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1. AM BETH Y MAE’R ADRODDIAD YN SÔN 
1.1 Diweddariad ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru ar Ddatganiadau Ardal yng Ngogledd Cymru 

 
  

2 BETH YW’R RHESWM DROS LUNIO’R ADRODDIAD HWN? 
Rhoi diweddariad i’r aelodau ynglŷn â’r ffyrdd o weithio a chodi ymwybyddiaeth am y math o 
gyfleoedd sy’n datblygu cyn cyhoeddi Datganiadau Ardal Gogledd Orllewin a Gogledd 
Ddwyrain Cymru ar ddiwedd mis Mawrth 2020. 
 
 

3. BETH YW’R ARGYMHELLION 
3.1  Nodi’r Themâu /Blaenoriaethau ac amserlenni cyhoeddi 
3.2 Nodi natur ailadroddus y Datganiadau Ardal 
3.3 Deall mai cyhoeddi’r datganiadau yw dechrau’r broses o ddatblygu cyfleoedd cydweithio o 

fewn y Blaenoriaethau a’r Lle, yn ogystal â datblygu sylfaen dystiolaeth a rennir 
3.4 Annog pobl i fynychu digwyddiadau yn y dyfodol (yn ystod mis Mai).   

 
 

4. MANYLION YR ADRODDIAD 
 
Mae Datganiadau Ardal yn cael eu llunio fel rhan o Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016. 
Cyfrifoldeb CNC yw llunio datganiadau ardal, ond maent yn eiddo i bawb a byddant hefyd yn 
cyfrannu at asesiadau llesiant nesaf y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Mae saith Datganiad Ardal ar draws Cymru. Mae Sir Ddinbych yn Ardal Gogledd Ddwyrain 
Cymru ac mae Conwy yn Ardal Gogledd Orllewin Cymru. Mae’n bwysig bod Datganiadau Ardal 
ar gyfer lleoedd cyfagos, gan gynnwys y Datganiad Ardal Morol, yn cydweithio’n agos lle bydd 
cymunedau a materion yn debyg neu’n gorgyffwrdd. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae egwyddorion cyd-gynhyrchu wrth galon pob penderfyniad a wneir wrth benderfynu ar 
themâu/blaenoriaethau y Datganiadau Ardal. Mae CNC wedi hwyluso 15 gweithdy ar draws 
Gogledd Cymru, gan ymgysylltu â dros 500 o rhanddeiliaid, yn aml mewn lleoliadau a 
chanolfannau gwahanol, gan ddefnyddio technegau gwahanol. Mae hyn yn ychwanegol at 
fynychu gwahanol grwpiau sefydledig, fel Fforymau Mynediad Lleol, Cyfarfodydd Undebau 
Ffermio, Bwrdd Parc Cenedlaethol Eryri. 
 
Y man cychwyn ar gyfer themâu (blaenoriaethau) y datganiad oedd: 
a) Y blaenoriaethau a nodwyd ym Mholisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru – dod o hyd 

i atebion yn seiliedig ar natur, cynyddu ynni adnewyddadwy a dulliau o ddefnyddio 
adnoddau’n fwy effeithlon a mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar leoedd.   Defnyddiwyd yr 
heriau a nodwyd yn y polisi hefyd. 

b) Gwybodaeth o’r Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) am ecosystemau a’u 
cydnerthedd, a’r risgiau i’r buddion maent yn eu cynnig. 

c) Yr Asesiadau a Chynlluniau Llesiant, a’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg drwy’r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 
Trafodwyd a dilyswyd y blaenoriaethau hyn, datblygwyd gweledigaethau tymor byr a thymor 
hir a gyda’n gilydd gwnaethom ddechrau ysytyried camau i’w cyflawni. 
 



Isod gwelir diweddariadau ar gyfer Datganiadau Ardaloedd y Gogledd Orllewin a’r Gogledd 
Ddwyrain sy’n cael eu datblygu. 
 

4.1 Datganiad Ardal Gogledd Orllewin Cymru – yn cynnwys Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodwyd dwy thema drawsbynciol gan ein rhanddeiliaid wrth ddatblygu’r Datganiad Ardal, sef 
Ffyrdd o Weithio ac Argyfwng Hinsawdd ac Amgylcheddol. 
 
Ffyrdd o Weithio  
Mae’r thema hon wrth galon y ffordd rydym yn cyflawni’r Datganiad Ardal a sut rydym yn 
gweithio gyda’n rhanddeiliaid er mwyn i bawb allu cyfrannu a chyflawni’r Datganiad Ardal. 

 
Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu at y broses. 

 Yr angen i werthfawrogi dyheadau pob partner a’u parchu, cynnig cymorth ar y cyd a 

chydnabod cyfraniad. 

 Cefnogi gwell dealltwriaeth o gyd-gynhyrchu. 

 
 
Argyfwng Hinsawdd ac Amgylcheddol 

Gogledd Orllewin Cymru – 
Themâu [Hydref 2019] 



Mae hwn yn fater cymhleth sy’n effeithio ar bawb a phob gwasanaeth, ac mae angen i ni 
wneud mwy yn y maes na gweithredu mewn ffordd symbolaidd, wag yn unig. Dyma pam mae 
Datganiad Ardal y Gogledd Orllewin yn cynnwys Argyfwng Hinsawdd ac Amgylcheddol fel 
thema drawsbynciol sydd wrth galon ein broses benderfyniadau.   

 
Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Cydweithio ar draws Gogledd Cymru i rannu’r agenda drawsbynciol enfawr hon, a rhoi lle 

blaenllaw a chreiddiol i bobl Gogledd Cymru yn y penderfyniadau a wneir  

 Camau gweithredu i leihau’r galw am ddŵr ac annog defnydd effeithlon ohono, oherwydd 

mae’n debygol y bydd cartrefi, amaethyddiaeth, diwydiant ac anghenion yr amgylchedd 

naturiol yn cystadlu am ddŵr. 

 Mae’n bosibl mai adlinio a reolir fydd y dewis a ffefrir mewn ardaloedd lle nad yw’r 

cyhoedd mewn llawer o berygl. 

 Gwella dulliau o reoli coedwigoedd a mawndiroedd er mwyn iddynt storio rhagor o 

garbon. 

 Annog technegau rheoli llifogydd naturiol, fel adfer mawndir sydd wedi dirywio, plannu 

coed yn yr ucheldiroedd ac ailsefydlu gwrychoedd. 

 
Cefnogi Rheoli Tir Cynaliadwy  
Rheoli aer, tir a dŵr Gogledd Orllewin Cymru mewn ffordd gynaliadwy fel y gallant gynnal yr 
holl fywyd yn yr ardal. Mae hwn yn gyfle i fabwysiadu dull gweithredu integredig er mwyn 
rheoli ein hadnodd anadnewyddadwy pwysicaf, sef ein tir a’r dŵr sy’n llifo oddi arno, i’n 
hafonydd a’r môr. 
 
Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Gweithio gydag atebion sy’n seiliedig ar natur o’r tarddleoedd i’r môr, i adfer ac efelychu 

swyddogaethau naturiol dalgylchoedd, gorlifdiroedd, afonydd yng Ngogledd Orllewin 

Cymru. 

 Cydweithio mewn grwpiau a meithrin gwybodaeth a sgiliau i sicrhau canlyniadau a rennir 

yn enwedig lle mae ecosystemau yn gorgyffwrdd â deiliadau fferm; fel tir comin a 

dalgylchoedd. 

 Pwysigrwydd gweithio yn lleol; er mwyn osgoi dulliau gweithredu “un dull sy’n addas i 

bawb” ac ystyried y gwahaniaethau amlwg ym myd ffermio.  

 Mae angen i CNC fod yn sefydliad sy’n gosod esiampl o ran y ffordd rydym yn cynnal ein 

gweithgareddau dyddiol wrth reoli ein tir a’n haesdau.   

 Parhau i reoli a gwella ein dulliau o reoli adnoddau dŵr a seilwaith cysylltiedig, gan sicrhau 

bod y gwaith o dynnu a gollwng dŵr yn cael ei wneud yn y ffordd fwyaf gynaliadwy. 

 
Cyfleoedd ar gyfer Ecosystemau Gwydn  
Mae’r thema hon yn sicrhau ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i wella gwydnwch ecosystemau 
yn yr ardal. Mae angen i ni atal y dirywiad, a gweithredu i gyfoethogi bioamrywiaeth. Mae 
cysylltiad agos rhwng y thema hon â Natur Hanfodol, ein cyfeiriad strategol ar gyfer 
Bioamrywiaeth.   
 



Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Yr angen am well bioamrywiaeth mewn coetiroedd, ehangu coridorau coetir a chael rhestr 

fwy eang o goed ar gyfer eu plannu. 

 Y cynefinoedd a nodwyd gan randdeiliaid fel rhai y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer gwaith 

cadwraeth yw: Coetir Gorllewin yr Iwerydd, gorgorsydd, rhostiroedd arfordirol, 

rhostiroedd sych ucheldirol, ffriddoedd, porfa ucheldirol ac arfordirol sy’n gyfoethog o ran 

rhywogaethau. 

 Camau gweithredu i atal colli bioamrywiaeth, a sicrhau bod gennym fwy o gynefinoedd 

bywyd gwyllt o ansawdd gwell, gan gynnwys cynefinoedd arfordirol enhangach a mwy 

gwydn. 

 Sicrhau bod y rhwydwaith o safleoedd a warchodir mewn cyflwr ffafriol / Adolygu ac, o 

bosibl, ehangu’r rhwydwaith o safleoedd a warchodir. 

 Cymryd camau priodol i atal Rhywogaethau Estron Goresgynnol, plâu a chlefydau rhag 

lledaenu. 

 
Annog Economi Gynaliadwy 
Mae’r thema hon yn annog cydweithio i nodi cyfleoedd economaidd cynaliadwy a fydd yn 
gwella’r adnoddau naturiol sy’n unigryw i Ogledd Orllewin Cymru. 
 
Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Deall rôl amaethyddiaeth a mentrau gwledig eraill fel sylfaen yr economi wledig. 

 Gweithio gyda fforymau a rhwydweithiau presennol i gefnogi agenda’r economi wledig.  

 Cyfwyno gweledigaeth a rhoi cynllun twristiaeth gynaliadwy ar waith ar gyfer Gogledd 

Orllewin Cymru. 

 Cysylltu busnesau twristiaeth mewn ffordd greadigol gyda’u hamgylchedd lleol, gan 

gynnwys cyfleoedd dehongli, addysg a gwirfoddoli sy’n annog gwell dealltwriaeth o’r 

amgylchedd naturiol / tirwedd leol. 

 Annog economi gylchol leol, cysylltu pobl â phren, bwyd a chynnyrch o ffynonellau lleol 

drwy frandio cynnyrch lleol o ansawdd. 

Ailgysylltu Pobl â Natur. 
Creu cyfleoedd newydd i gael mynediad i gefn gwlad er mwyn i gymunedau allu deall, 
ymgysylltu a dylanwadu ar y defnydd creadigol o’r amgylchedd naturiol lleol. 
 
Enghreifftiau o gyfleoedd 

 Mae pobl yn gwerthfawrogi’r hyn maent yn ei ddeall – drwy ailgysylltu pobl â’u 

hamglchedd naturiol lleol, byddant yn cael gwell dealltwriaeth o rôl bwysig eu 

hamgylchedd lleol yn eu bywydau. 

 Ailgysylltu pobl â’u hamgylchedd lleol mewn ffordd greadigol er mwyn gwella eu hiechyd 

corfforol a meddyliol.  

 Cysylltu pobl â’r ardal a’r amgylchedd lleol mewn ffordd greadigol drwy eu cynnwys mewn 

bywyd bob dydd. 

 Mwy o gyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan a gwell mynediad at dir a reolir gan CNC a 

phartneriaid. 



 
4.2 Datganiad Ardal Gogledd Ddwyrain Cymru – yn cynnwys Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam 
 

 

 

 
 
Mae uchelgais pob thema a rhai o’r cyfleoedd sy’n dod i’r amlwg o weithdai Datganiad Ardal 
Ardal y Gogledd Ddwyrain hyd yma wedi’u disgrifio isod. 
 
Argyfwng Hinsawdd ac Amgylchedd – Gwydnwch ac Ymaddasu 
Rydym yn byw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru lle rydym yn ymateb i Argyfwng Hinsawdd, ac 
mae ein tirweddau adeiledig a naturiol, a’r seilwaith ategol, economi a chymdeithas yn barod 
ar gyfer yr hinsawdd, ac yn gallu addasu ac yn wydn i newid hinsawdd.    
 

 Gweithredu ar sail ranbarthol mewn ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd 

 Rheoli Perygl Llifogydd 

 Cynllun Ynni Adnewyddadwy Cymunedol      

 Cynllun credyd /gwrthbwyso carbon rhanbarthol      

 Gwella trafnidiaeth gyhoeddus a thrydaneiddio’r seilwaith cyhoeddus 

 
 
 



 
Datblygu a gwella seilwaith Gwyrdd gwledig / trefol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru  
Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru mae gennym ardaloedd trefol sy’n fwy gwyrdd a chroesawgar 
ac sy’n cynnig buddion lluosog ac yn rhoi cymorth i bobl fyw bywydau iachach, mwy egnïol. 
Mae atebion sy’n seiliedig ar natur yn cyflawni amrediad eang o fuddion amgycheddol, iechyd 
a lles i’n cymunedau.            

 Cynnal, gwella a chreu parthau glannau afonydd  

 Rheoli ochrau ffyrdd yn well er budd bywyd gwyllt     

 Cynyddu Gorchudd Canopi mewn ardaloedd trefol  

 Gwella cyfleoedd i gymunedau dyfu pethau 

 Cynlluniau draenio cynaliadwy  

 Pob ysgol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru i gael ei chysylltu â lle gwyrdd a chael 

‘perchenogaeth’ dros yr ardal honno.  

Mwy o goetiroedd er budd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd  
Bydd ardal Gogledd Ddwyrain Cymru yn adnabyddus am ei choetiroedd o ansawdd. Bydd creu 
coetiroedd newydd yn adlewyrchu cymeriad y tirwedd a’r diwylliant lleol gan gynnig y cyfoeth 
o fuddion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol a ddaw yn sgil coetiroedd a 
choedwigoedd. 
 

 Creu canolfan goetir yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.   

 Defnyddir tystiolaeth sydd eisoes yn bodoli fel ‘i-tree’ i nodi lle gellir cynyddu’r gorchudd 

canopi mewn ardaloedd trefol er budd yr amgylchedd a chymunedau 

 Coedwig Genedlaethol Cymru a chysylltiadau â Choedwig Mersi (Mersey Forest) 

 Arafu’r llif – defnyddio coed fel cam i amddiffyn rhag llifogydd 

 
Gwarchod dŵr a phridd drwy ffermio a rheoli tir yn gynaliadwy  
Mae system rheoli bwyd a thir amaethyddol sy’n gynaliadwy a gwydn ac sy’n rhoi bywoliaeth i 
bobl, yn gwarchod pridd a dŵr, yn cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth, gan leihau allyriadau 
nwyon tŷ gwydr a chyfrannu’n sylweddol at fudd y cyhoedd.   
 

 Cynllun Amaeth-Amgylcheddol Ôl-Brexit   

 Clystyrau o Ffermydd 

 Cyswllt Ffermio a phwysigrwydd trosglwyddo sgiliau   

 Datblygu economi fwyd leol   

 Cynllunio Rheoli Maetholion Dalgylchoedd      

 Cynnwys coed ym musnes y fferm 

       
Hyrwyddo gwydnwch ecosystemau o ran cynnal a gwella bioamrywiaeth 

Rydym yn byw mewn ardal yng Ngogledd Ddwyrain Cymru lle mae gennym fioamrywiaeth 
amrywiol sy’n ffynnu, lle rydym yn atal y dirywiad mewn bioamrywiaeth, ac mae 
rhywogaethau a chynefinoedd allweddol yn cael eu gwerthfawrogi a’u deall gan ei 
chymunedau. 
 



 Creu [neu ehangu] partneriaethau Strategol ymhlith rhanddeiliaid i gynghori ar ddulliau o 

reoli bioamrywiaeth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru 

 Bydd CNC yn asesu sut gall dulliau o reoli perygl llifogydd ac asedau eraill gael eu cynnal i 

wella bioamrywiaeth yn ein holl weithgareddau gweithredol 

 Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol  

 Gwella gwydnwch drwy gysylltu safleoedd a warchodir drwy seilwaith gwyrdd lleol 

 Gwella gwrychoedd a chyfleoedd ar gyfer coed ar diroedd fferm 

 Rheoli cynefinoedd i leihau’r perygl o danau gwyllt. 

 

4.3  Camau Nesaf 
Bydd y tudalennau gwe yn mynd yn fyw ar wefan CNC ar ddiwedd mis Mawrth, ond sylwer 
mai’r cam nesaf yn y broses yw hyn a bydd Datganiadau Ardal yn dal i ddatblygu wrth i ni 
weithio gyda’n gilydd, dysgu mwy am y blaenoriaethau a’r hyn gall pobl ei gyflawni. Gellir 
addasu’r Datganiadau ac mae angen iddynt gael eu hadolygu a’u gwella wrth i ni gyflawni, 
casglu mwy o dystiolaeth, myfyrio a dysgu ac ehangu ein sgiliau a’n gwybodaeth. 
  
Cynhelir gweithdai ym mis Mai lle byddwn yn edrych ar yr holl gyfleoedd o dan pob thema. 
Bydd yn gyfle i’n rhanddeiliaid adolygu’r rhesymeg y tu ôl iddynt, blaenoriaethu cyfleoedd a 
llunio cynlluniau manwl gan ddefnyddio Model Rhesymeg ar gyfer pob manylyn o dan pob 
maes gwaith a ddaw i’r amlwg. 


