol— 
 

(a) amrywiaeth rhwng ecosystemau ac oddi fewn iddynt; 
(b) y cysylltiadau rhwng ecosystemau ac oddi fewn iddynt; 
(c) graddfa ecosystemau;  
(d) cyflwr ecosystemau (gan gynnwys eu strwythur a’u gweithrediad); 
(e) gallu ecosystemau i addasu. 

 
(3) Nid yw is-adran (1) yn gymwys i— 

 
(a) arfer swyddogaeth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, neu 
(b) arfer un neu ragor o swyddogaethau barnwrol llys neu dribiwnlys. 

 
(4) Wrth gydymffurfio ag is-adran (1)— 

 
(a) rhaid i Weinidogion Cymru, Prif Weinidog Cymru, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, unrhyw un 
neu ragor o Weinidogion y Goron ac unrhyw un neu ragor o adrannau’r llywodraeth roi sylw i Gonfensiwn 
Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol 1992, a 
(b) rhaid i unrhyw awdurdod cyhoeddus arall roi sylw i unrhyw ganllawiau a roddir 
iddo gan Weinidogion Cymru. 
 

(5) Wrth gydymffurfio ag is-adran (1), rhaid i awdurdod cyhoeddus ac eithrio unrhyw un neu ragor o 
Weinidogion y Goron neu unrhyw un neu ragor o adrannau’r llywodraeth roi sylw i— 
 

(a) y rhestr a gyhoeddir o dan adran 7; 
(b) yr adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol a gyhoeddir o dan adran 8; 
(c) unrhyw ddatganiad ardal a gyhoeddir o dan adran 11 ar gyfer ardal sy’n cynnwys ardal gyfan neu ran o 
ardal y mae’r awdurdod yn arfer swyddogaethau mewn perthynas â hi. 

 
(6) Rhaid i awdurdod cyhoeddus ac eithrio unrhyw un neu ragor o Weinidogion y Goron neu unrhyw un neu 

ragor o adrannau’r llywodraeth baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud er mwyn 
cydymffurfio ag is-adran (1). 
 

(7) Rhaid i awdurdod cyhoeddus, cyn diwedd 2019 a chyn diwedd pob trydedd flwyddyn ar ôl 2019, gyhoeddi 
adroddiad ar yr hyn y mae wedi ei wneud i gydymffurfio ag is-adran (1). 

 
(8) O ran awdurdod cyhoeddus sydd wedi cyhoeddi cynllun o dan is-adran (6)— 

(a) rhaid iddo adolygu’r cynllun yng ngoleuni pob adroddiad a gyhoeddir ganddo o dan is-adran (7), a 
(b) caiff adolygu’r cynllun unrhyw bryd. 
 

(9) Yn yr adran hon— 
ystyr “awdurdod cyhoeddus”(“public authority”) yw— 
(a) Gweinidogion Cymru; 
(b) Prif Weinidog Cymru; 
(c) Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru; 
(d) unrhyw un neu ragor o Weinidogion y Goron; 
(e) corff cyhoeddus (gan gynnwys un neu ragor o adrannau’r llywodraeth, awdurdod lleol, awdurdod 
cynllunio lleol a phanel cynllunio strategol); 

  (f) person sy’n dal swydd— 
(i) o dan y Goron, 
(ii) a grëwyd neu sy’n parhau mewn bodolaeth o ganlyniad i Ddeddf gyffredinol 
gyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu Senedd y DU, neu 
(iii) y telir tâl cydnabyddiaeth mewn perthynas â hi allan o arian a ddarperir gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu Senedd y DU; 

  (g) ymgymerwr statudol; 
mae i “Gweinidog y Goron” yr un ystyr ag a roddir i “Minister of the Crown” yn Neddf Gweinidogion y Goron 1975 (p. 
26). 
 

 (10) Yn is-adran (9)— 
mae i “awdurdod cynllunio lleol” yr ystyr a roddir i “local planning authority” gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a  Thref 
1990 (p. 8); 
ystyr “awdurdod lleol” (“local authority”) yw cyngor sir, bwrdeistref sirol neu gymuned yng Nghymru; 
ystyr “panel cynllunio strategol” (“strategic planning panel”) yw panel cynllunio strategol a sefydlwyd o dan adran 60D 
o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5); 
ystyr “ymgymerwr statudol” (“statutory undertaker”) yw unrhyw un neu ragor o’r canlynol— 
 

(a) person sydd wedi ei awdurdodi gan unrhyw ddeddfiad i weithredu unrhyw ymgymeriad rheilffordd, 
rheilffordd ysgafn, tramffordd, cludiant ar ffyrdd, cludiant ar ddŵr, c amlas, m ordwyo mewndirol, d oc, h 
arbwr, pier neu oleudy neu unrhyw ymgymeriad ar gyfer cyflenwi pŵer hydrolig; 
(b) gweithredydd un o rwydweithiau’r cod cyfathrebu electronig (o fewn ystyr paragraff 1(1) o Atodlen 17 i 
Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (p. 21)); 
(c) gweithredydd maes awyr (o fewn ystyr Deddf Meysydd Awyr 1986 (p. 31)) sy’n gweithredu maes awyr 
y mae Rhan 5 o’r Ddeddf honno yn gymwys iddo; 
(d) trawsgludwr nwy (o fewn ystyr Rhan 1 o Ddeddf Nwy 1986 (p. 44)); 
(e) deiliad trwydded o dan adran 6(1) o Ddeddf Trydan 1989 (p. 29); 
(f) ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth; 
(g) yr Awdurdod Hedfan Sifil neu ddeiliad trwydded o dan Bennod 1 o Ran 1 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000 
(p. 38), i’r graddau y bo’r person sy’n dal y drwydded yn cynnal gweithgareddau a awdurdodir ganddi; 
(h) darparwr gwasanaeth cyffredinol o fewn ystyr Rhan 3 o Ddeddf Gwasanaethau Post 2011 (p. 5). 
 

7 Rhestrau bioamrywiaeth a dyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella bioamrywiaeth 
(1) Rhaid i Weinidogion Cymru baratoi a chyhoeddi rhestr o’r organeddau byw a’r mathau o gynefinoedd sydd, 

yn eu barn hwy, o’r pwysigrwydd pennaf at ddiben cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. 
 
(2) Cyn cyhoeddi rhestr o dan yr adran hon rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chorff Adnoddau Naturiol 

Cymru (“CNC”) ynghylch yr organeddau byw a’r mathau o gynefinoedd sydd i’w cynnwys ar y rhestr. 
 
(3) Heb ragfarnu adran 6, rhaid i Weinidogion Cymru— 

 
(a) cymryd pob cam rhesymol er mwyn cynnal a gwella’r organeddau byw a’r mathau o gynefinoedd a 
gynhwysir ar unrhyw restr a gyhoeddir o dan yr adran hon, a 
(b) annog eraill i gymryd camau o’r fath. 

 
(4) Rhaid i Weinidogion Cymru, mewn ymgynghoriad ag CNC— 

(a) adolygu’n gyson unrhyw restr a gyhoeddir ganddynt o dan yr adran hon, 
(b) gwneud y diwygiadau hynny i unrhyw restr o’r fath y mae’n ymddangos iddynt eu bod yn briodol, ac 
(c) cyhoeddi unrhyw restr a ddiwygir yn y fath fodd cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl ei 
diwygio. 
 

(5) Wrth arfer eu swyddogaethau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion Cymru gymhwyso egwyddorion rheoli 
cynaliadwy ar adnoddau naturiol. 
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Atodiad B 
Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

NOD DISGRIFIAD O’R NOD  

Cymru lewyrchus  

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr 
amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon 
a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu          
poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael 
gafael ar waith addas.  

Cymru gydnerth  

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach 
gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r  
gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).  

Cymru iachach  
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir       
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.  

Cymru sy’n fwy     
cyfartal  

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).  

Cymru o gymunedau 
cydlynus  Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.  
Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg  
yn ffynnu  

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n    
annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.  

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang  

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n  
gadarnhaol at lesiant byd-eang.  
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Atodiad C 
Ffyrdd o Weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015   

 
5 Yr egwyddor datblygu cynaliadwy 

 
(1) Yn y Ddeddf hon, mae unrhyw gyfeiriad at y ffaith bod corff cyhoeddus yn gwneud rhywbeth “yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy” yn golygu bod yn rhaid i’r corff 
weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
 
(2) Er mwyn gweithredu yn y modd hwn, rhaid i gorff cyhoeddus ystyried y pethau canlynol— 

 
(a) pwysigrwydd cydbwyso anghenion y tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor, yn enwedig pan allai pethau a wneir i ddiwallu 
anghenion tymor byr gael effaith niweidiol yn yr hirdymor; 
 
(b) yr angen i gymryd ymagwedd integredig, drwy ystyried— 
 

  (i) ym mha ffordd y gallai amcanion llesiant y corff effeithio ar bob un o’r nodau llesiant; 
(ii) effaith amcanion llesiant y corff ar ei gilydd neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill, yn arbennig pan all camau a gymerir gan y corf gyfrannu at gyflawni 

un amcan ond y gall fod yn niweidiol i gyflawni un arall; 
 

(c) pwysigrwydd cynnwys personau eraill sydd â diddordeb mewn cyrraedd y nodau llesiant a sicrhau bod y personau hynny’n adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth— 
 

(i) Cymru (pan fo’r corff yn arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru:gyfan), neu 
(ii) y rhan o Gymru y mae’r corff yn arfer swyddogaethau mewn perthynas â hi; 

 
(d) ym mha ffordd y gallai cydlafurio ag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o’r corff yn gweithio ar y cyd) gynorthwyo’r corff i gyflawni ei amcanion llesiant, 
neu gynorthwyo corff arall i gyflawni ei amcanion; 
  
(e) ym mha ffordd y gallai defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant y corff neu amcanion corff arall. 
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Amcan 1: Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth fwrw gwreiddiau yn y broses benderfynu ar bob lefel.  
Mae'n hanfodol rhoi natur wrth graidd y broses benderfynu er mwyn mynd i'r afael â'r hyn sydd wrth wraidd colli bioamrywiaeth. Yn 2011, roedd Asesiad Cenedlaethol y DU o Ecosystemau yn 
nodi’r hyn sy'n achosi colli bioamrywiaeth a diraddio ecosystemau:  
‘The natural world, its biodiversity and its constituent ecosystems are critically important to our well-being and economic prosperity, but are consistently undervalued in conventional economic 
analyses and decision making.’  
Mae diffyg ymwybyddiaeth, a'r ffordd wedyn y rhoddir gwerth ar y cyfraniad hollbwysig y mae natur yn ei wneud at ein llesiant a'n bywoliaeth, yn golygu ein bod yn aml yn anghofio rhoi cyfrif am 
y cyfraniad hwnnw wrth wneud penderfyniadau, ar bob lefel o'r gymdeithas, o unigolion i awdurdodau lleol a busnesau. Gall hyn arwain at niweidio byd natur neu orymelwa arno. Nid oes 
mecanweithiau ychwaith i ategu’r ystyriaethau hyn. Er enghraifft, nid yw 'incwm a gollir' yn rhoi digon o gyfrif am werth y gwasanaethau ecosystem a ddarperir gan gynefin fferm. 

Amcan 2: Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd sydd o'r pwys mwyaf a'u rheoli'n well 
Mae rhywogaethau a chynefinoedd yn rhyfeddol ac yn ysbrydoli pobl ac mae'n ddyletswydd foesol arnom eu gwarchod hwy a'u hamrywiaeth genetig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Dyma 
flociau adeiladu ein hecosystemau a'r ffordd y maent yn gweithio ac fe gawn lu o wasanaethau a manteision yn eu sgil. Rhaid inni sicrhau bod gennym boblogaethau o rywogaethau cydnerth 
i'w cynnal.  
Mae safleoedd sydd wedi'u dynodi ar gyfer cadwraeth natur yn chwarae rhan bwysig: maent yn allweddol o ran cynnal yr amrywiaeth naturiol sy'n ofynnol er mwyn sicrhau cydnerthedd, ac 
maent yn cyfrannu mwy na'u siâr at ystod eang o wasanaethau a manteision ecosystemau. Dynodir safleoedd at ddibenion cadwraeth natur i warchod a gwella ein cynefinoedd a'n 
rhywogaethau mwyaf prin, a'r enghreifftiau gorau o'n bioamrywiaeth a'n geoamrywiaeth naturiol yng Nghymru. Systemau cymhleth, hynafol yn aml yw'r amgylcheddau hyn sy'n gyforiog o 
rywogaethau ac yn cynnwys storfa enetig o blanhigion ac anifeiliaid.  
Mae dulliau cadwraeth natur traddodiadol sy'n seiliedig ar safleoedd dynodedig a gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus a byddwn yn parhau i 
ddefnyddio'r dulliau hyn. Mae ein safleoedd a'n rhywogaethau gwarchodedig yn adnodd craidd, ond mae perygl iddynt gael eu hynysu, a gall y ffaith bod y safleoedd hyn o dan bwysau o'r tu 
allan olygu eu bod yn anodd eu rheoli. 

Amcan 3: Gwneud ein hamgylchedd naturiol yn fwy cydnerth drwy adfer cynefinoedd sydd wedi'u diraddio a chreu cynefinoedd 
Cynefinoedd sydd wedi'u diraddio yw'r rhai nad ydynt bellach yn cynnal potensial llawn ein bywyd gwyllt cynhenid. Er mwyn diogelu ein rhywogaethau gwarchodedig a chryfhau cydnerthedd 
rhywogaethau a chynefinoedd ar raddfa ehangach, mae angen inni adfer rhwydweithiau o gynefinoedd i gyflwr iach ledled Cymru, ar y tir ac yn y môr.  
Drwy adfer cynefinoedd sydd wedi'u diraddio a chreu cynefinoedd, bydd modd datblygu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol drwy gymryd camau mewn perthynas â phedair priodoledd 
cydnerthedd:  

Cynyddu bioamrywiaeth  
Ehangu ecosystemau drwy leihau darnio  
Gwella’r cysylltedd o fewn ecosystemau a rhyngddynt  
Gwella cyflwr cynefinoedd.  

Bydd y cydnerthedd hwn hefyd yn cryfhau gallu rhywogaethau a chynefinoedd i ymaddasu i fathau eraill o bwysau, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd. 

Amcan 4: Mynd i'r afael â'r prif bwysau ar rywogaethau a chynefinoedd 
Yn yr Asesiad Cenedlaethol y DU o Ecosystemau gwelwyd bod newidiadau o ran arferion rheoli tir, yn sgil amaethyddiaeth a threfoli, llygredd a rhywogaethau estron goresgynnol, ac mai dyma 
rhai o'r prif ddylanwadau sy'n arwain at golli cynefinoedd a rhywogaethau ac at eu darnio. Ynghyd ag asideiddio ac ewtroffigedd, mae hyn wedi newid nifer ac ansawdd y cynefinoedd a'r 
rhywogaethau y gallant eu cynnal.  
Yn yr amgylchedd morol, ymhlith y dylanwadau mwyaf, mae gweithgarwch anghynaliadwy gan bobl, newid yn yr hinsawdd sy'n arwain at gynhesu ac asideiddio moroedd a chefnforoedd y byd, 
ynghyd â chyflwyno rhywogaethau estron goresgynnol. 
Mae'n hanfodol rhag-weld, atal a lliniaru'r hyn sy'n arwain at golli bioamrywiaeth wrth ei wraidd, gan ddefnyddio ein deddfwriaeth, ac atebion arloesol a chyfannol sy'n seiliedig ar natur.  

Amcan 5: Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a'n gwaith monitor 
Er mwyn helpu natur i adfer, mae angen inni lywio'r camau gweithredu drwy ddeall yn well ecoleg a gwyddoniaeth ein cynefinoedd a'n rhywogaethau, eu statws a'u tueddiadau, a'r pwysau a'r 
sbardunau sy'n arwain at newidiadau. 

Amcan 6: Rhoi fframwaith llywodraethu a chymorth ar waith i gyflawni’r amcanion 
Yn sail i’n gweithredu, mae angen hefyd inni gael strwythur llywodraethu sy'n addas at y diben i fod yn gefn i’r gweithredu a'r cyflawni ar lawr gwlad. Mae angen inni sicrhau bod gennym y 
sgiliau, yr arbenigedd, y gweithwyr a'r swyddogaethau ar waith i gyflawni hyn. 

Atodiad CH  
Amcanion Cynllun Adfer Natur Cymru  
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Cynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw’r Cynllun Dyletswydd 

Bioamrywiaeth hwn ac mae’n ofynnol o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

 

Mae’r cynllun ar gael ar wefan y cyngor www.npt.gov.uk 

 

Er mwyn hybu cynaladwyedd, mae’r cynllun hwn ar gael mewn fformat electronig yn 

unig. 
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Tylluan Wen 

Tyto alba 

        

Lindys Lli8ryf y 

Fedwen 

Cimbex femoratus 

Penigan y Porfeydd 

Dianthus armeria 

       

Tegeirian y 

Wenynen 

Ophrys apifera 

Ystlum Lleiaf 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Glas y Dorlan 

Alcedo a�his 

      

Ffeuen y Gors 

Menyanthes 

trifoliata 

Tegeirian y Gors 

Deheuol 

Dactylorhiza 

praetermissa 

Paun 

Aglais io 

Madfall  

Lacerta vivipara 

Seren Fôr 

 Asterias rubens 

    

Creigres Sabellaria  

Sabellaria spp. 

Mochyn Daear 

Meles meles 

Britheg Werdd 

Argynnis aglaja 

Ywen 

Taxus baccata  

Anemone Gleiniog 

Ac$nia equina 

Larfa’r Fuwch Goch 

Gota 7-smotyn  

Coccinella 

septempunctata 

Barcud Coch 

Milvus milvus 

  

Gwyfyn yr 

Ymerawdwr 

Saturnia pavonia  

Pabi Coch 

 Papaver rhoeas 

Cornchwiglen 

Vanellus vanellus 

Lindys Teigr yr 

Ardd  

Arc$a caja 

Corryn Ra= y Ffen 

Dolomedes 

plantarius 

Gwas Neidr y De 

Aeshna cyanea 
Tamaid y Cythraul 

Succisa pratensis 

Chwilen Werdd 

Gyhyrog 

 Oedemera nobilis 

Glesyn Bach 

Cupido minimus 


