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Annwyl Alun  
 
BIL AMGYLCHEDD (CYMRU) 
 
Ysgrifennaf atoch yn dilyn fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd ar 16 Medi. Yn ystod y sesiwn, ymrwymais i ddarparu mwy o wybodaeth 
mewn ymateb i rai o’r cwestiynau a godwyd gan y Pwyllgor er mwyn llywio eich ystyriaeth 
o’r Bil. 
 
Mae Atodiad 1 y llythyr hwn yn cynnwys y wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani 
yn ystod sesiwn y Pwyllgor.  
 
Roedd un o’r prif bynciau a drafodwyd yn ymwneud â’r tri ‘treial ardal’ a arweiniwyd gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru. Lluniwyd y treialon ardal i gynorthwyo i ddatblygu dull Cyfoeth 
Naturiol Cymru o reoli adnoddau naturiol integredig yn unol ag ymrwymiadau 
Llywodraeth Cymru i gyflawni rheolaeth adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy, yn 
ogystal â chynorthwyo i hysbysu’r prosesau ymarferol cysylltiedig gan edrych ymlaen at 
weithredu Bil Amgylchedd (Cymru) - yn enwedig o ran datganiadau ardal - a gofynion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) hefyd.   
 
Rwyf wedi gofyn i Gyfoeth Naturiol Cymru ddarparu mwy o wybodaeth ynglŷn â 
chanlyniadau’r treialon hyn hyd yma, ac yn fwy penodol, manylion yr hyn y gellir ei 
ddysgu a’i ddatblygu o ran gweithredu’r datganiadau ardal.  
 
Mae Atodiad 2 yn cynnwys y llythyr a anfonwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol at y Prif 
Weinidog ar 11 Medi yn nodi ei safbwynt o ran y cydsyniad perthnasol ar gyfer y Bil.   
 
 
 
 



 

 

Gobeithio bod y wybodaeth sydd wedi ei hatodi o gymorth i lywio ymhellach eich adroddiad 
Pwyllgor sydd ar ddod.   
 
Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich ystyriaeth fanwl o’r Bil yn ystod Cyfnod 
1. 
 
Yn gywir 
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Atodiad 1: Ymatebion i gwestiynau ychwanegol gan y Pwyllgor 

Mae’r Atodiad hwn yn nodi’r ymatebion i’r cwestiynau a’r esboniadau a godwyd yn 

sesiwn y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 16 Medi.  

Rhan 1: Adran 6 – Dyletswydd Cydnerthedd Bioamrywiaeth ac 
Ecosystemau  

1) Darparu gwybodaeth ynglŷn â faint o’r tir yng Nghymru a fyddai’n cael ei 
effeithio pe na byddai cydsyniad Gweinidog y Goron yn cael ei roi ar gyfer 
adran 6 y Bil.   

Ar sail ein hasesiad cychwynnol, 151,605 o hectarau (neu 374,624 o erwau) yw’r 

amcangyfrif o gyfanswm tir y Goron yng Nghymru, sy’n gyfwerth â 5% o gyfanswm 

tir Cymru. 

Os na fydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn rhoi ei gydsyniad yna gallai unrhyw dir 
yng Nghymru sydd yn dir y Goron fod wedi’i eithrio o’r gofyniad i gydymffurfio â’r 
ddyletswydd yn adran 6.  
 

Yng Nghymru, mae tir y Goron yn cynnwys portffolio eiddo amrywiol gan gynnwys 

ardaloedd sylweddol o dir comin, daliadau amaethyddol ac amrywiaeth o 

fuddiannau mwynol. Mae hefyd yn cynnwys 65 y cant o’r blaendraeth a gwely’r môr 

hyd at 12 o filltiroedd morol. 

 

Mae tir a reolir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhan sylweddol o dir y Goron, 

sydd ag ystâd sy’n cyfateb i dros 1% o gyfanswm tir y DU.  Mae gan y 

Weinyddiaeth Amddiffyn 228,000 o hectarau o dir a blaendraeth (naill ai fel rhydd-

ddaliad neu lesddaliad), gyda mynediad at 204,900 o hectarau ychwanegol o 

hawliau a grantiau amrywiol, ac mae llawer o hyn yn ffurfio’r ystâd hyfforddi. Mae 

hyn oll oddeutu 1.8% o dir y DU. 

 

Mae asiantaethau ac adrannau eraill Llywodraeth y DU sydd â thir yng Nghymru y 

byddai adran 6 o’r Bil yn berthnasol ar eu cyfer, pe rhoddid cydsyniad.  Mae hyn yn 

cynnwys eiddo a reolir gan Wasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi, heddluoedd, 

llysoedd, y Swyddfa Gartref, yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, yr 

Adran Gwaith a Phensiynau.  Byddai hyn yn ychwanegol at yr amcangyfrif uchod. 

Fodd bynnag, mae ein hasesiad cychwynnol yn nodi bod hyn yn annhebygol o 

ychwanegu mwy na 1% i’r ffigur hwn. 
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2) Darparu gwybodaeth am y ddeddf gyfredol o ran y rheolaethau presennol o  i 
wahardd ac unioni achosion difrifol o lygru ar dir y Goron.  

Bydd y fframwaith deddfwriaethol cyfredol ar gyfer rheoli llygredd sy’n llywodraethu 

sut y caiff llygredd ei reoleiddio a’i fonitro yng Nghymru yn parhau i fod yn 

berthnasol ac ni chaiff ei effeithio gan y ddyletswydd bioamrywiaeth newydd dan 

adran 6 y Bil. Mae deddfwriaeth o’r fath yn cynnwys llygredd yn yr aer, ar y tir ac yn 

y dŵr ac mae’n cynnwys Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 

2010, Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009, Deddf 

Adnoddau Dŵr 1991 a Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999, i enwi ond rhai ohonynt. 

Bydd adrannau’r Llywodraeth sy’n rheoli tir y Goron yng Nghymru yn parhau i fod 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth hon a fydd yn berthnasol, os ceir 

cydsyniad, ochr yn ochr â’r ddyletswydd bioamrywiaeth.  

 

3) Darparu gwybodaeth ynglŷn ag effaith y ddyletswydd bioamrywiaeth ar 

awdurdodau lleol. 

 

Yr hyn a fyddai’n wahanol dan y Bil yw’r weithred o gryfhau’r ddyletswydd 

bioamrywiaeth bresennol dan adran 40 o Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a 

Chymunedau Gwledig 2006.  Mae’r ddyletswydd bresennol yn ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau cyhoeddus ‘roi sylw’ i'r pwrpas o warchod bioamrywiaeth ac 

felly mae ond yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod cyhoeddus ystyried 

bioamrywiaeth yn hytrach na mynnu bod camau yn cael eu cymryd.  Bydd y 

ddyletswydd newydd dan adran 6 y Bil yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

cyhoeddus fod yn fwy rhagweithiol o ran bioamrywiaeth, trwy eu gorfodi i ‘geisio 

cynnal a gwella’ bioamrywiaeth. 

 

Y bwriad yw y bydd y ddyletswydd newydd hefyd yn dangos i awdurdodau 

cyhoeddus swyddogaeth hanfodol bioamrywiaeth o ran sicrhau cydnerthedd 

ecosystemau a’u galluogi i ddefnyddio dull mwy cyfannol o gynnal a gwella 

bioamrywiaeth.   

 

Byddai peidio ag ymestyn y ddyletswydd yn cynyddu’r risg na fyddai Cymru yn 

bodloni ei hymrwymiad i atal colli bioamrywiaeth. Mae bioamrywiaeth sy’n dirywio 

yn ei dro yn cynyddu’r risg o ecosystemau’n dirywio ac o ganlyniad dirywiad yn 

ansawdd gwasanaethau ecosystemau ac felly colli buddion economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol. 

 

Gweler enghreifftiau o’r hyn y gallai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i geisio 

cynnal a gwella bioamrywiaeth isod. 

- Gadael i’r glaswellt dyfu’n hirach ar adegau penodol o’r flwyddyn ac mewn 

mannau penodol, cyn ei dorri, i roi strwythur mwy amrywiol, annog blodau 
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gwyllt, a gwella cynefinoedd bywyd gwyllt (rhywbeth yr ydym yn credu bod 

adrannau penodol o Lywodraeth y DU yn ei wneud); 

- Ystyried bioamrywiaeth yn rhan o System Reoli Amgylcheddol safle (rhywbeth 

yr ydym yn credu bod adrannau penodol o Lywodraeth y DU yn ei wneud). 

- Caniatáu rhai llecynnau llawn chwyn er mwyn darparu bwyd i adar ac 

anifeiliaid;  

- Defnyddio rhywogaethau brodorol o goed a phlanhigion. 

Gall llawer o’r enghreifftiau hyn eisoes fod yn berthnasol i’r modd y mae awdurdod 

cyhoeddus ar hyn o bryd yn cyfrannu at ddyletswydd adran 40 felly nid wyf o’r farn 

y bydd cryfhau’r ddyletswydd yn cynyddu eu cyfrifoldebau presennol yn sylweddol. 

Yn benodol, er y bydd y ddyletswydd newydd yn cynnwys gofyniad i gyflwyno 

adroddiad, ni ddisgwylir i hwn fod yn fanwl nac yn hir.  Gallai awdurdodau 

cyhoeddus, er enghraifft, gydymffurfio trwy gynnwys tudalen neu ddwy am 

fioamrywiaeth mewn unrhyw un o’u hadroddiadau presennol.  Nod y ddyletswydd 

hon i gyflwyno adroddiad yw y dylai awdurdodau cyhoeddus gyflwyno adroddiad 

bob tair blynedd mewn dogfen benodol neu adroddiad addas arall ar y camau y 

maent wedi eu cymryd i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau statudol.  Mae gofyniad 

tebyg i gyflwyno adroddiad yn yr Alban.  

 

4) Darparu gwybodaeth ynglŷn â’r modd y bydd y Bil yn dangos sut y mae’n 
mesur y cynnydd a wnaed i atal y dirywiad mewn bioamrywiaeth. 

Rhan annatod o’r ddyletswydd newydd ar awdurdodau cyhoeddus yw cyflwyno 

adroddiad ynglŷn â’r modd y maent yn cyflawni’r ddyletswydd bioamrywiaeth yn 

adran 6(5) y Bil. Bydd yn ddyletswydd arnynt felly i gyflwyno adroddiad ar y camau 

y maent wedi eu cymryd. Dylai awdurdodau cyhoeddus gyflwyno adroddiad bob tair 

blynedd a chânt ddewis cyflwyno’r adroddiad mewn dogfen benodol neu mewn 

adroddiad addas arall ar y camau y maent wedi eu cymryd i gydymffurfio â’u 

rhwymedigaethau statudol - byddai angen cyhoeddi’r adroddiad cyntaf erbyn 

diwedd 2019. 

Trwy gysylltu bioamrywiaeth â chydnerthedd ecosystemau, bydd yn cynorthwyo 

awdurdodau cyhoeddus i gael mwy o ddealltwriaeth o’r buddion lawer y gall 

bioamrywiaeth ac ecosystemau eu darparu, er enghraifft, mynd i’r afael â newid yn 

yr hinsawdd, gwella iechyd a lles a darparu cyfleoedd ar gyfer twf gwyrdd. 

Mae mesur cynnydd yn rhan allweddol o’r Bil ac mae’n rhan annatod o’r fframwaith 

darparu ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae’r Adroddiad ar 

Sefyllfa Adnoddau Naturiol, y Polisi Cyfoeth Naturiol Cenedlaethol a datganiadau 

ardal, i gyd yn cyfrannu at fesur cynnydd o’r fath. 

Bydd yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yn cynnwys asesiad o sefyllfa 

adnoddau naturiol (gan gynnwys rhai biolegol) yng Nghymru a sut y cyflawnir y 
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gwaith o'u rheoli’n gynaliadwy; bydd yn cynnwys asesiad o gydnerthedd 

ecosystemau ac felly yr amrywiaeth fiolegol. 

Bydd y Polisi Cyfoeth Naturiol Cenedlaethol a’r datganiadau ardal yn ystyried yr 

holl adnoddau naturiol a ddiffinnir yn y Bil a byddant yn darparu’r cyd-destun 

cyffredinol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol, yn genedlaethol ac ar gyfer ardaloedd 

penodol, lle y gellir cyflawni camau bioamrywiaeth. 

Wrth fodloni’r “nod cydnerthedd” yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 bydd yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus ystyried bioamrywiaeth hefyd.  

Bydd yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ddangos sut y maent yn gweithio tuag at yr holl 

amcanion. Bydd angen ystyried y ddyletswydd newydd o dan adran 6 y Bil o fewn y 

fframwaith hwn, yn enwedig yr amcanion llesiant a’r dangosyddion a’r cerrig milltir a 

gyflwynir gan y Ddeddf honno. 
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Rhan 4 – Casglu a Gwaredu Gwastraff  

5) Darparu esboniad o’r penderfyniad i eithrio ensymau bio-dreulio o’r asesiad a 
gynhaliwyd i lywio’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 

Ni wnaethom ystyried systemau bio-dreulio gwastraff bwyd yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol. Modelwyd y ddwy sefyllfa ganlynol: 

 Yn gyntaf, llinell sylfaen yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol, lle y caiff 21,000 

tunnell o wastraff bwyd eu gwaredu trwy beiriant mwydo gan fusnesau a’r sector 

cyhoeddus. Ychydig iawn o fio-dreulyddion, sy’n ddull o drin bwyd cyn ei waredu 

yn y garthffos, a ddefnyddir yn y farchnad yng Nghymru, ac felly ni chynhwyswyd 

hwy yn y model llinell sylfaen. 

 

 Yn ail, sefyllfa lle y byddai gwaredu bwyd yn y garthffos wedi’i wahardd, er mwyn 

cefnogi ein polisi o sicrhau bod cymaint â phosib o wastraff bwyd ar gael i 

gynhyrchu ynni a gwrtaith o ansawdd da. Gan fod bio-dreulio gan ensymau yn 

golygu y caiff bwyd ei waredu yn y garthffos, nid oeddynt yn berthnasol i’r 

opsiwn ac felly ni chynhwyswyd hwy yn y modelu. 

 

Rydym yn ymwybodol bod y bio-dreulydd Mechline Waste2O wedi ei ardystio gan y 

WRc o ran diogelwch y gwastraff y mae’n ei ryddhau i’r garthffos. Fodd bynnag, 

diben y gwaharddiad a gynigir o ran ei ryddhau i’r garthffos yw sicrhau bod cymaint 

â phosib o wastraff bwyd ar gael i gynhyrchu ynni a gwrtaith o ansawdd da. Nid yw 

diogelwch y weithred o ryddhau gwastraff sydd wedi ei drin i’r garthffos yn fater i'w 

ystyried, er bod hynny'n ystyriaeth bwysig i’r awdurdodau dŵr. 
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Rhan 6 – Trwyddedu Morol  

6) Cadarnhau y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cadw’r ffioedd a godir 
drwy daliadau trwyddedu morol ar gyfer eu hailfuddsoddi yn y gwasanaeth 
hwnnw? 

Fel y nodais yn sesiwn y Pwyllgor ar 16 Medi, cedwir ffioedd trwyddedu morol ar 

hyn o bryd er budd yr awdurdod trwyddedu morol. Y bwriad yw i’r trefniant hwn 

barhau ar gyfer y ffioedd presennol a’r pwerau codi ffioedd estynedig a nodir yn 

Rhan 6 y Bil.  Fodd bynnag, bydd unrhyw gynnig i gadw ffioedd trwyddedu morol, 

yn hytrach na thalu’r ffioedd hyn i’r gronfa gyfunol, yn parhau i fod yn 

ddarostyngedig i gymeradwyaeth yn unol â darpariaethau ariannol Rhan 5, Cyllid - 

Deddf Llywodraeth Cymru 2006.    

Ynghyd â chyflwyno’r Bil, a gweithio mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, 

mae swyddogion yn cynnal adolygiad o’r ffioedd perthnasol. Bydd yr adolygiad yn 

ymgynghori ar lefel y ffioedd a’r defnydd o'r pwerau newydd i godi ffioedd, a'u 

lefelau. Nod gyffredinol yr adolygiad o ffioedd yw darparu trefniadaeth dryloyw, deg, 

gymesur, gadarn ac addas i’w diben ar gyfer codi ffioedd ar gyfer y costau sy’n 

gysylltiedig â thrwyddedu morol.   

Disgwylir, drwy adennill costau mewn modd digonol, y bydd yr awdurdod 

trwyddedu morol yn gallu ymateb yn fwy parod i geisiadau gan ymgeiswyr, gan roi 

mwy o sicrwydd i ymgeiswyr y bydd amserlenni’n cael eu bodloni a bod y 

gwasanaeth yn darparu gwerth am arian. 

 




