
COFNODION CYFARFOD CYDBWYLLGOR ARDAL O HARDDWCH NATURIOL 
EITHRIADOL BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY 

CYNHALIWYD DDYDD GWENER 5 TACHWEDD 2021 
 
 
AELODAU YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Tony Thomas (Cadeirydd) a Bobby Feeley (Cyngor Sir Ddinbych) 
Cynghorydd Glyn Banks (Cyngor Sir y Fflint) 
Cynghorydd David Kelly (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) 
 
HEFYD YN BRESENNOL 
 
Steve Gadd (Pennaeth Cyllid ac Eiddo CSDd), Howard Sutcliffe (Swyddog AHNE 
CSDd), David Shiel (Swyddog Cynorthwyol AHNE CSDd), Karen Weaver 
(Cydlynydd AHNE CSDd), Huw Rees (Rheolwr Gwasanaethau Cefn Gwlad a 
Threftadaeth CSDd), Ceri Lloyd (Swyddog SDF AHNE), Rachel Jones (Arweinydd 
Tîm AHNE y Gogledd), Tom Woodhall (Rheolwr Mynediad â’r Amgylchedd Naturiol), 
Rhun Jones (Swyddog AHNE), Alun Price (Cyfoeth Naturiol Cymru), Fiona Grant 
(Cadw), Chris Smith (Uwch Swyddog Polisi Cynllunio, CBSW), Lisa Jones a Sandra 
Williams (Cyfieithydd, CBSW) 
 
 
1. CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Derek Butler (CSFf), y 
Cynghorydd Hugh Jones (CBSW), Linda Sharp (Pennaeth Polisi Cynllunio, 
CBSW), Paula O’Hanlon (Uwch Swyddog Cyllid, CSDd), Ashley Battern 
(Cadw), Kate Thomson a Helen Mrowiec. 
 
Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 
 

2. COFNODION Y CYDBWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 25 MEHEFIN 2021 
 
Derbyniwyd a chytunwyd fod cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd 
25 Mehefin 2021, yn gywir. 
 
PENDERFYNWYD - Cymeradwyo cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 
a gynhaliwyd 25 Mehefin 2021. 
 

3. COFNODION DRAFFT CYFARFOD PARTNERIAETH YR AHNE A 
GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2021 
 
Derbyniwyd cofnodion drafft Partneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2021 
er gwybodaeth.  Fe wnaeth Howard Sutcliffe grynhoi’r pwyntiau allweddol 
mewn perthynas â datblygiad twristiaeth, parciau cenedlaethol a’r angen o 
ran tai, a all fod yn destunau ar gyfer trafodaeth yn y dyfodol. 



 
PENDERFYNWYD – Nodi cofnodion Partneriaeth Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd ar 15 
Hydref 2021. 
 

4. ADRODDIAD ARIANNOL Y CYD-BWYLLGOR (EITEM SEFYDLOG)  
 
Cyflwynodd Steve Gadd (Pennaeth Cyllid ac Eiddo) ei adroddiad a oedd yn 
rhoi diweddariad ar sefyllfa ariannol AHNE ar gyfer 2021/22. 
 
Y rhagolwg cyfredol ar gyfer y sefyllfa derfynol oedd gorwariant o £8,750 yn 
deillio o gyfnod mamolaeth o fis Rhagfyr a chynnydd mewn costau teithio; 
bydd y swm hwn yn cael ei dynnu o’r cronfeydd refeniw wrth gefn sy’n 
weddill.  Byddai’r effaith o lefelau cronfeydd wrth gefn llai angen ffurfio rhan 
o ystyriaethau cyllideb ar gyfer y blynyddoedd nesaf. 
 
Nodwyd bod materion adnoddau yn Archwilio Cymru wedi arwain at oedi yn 
y broses o adrodd y cyfrifon terfynol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ar grantiau Covid gan y Cynghorydd David Kelly, 
eglurodd swyddogion bod newidiadau wedi bod yn y meini prawf cymhwyso 
ac na fyddai’r Gronfa Galedi ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.  
Rhoddwyd esiamplau lle cafodd hawliadau grant eu defnyddio i gefnogi 
Ceidwaid Cynorthwyol a Gwasanaethau Cefn Gwlad ymysg eraill. 
 
PENDERFYNWYD - Nodi'r sefyllfa ariannol ar gyfer 2020/21 (Atodiad 1) 
a chynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb. 
 

5. CYFLWYNIAD AC ADRODDIAD CYNLLUN RHEOLI’R AHNE 
 
Cyflwynodd David Shiel (Rheolwr Ardal yr AHNE) yr adroddiad ynghyd â’r 
Cynllun Rheoli drafft ar gyfer yr AHNE yn 2020 – 2025 sy’n gosod y 
blaenoriaethau ar gyfer rheoli Nodweddion a Rhinweddau Arbennig yr AHNE 
dros y pum mlynedd nesaf. 
 
Rhoddodd gyflwyniad yn cynnwys y canlynol: 
 

 Dyletswydd statudol – AHNE i gynhyrchu cynllun rheoli ar gyfer yr 
ardal ddynodedig. 

 Tair rhan – Adroddiad Cyflwr yr AHNE; Strategaeth Rheoli’r AHNE; a’r 
Cynllun Gweithredu AHNE. 

 Datblygu’r cynllun – nodi budd-ddeiliaid craidd ac ymarfer mapio i 
benderfynu ar fuddion ehangach. 

 Ymgynghoriad Budd-ddeiliad – mae’r holiadur ar-lein wedi derbyn 
dros 500 o ymatebion gyda gweithdy i ddilyn yn Hydref 2020 i gytuno 
ar flaenoriaethau ac amcanion. 

 Nodi blaenoriaethau – roedd agweddau emosiynol megis Llonyddwch, 
Pellter a Gwyllt, Gofod a Rhyddid yn cael eu hystyried yn agweddau 
pwysicaf.  Nodwyd Newid Hinsawdd a Dirywiad Rhywogaethau fel yr 
heriau mwyaf sylweddol. 



 Pedwar thema allweddol – Natur, Tirlun a Threftadaeth; Addasu i 
Hinsawdd sy’n Newid; Hamdden, Iechyd a Lles; a’r Economi Wledig. 

 Camau nesaf - Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad 
Rheoliadau Cynefin gyda phroses ymgynghori cyhoeddus ffurfiol i 
ddilyn, unwaith caiff ei gymeradwyo gan y Pwyllgor hwn. 

 
Mewn ymateb i faterion o bryder lleol yn y Mwynglawdd a godwyd gan y 
Cynghorydd David Kelly, cytunodd David Shiel gysylltu gyda swyddogion 
CBSW.  Cadarnhaodd y byddai’r Canllawiau Cynllun Atodol ar y fenter Awyr 
Dywyll yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio cyn ei fabwysiadu’r ffurfiol 
gan y tri Awdurdod. 
 
Ar y thema Iechyd a Lles, amlygodd y Cynghorydd David Kelly y prosiect 
Milltiroedd Cymunedol a chynlluniau a oedd yn cael eu hyrwyddo gan y 
Gymdeithas Cerddwyr.  Adroddodd David Shiel hefyd ar gyllid i wella 
mynediad o fynydd y Mwynglawdd i’r Gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd David Kelly am gynlluniau gan Weithrediaeth 
CBSW i wneud cais am statws ‘Meysydd Chwarae Cymru’ ar gyfer mwyafrif 
y parciau gwledig i ddiogelu’r safleoedd hynny rhag datblygiad yn y dyfodol.  
Adroddodd hefyd ar gynigion i adnewyddu’r bocs ffôn yn New Brighton ac i 
osod unedau diffibriliwr mewn pedwar cymuned. 
 
Ar Iechyd a Lles, dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley yn dilyn cwyn gan 
aelod o’r cyhoedd am gyflwr y camfeydd, roedd yn ymddangos fod rhai 
ffermwyr yn annog cerddwyr cŵn rhag defnyddio’r Hawliau Tramwy ar eu tir.  
Cydnabu David Shiel yr heriau o ran gwneud llwybrau troed yn hygyrch i 
bawb, er gwaethaf dyletswydd cyfreithiol ar berchnogion tir, a dywedodd bod 
y prosiect Milltiroedd Cymunedol yn ceisio gwella hygyrchedd.  Dywedodd 
Howard Sutcliffe bod achosion o’r fath yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion 
nad oedd yn gallu defnyddio camfeydd a chytunodd y byddai’n cysylltu â’r 
Cynghorydd Feeley i godi’r mater trwy CLlLC. 
 
O ran hyrwyddo giât mochyn, adroddodd y Cynghorydd Glyn Banks 
broblemau yn Sir y Fflint gyda sgwteri mawr.  Gofynnodd hefyd am y 
posibilrwydd o gynnwys y llwybr o Llanasa dros dwyni tywod y Gronant a 
Thalacre gan gynnwys y goleudy.  Dywedodd Howard Sutcliffe fod hyn tu 
allan i’r cwmpas ond y gallai gael ei ystyried yn y dyfodol.  Cymerodd y 
Cynghorydd Banks y cyfle i ganmol y berthynas gadarnhaol rhwng 
swyddogion Cefn Gwlad yng Nghynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint. 
 
Mewn ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd David Kelly, dywedodd David 
Shiel fod ymgyrchoedd rheolaidd yn effeithiol o ran codi ymwybyddiaeth o 
risgiau i dda byw gyda chŵn oddi ar dennyn.  Adroddodd hefyd at 
gyfranogiad swyddog ar y gweithgor cenedlaethol yn edrych ar y newidiadau 
posibl i’r gyfraith ar gŵn yng nghefn gwlad. 
 
Cododd y Cynghorydd David Kelly ymholiad ar drapiau yn cael eu defnyddio 
ar rostir Rhiwabon.  Cadarnhaodd David Shiel fod swyddogion yn 
ymwybodol a bod ymgysylltiad da gyda’r swyddfa ystâd. 



 
Yn dilyn awgrym gan Lisa Jones, cytunwyd y byddai’r Asesiad Lles yn mynd 
gyda’r Cynllun Rheoli pan gaiff ei gyflwyno yn ôl i’r Pwyllgor yn dilyn cyfnod 
ymgynghori. 
 
PENDERFYNWYD - Bod y Cydbwyllgor yn derbyn y Cynllun Rheoli 
drafft a rhoi cymeradwyaeth i ymgynghoriad cyhoeddus.  Bod yr 
Asesiad Lles yn dod yn ôl i’r Pwyllgor gyda’r Cynllun Rheoli yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus. 
 

6. RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL 
 
Cyflwynodd Howard Sutcliffe (Swyddog AHNE, CSDd) y rhaglen gwaith i’r 
dyfodol gyda’r diweddariadau canlynol: 
 

 Y gofrestr risg, gan gynnwys risgiau i’r AHNE, i gyd-fynd â’r cyfrifon 
terfynol yn y cyfarfod nesaf. 

 Cynnig cyllido Cyfoeth Naturiol Cymru Craidd AHNE wedi’i dderbyn. 

 Cynllun Twristiaeth AHNE yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd ar 
Proactis ac allan i dendr. 

 Oedi mewn ymateb gan swyddogion CSDd ar ganllawiau Priffyrdd, 
efallai bydd angen cysylltu â CSFf neu CBSW i wneud cynnydd. 

 
Gofynnodd y Cadeirydd a’r Cynghorydd Bobby Feeley i Howard anfon 
dymuniadau gorau i Tony Hughes (Swyddog AHNE) a oedd ar fin ymddeol. 
 
PENDERFYNWYD – Bod y Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn nodi’r rhaglen gwaith i’r 
dyfodol. 
 

7. DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL  
 
Dydd Gwener, 18 Mawrth 2022 
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 
Ddydd Gwener, 4 Tachwedd 2022 

 
 

 (Dechreuodd y cyfarfod am 10.05am a gorffennodd am 11.30am) 
 
 
 
 

Y Cynghorydd Tony Thomas 
Cadeirydd 

 


