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Cyflwyniad

Ond mae’r rhain yn adegau heriol – mae’r angen i ymaddasu i effeithiau newid hinsawdd a’r gostyngiad 

mewn bioamrywiaeth, a lliniaru hynny, yn eistedd ochr yn ochr â mynd i’r afael â thlodi a’r angen i 

gynyddu ffyniant economaidd. Mae effeithiau’r argyfwng ariannol yn dal i gael eu teimlo ar draws ein 

heconomi ac yn ein teuluoedd a’n cymunedau. Mae angen inni wella iechyd a lles poblogaeth Cymru 

a sicrhau ein bod yn byw bywydau hir ac iach. Cred Cyfoeth Naturiol Cymru fod yna gyfle gwych i 

ymateb i sialensiau o’r fath – nid ar ei ben ei hun, ond drwy weithio gyda phartneriaid a law yn llaw â 

nhw. Mae’r partneriaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, y trydydd sector a chymunedau lleol. Drwy 

gofleidio egwyddor cynaliadwyedd yn llwyr ac ystyried sut y dylem ddefnyddio systemau naturiol a 

mecanweithiau’r farchnad, gall Cymru fod yn genedl gryfach, fwy cydgysylltiedig a mwy llewyrchus.1

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn defnyddio ac yn rheoli adnoddau naturiol 

Cymru mewn ffordd â fydd yn gwireddu buddion economaidd a chymdeithasol parhaol yn ogystal â 

buddion amgylcheddol. Mae’n bwriadu sefydlu fframwaith statudol ar gyfer rheoli ein hadnoddau naturiol 

yn gynaliadwy, drwy broses o reoli integredig ar adnoddau naturiol.2

Yng Nghymru byddwn yn mabwysiadu dull rheoli ar lefel yr ecosystem, sydd yn y bôn yn golygu 

cynllunio dyfodol cynaliadwy i ni ein hunain, ein hamgylchedd, ein heconomi a’n cymunedau. Mae’n 

golygu rheoli ein hadnoddau naturiol er budd pawb drwy weithredu mewn ffordd gydgysylltiedig a 

gweithio gyda’n gilydd i sefydlu nodau ac amcanion cyffredin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu dull o reoli ein hecosystemau dŵr croyw ar lefel dalgylch. 

Gwneir hyn drwy nodi materion a chytuno ar gamau gweithredu gan ddefnyddio grwpiau sy’n cynnwys 

amrywiaeth o fuddiannau a sgiliau, a datblygu cynlluniau gweithredu amlbwrpas sy’n mynd i’r afael 

â’r materion lle maen nhw’n cychwyn, yn hytrach na hyrwyddo gweithredu anghynaliadwy i liniaru’r 

effeithiau’n lleol.

Mae pysgod yn elfen allweddol o’n hecosystemau dŵr croyw ac yn adnodd naturiol pwysig. Mae 

angen inni gydnabod eu gwerth a’u rheoli’n ofalus ar gyfer y tymor hir. Mae’n briodol ein bod yn nodi’r 

llwyddiannau, y sialensiau, a’r materion a’r pryderon penodol sy’n berthnasol i’n pysgodfeydd mewndirol. 

Wedyn, gallwn ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu ffordd fwy integredig o reoli ein hadnoddau naturiol 

yn gynaliadwy, a chynllunio adnoddau naturiol, o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru ac ar y cyd â’n partneriaid 

a’n cydgyflawnwyr. 

1 Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllunio ein dyfodol: ymgynghoriad 
2 Tuag at Reoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy Ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer Bil Amgylchedd 

Amgylchedd Cymru yw un o’n hadnoddau gorau. Caiff ei drysori gan bobl Cymru a’r 
tu hwnt am ei fywyd gwyllt, ei dirweddau a’i forweddau, ac mae’n hanfodol oherwydd 
y gwasanaethau amrywiol y mae’n eu darparu – bwyd a dŵr, ynni, hyd yn oed yr aer 
yr ydym yn ei anadlu. Mae’n hamgylchedd yn cyfrannu at ein ffyniant economaidd a’n 
hymdeimlad o gymuned.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Pysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng 
Nghymru – agenda ar gyfer newid  
- Crynodeb

Mae pysgod yn werthfawr ac mae iddynt rôl bwysig o ran:

Yr Amgylchedd: 

Mae angen dŵr o ansawdd dda ar bysgod, a bod digon o ddŵr ar gael. 

Gellir gwireddu hyn drwy reoli defnydd tir yn effeithiol. Mae pysgod yn 

ddangosydd allweddol o berfformiad ecolegol ac ansawdd  

yr amgylchedd.                        

Cymuned: 

Mae gan bysgod rôl bwysig yn rhoi pobl mewn cysylltiad â’r amgylchedd, 

ym maes addysg ac o ran darparu cyfleoedd hamdden a buddion  

iechyd cysylltiol. 

  

Yr Economi:  

Mae pysgodfeydd Cymru yn darparu swyddi ac incwm ym maes pysgota 

masnachol a physgota hamdden, rheoli pysgodfeydd a thwristiaeth.

   

Rydym wedi cyflawni llawer yng Nghymru ond mae yna sialensiau,  

yn awr ac i’r dyfodol, o ran cynnal pysgodfeydd cynaliadwy nad oes  

modd i’r dystiolaeth, y dulliau a’r adnoddau cyfredol fynd i’r afael yn 

ddigonol â nhw. 

Mae angen i bawb ohonom weithredu yn awr i fynd i’r afael â’r 

sialensiau hyn os yw Cymru i barhau i fwynhau’r buddion amgylcheddol, 

cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol y mae ein pysgodfeydd yn eu 

darparu a’r buddion ehangach a geir yn sgil amgylchedd iach. 

Mae angen inni geisio barn, syniadau a thystiolaeth o blaid newid, drwy 

sgwrsio â’n partneriaid a’n cydgyflawnwyr, i feithrin consensws ynglŷn â’r 

nod a’r canlyniadau i bysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng Nghymru ac 

i gydgynhyrchu cynlluniau gweithredu sy’n ymdrin â’r holl bwysau sydd  

ar bysgodfeydd.

Agenda ar gyfer y sgyrsiau hynny a geir yma. Mae hon yn ‘agenda ar 

gyfer newid’. 

Mae pysgodfeydd dŵr croyw a’r ecosystemau sy’n eu 
cynnal yn bwysig iawn i les amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd Cymru. 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Cyfrifoldebau cyfreithiol Cyfoeth Naturiol 
Cymru am bysgodfeydd mewndirol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gyfrifol am reoleiddio pysgodfeydd 

mewndirol yng Nghymru (yn cynnwys eog, sewin, llysywod, brwyniaid a 

lamprei cyn belled â 6 morfilltir o’r glannau) ac mae ganddo ddyletswydd o 

dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i “gynnal, gwella a datblygu pysgodfeydd” 

•   i sicrhau cadwraeth a chynnal bioamrywiaeth pysgod dŵr croyw, eog, 

sewin a llysywod ac i ddiogelu eu hamgylchedd dyfrol;

•   i gynyddu cyfraniad pysgodfeydd eog a physgodfeydd dŵr croyw i’r 

economi, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell ac mewn 

ardaloedd â lefelau incwm isel;

•   i gynyddu gwerth cymdeithasol pysgota fel math iach o hamdden, sydd 

ar gael yn eang.

Gwneir hyn drwy roi deddfwriaeth ar waith a thrwy waith sy’n cael ei 

ariannu’n allanol sydd wedi’i seilio ar weithredu y cytunwyd arno gyda 

Llywodraeth Cymru.

Adolygiad o’r ffordd y caiff pysgodfeydd mewndirol eu rheoli

Ar 27ain Mawrth 2012, cyhoeddodd y Gweinidog, Alun Davies, adolygiad  

o Strategaeth Pysgodfeydd Cymru 2008 gan ddweud y byddai’n cael  

ei hadnewyddu. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu rhaglen i weithio gyda 

phartneriaid a rhanddeiliaid i ddarparu’r dystiolaeth a fydd yn sail i gyngor 

i Lywodraeth Cymru ynglŷn â datblygu’r polisi ar bysgodfeydd mewndirol. 

Bydd hefyd yn dylanwadu ar y ffordd y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n 

ymdrin â rheoli adnoddau naturiol. Bydd y rhaglen yn rhoi sylw i’r syniadau 

a gyflwynwyd yn yr ‘agenda ar gyfer newid’.

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i sicrhau 

bod y canlyniadau a’r amserlen er mwyn rhoi’r ‘agenda ar gyfer newid’ ar 

waith yn cyd-fynd â’r Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru o ran y Môr  

a Physgodfeydd.

Tra bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn canolbwyntio ar bysgodfeydd 

mewndirol, bydd tiim y Môr a Physgodfeydd yn Llywodraeth Cymru’n 

canolbwyntio ar helpu’r diwydiant pysgota môr i gefnogi gweithgarwch 

economaidd a chyflogaeth yng nghymunedau arfordirol Cymru.

Mae’r cyfrifoldeb polisi cyffredinol am bysgodfeydd Cymru 
wedi’I ddatganoli I Lywodraeth Cymru. 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Y dull gweithredu

Yn y gorffennol, mae sefydliadau arweiniol wedi ysgrifennu 
strategaethau pysgota, gan ganolbwyntio ar faterion 
neu rywogaethau unigol. Nid oedd y strategaethau yn 
gwireddu’u holl ganlyniadau yn aml gan nad oeddent wedi 
cael eu datblygu law yn llaw â’r rhai a oedd â’r cyfle neu’r 
cyfrifoldeb i reoli’r ecosystemau ehangach sy’n cynnal ein 
pysgodfeydd, a’u bod nhw wedi cytuno i’r strategaethau. Er 
mwyn i’r canlyniadau o ran pysgodfeydd cynaliadwy gael 
eu gwireddu, rhaid cael gweithredu gan amrywiaeth eang o 
randdeiliaid mewnol ac allanol, nid dim ond y rhai a oedd â 
buddiant pysgota yn draddodiadol. 

Y dull gweithredu newydd y byddwn ni’n ei hyrwyddo yw ceisio barn, 

syniadau a thystiolaeth o blaid newid, drwy sgyrsiau gyda phartneriaid a 

chydgyflawnwyr. Byddwn yn ceisio consensws o ran y nod a’r canlyniadau 

i bysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng Nghymru, ac yn cydgynhyrchu 

cynlluniau gweithredu sy’n ymdrin â’r holl bwysau ar bysgodfeydd. 

Er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sgiliau Cyfoeth Naturiol 

Cymru, Llywodraeth Cymru, partneriaid a rhanddeiliaid, byddwn yn ceisio 

canfod rhaglenni a grwpiau sy’n bodoli’n barod lle bydd modd cynnal y 

sgyrsiau hyn e.e. ymgynghoriad ‘Sialensiau a Dewisiadau’ y Gyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr. Bydd hyn hefyd yn help i integreiddio’r gweithredu o 

blaid newid ar draws rhaglenni a pholisïau.

Y neges glir o’n gwaith a chan randdeiliaid yw y bydd angen inni 

gydweithio ag amrywiaeth eang o bartneriaid, rhai’n newydd i ni, i 

ddatblygu’r ffordd ymlaen a rhoi’r camau gweithredu ar waith ar lawr 

gwlad. Bydd rhai o’r camau gweithredu yn wahanol i’n dulliau hanesyddol. 

Rhaid inni fod yn glir fod y camau gweithredu rydyn ni’n eu datblygu 

gyda phartneriaid yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy a’r 

dull ecosystem o’r cychwyn cyntaf, a bod egwyddorion ymaddasu i newid 

hinsawdd yn cael eu gwreiddio yn ein cynllun gweithredu. 

Rydym eisoes wedi cynnal trafodaethau ynglŷn â’r materion a’r cyfleoedd 

allweddol mewn cyfres o weithdai mewnol ac allanol yng Nghymru. 

Rydym wedi cymryd y negeseuon o’r sgyrsiau hyn er mwyn datblygu nod 

a chanlyniadau cychwynnol ar gyfer pysgodfeydd mewndirol cynaliadwy. 

yng Nghymru a nodi prif syniadau ar gyfer newid er mwyn gwireddu’r 

canlyniadau hyn. Dyma fan cychwyn yr ‘agenda ar gyfer newid’.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Beth sydd wedi cael ei gyflawni  
yng Nghymru?

Mae dyfroedd mewndirol Cymru yn cynnal pysgod prin ac 
eiconig fel y torgoch, herlod a gwangod, gwyniad, eog a 
siwin. Mae statws y cyflenwadau (niferoedd/poblogaethau) 
o’r rhain a phob rhywogaeth arall o bysgod yng Nghymru yn 
rhoi syniad clir inni o gyflwr iechyd yr amgylchedd ehangach 
a’r tueddiadau ynddo. Mae pysgod yn elfen allweddol o 
Statws Ecolegol Da o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
ac yn ein galluogi i gyrraedd y statws hwnnw. Mae 36% o’n 
dyfroedd wyneb o Statws Ecolegol Da ar hyn o bryd.  
Y nod yw i 50% o ddyfroedd gyrraedd Statws Ecolegol Da 
erbyn 2015. 

Yn y deng mlynedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi darparu  

£8 miliwn i ariannu Rhaglen Pysgodfeydd Cynaliadwy sydd wedi 

gwireddu prosiectau yn costio £32 miliwn, yn bennaf o ganlyniad i 

gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd a chymorth oddi wrth bartneriaid  

eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi arwain at fwy na 1500km o fynediad 

newydd i bysgod mudol a 500km o welliannau cynefin. 

Mae pysgodfeydd yn adnodd addysgol gwerthfawr. Mae prosiectau  

gydag ysgolion, fel eogiaid yn dod adref, yn galluogi pobl ifanc i  

ymwneud â’u hamgylchedd lleol a’i ddeall. Mae hyn yn hyrwyddo  

synnwyr o gyfrifoldeb amgylcheddol.

Mae pysgota yn un o’r campau awyr agored mwyaf poblogaidd y mae 

pobl yn cymryd rhan ynddi yng Nghymru. Mae’n darparu math gweddol 

rad o hamdden, y gall pob carfan o gymdeithas fanteisio arno. Ceir  

1.8 miliwn o ddiwrnodau pysgota yng Nghymru bob blwyddyn. Mae’n 

adnodd gwerthfawr yng ngolwg pobl Cymru ac mae’n denu pysgotwyr  

o bob rhan o’r byd. 

Mae’r incwm sy’n cael ei gynhyrchu drwy dwristiaeth sy’n gysylltiedig â 

physgota yn gyfraniad pwysig i economi Cymru (£148 miliwn y flwyddyn 

yn 2005 yn cynnwys pysgota môr). 

Mae rhaglenni marchnata yn gyson wedi rhoi enillion o 80:1 ar fuddsoddiad. 

Yn ogystal â physgota hamdden, caiff pedwar deg a phump o drwyddedau 

eog a sewin masnachol eu rhoi yng Nghymru, yn cynnwys trwyddedau i’r 

pysgodfeydd cwrwgl treftadaeth unigryw ar afonydd Tywi, Teifi a Thaf.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Y sialensiau

Mae sialensiau, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, o ran cynnal 
pysgodfeydd cynaliadwy na all ein tystiolaeth, ein dulliau a’n 
hadnoddau presennol ymdrin yn ddigonol â nhw.  
   

Tystiolaeth ynglŷn â’r cyflenwadau o bysgod 

Er bod y cyflenwadau o rai rhywogaethau, fel eog, yn dangos arwyddion o 

gynnydd ar ôl prinhau yn y 1990au, mae eraill, fel llysywod, yn prinhau. Nid 

yw’n glir o hyd yng nghyswllt llawer o rywogaethau beth sy’n gyflenwad 

iach a fydd yn cynnal yr holl alw ac yn gwrthsefyll pwysau o bob math 

ar yr adnodd naturiol hwn. Bydd angen sylfaen tystiolaeth gref arnom ac 

hyblygrwydd i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y cyflenwadau. 

Defnydd tir 

Y prif reswm dros fethu â chyrraedd targedau’r Gyfarwyddeb Fframwaith 

Dŵr yw effaith rhwystrau rhag mudo ac ansawdd dŵr gwael ar ein 

poblogaethau pysgod. Mae llygredd gwasgaredig o amaethyddiaeth, dŵr 

mwynfeydd a choedwigaeth yn effeithio ar ansawdd dŵr. Bydd a wnelo’r 

atebion â defnydd tir ac ymdrin â rheoli defnydd tir mewn ffordd sy’n 

ystyried yr effaith ehangach ar ein pysgodfeydd.

Cynnydd yn y galw am adnoddau naturiol

 

Bydd cynnydd yn y boblogaeth yn rhoi pwysau ar dir o ran cynyddu 

cynnyrch amaethyddol a sicrhau lle i ddatblygu, mewn mannau trefol a 

gwledig. Bydd cynnydd hefyd yn y galwadau ar adnoddau naturiol, pethau 

fel dŵr yfed a dibenion hamdden, a galwadau croes i’w gilydd weithiau. 

Bydd angen canlyniadau a rennir arnom ar draws llywodraeth, polisi, y 

sector cyhoeddus a’r sector preifat fel bod modd ymdrin yn holistaidd â 

rheoli ein hadnoddau naturiol, er mwyn cynnal y buddion amgylcheddol, 

cymdeithasol ac economaidd y maent yn eu darparu. 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Newid hinsawdd 

Mae’r newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio ar ein hamgylchedd. Bydd 

cynnydd yn nhymheredd dŵr a llifoedd is yn ein dyfroedd mewndirol yn 

cael effaith uniongyrchol ar ein pysgodfeydd. Mae’n bosibl hefyd y gwelir 

cynnydd yn y nifer o rywogaethau goresgynnol a fydd un ai’n effeithio’n 

anuniongyrchol drwy gystadlu neu newid cynefinoedd neu’n uniongyrchol 

drwy ysglyfaethu neu glefydau. Bydd sganio’r gorwel yn effeithiol i ganfod 

y peryglon yn ein galluogi i ddiffinio polisi, sefydlu deddfwriaeth effeithiol 

a pharatoi cynlluniau gweithredu i reoli’r peryglon a delio â’r materion fel y 

maent yn codi. 

Adnoddau

Yn yr hinsawdd economaidd gyfredol gyda mwy a mwy o gystadleuaeth 

am lai o arian a’r pwysau i gyflawni ‘mwy am lai’, mae angen inni 

fabwysiadu ffyrdd mwy creadigol ac effeithlon o weithio gydag 

amrywiaeth eang o bartneriaid. 

Os yw Cymru i barhau i fwynhau’r buddion amgylcheddol, cymdeithasol 

ac economaidd uniongyrchol y mae pysgodfeydd cynaliadwy yn eu 

darparu, ynghyd â’r buddion ehangach a geir o amgylchedd iach, 

mae angen i bawb ohonom weithredu’n awr i sicrhau y bydd gennym 

bysgodfeydd cynaliadwy yn y dyfodol. 

 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Pam nawr?

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyfle inni i ystyried ein rôl a’n 

ffocws ym maes rheoli pysgodfeydd a hyrwyddo pysgota, a sut y gallwn 

weithio gyda mwy o bartneriaid yn y meysydd hyn. Drwy reoli ein hystâd, 

drwy ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain, a thrwy 

ein rôl reoleiddio, mae cyfleoedd i ddatblygu dulliau gweithredu newydd, 

arddangos yr arferion gorau a rhoi dull rheoli ar sail yr ecosystem ar waith. 

Gallwn wneud hynny mewn perthynas â rheoli pysgodfeydd mewndirol yn 

gynaliadwy yng Nghymru. 

Datblygu Cynaliadwy

Mae Datblygu Cynaliadwy wedi cael ei fabwysiadu fel y brif egwyddor 

drefniadol ar draws Cymru. Bydd pob canlyniad, rhaglen a pholisi yn 

adlewyrchu’r ymrwymiad hwn i gynaliadwyedd a thegwch drwy bwysleisio 

lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Dull Rheoli ar Lefel yr Ecosystem 

Yng Nghymru byddwn yn mabwysiadu dull rheoli ar lefel yr ecosystem, 

sydd yn y bôn yn golygu cynllunio dyfodol cynaliadwy i ni ein hunain, 

ein hamgylchedd, yr economi a’n cymunedau. Mae’n golygu rheoli ein 

hadnoddau naturiol er budd pawb ohonom drwy ddull cydgysylltiedig,  

a gweithio gyda’n gilydd i sefydlu nodau ac amcanion cyffredin.

Canlyniadau a rennir 

Mae canlyniadau a rennir ar draws llywodraeth, polisi, y sector preifat a’r 

sector cyhoeddus yn cynnig cyfle i wreiddio’r gwaith o reoli pysgodfeydd 

cynaliadwy ar draws Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a 

phartneriaid eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Cynllun Gweithredu Strategol Llywodraeth Cymru o ran  
y Môr a Physgodfeydd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fframwaith strategol i wireddu 

diwydiant cyfrifol a dynamig, wedi’i rymuso, sy’n gwneud yn fawr o’i werth 

economaidd drwy well cydweithredu mewnol, gyda gwell cysylltiadau â 

marchnadoedd a dulliau pysgota mwy arloesol.

Rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 

Wedi’u cynnwys yn y cynllun deddfwriaethol pum mlynedd presennol  

mae Bil Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), (y Bil Datblygu Cynaliadwy 

gynt), Bil Cynllunio (Cymru) a Bil yr Amgylchedd (Cymru). Bydd y rhain  

yn darparu ar gyfer rheoli amgylchedd Cymru’n fwy cynaliadwy gyda mwy 

o amddiffyniad amgylcheddol a buddion economaidd a chymdeithasol, a 

dibenion yn gysylltiedig â hynny.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Yr hyn rydyn ni am ei gyflawni

Nod tymor hir:
 

Bod pysgodfeydd Cymru yn eiconig ac yn cael eu 
gwerthfawrogi’n fawr. Bod camau’n cael eu cymryd i’w 
gwella yn awr ac yn y dyfodol er mwyn gwireddu buddion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i bawb.

Mae canlyniadau drafft wedi cael eu datblygu sy’n adlewyrchu’r 

trafodaethau gyda chymunedau pysgodfeydd mewnol ac allanol a’r 

canlyniadau a rennir y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru:

•  Gwella ein hamgylchedd

•  Diogelu pobl

•  Cefnogi menter a swyddi

•  Gwella iechyd y genedl

•  Lleoedd bywiog a hyfyw

•  Gwireddu cyfiawnder cymdeithasol

•  Cefnogi sgiliau a gwybodaeth

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Agenda ar gyfer Newid – canlyniadau i 
bysgodfeydd mewndirol cynaliadwy

Canlyniadau amgylcheddol

Rheoli’r amgylchedd fel ei fod yn cynnal pysgod fel elfen allweddol  

o fywyd gwyllt amrywiol a chyfoethog Cymru.

Bod pysgod yn cael eu gwerthfawrogi fel adnodd naturiol pwysig i  

Gymru a’u rheoli o fewn terfynau cynaliadwy.

Bod statws pysgodfeydd Cymru’n cael ei fabwysiadu fel dangosydd 

allweddol o iechyd a chryfder adnoddau naturiol Cymru ac fel dangosydd 

newid hinsawdd ar draws pob sector yng Nghymru.

Canlyniadau economaidd

Y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yn gweithio mewn 

partneriaeth i wneud yn fawr o fuddion economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol buddsoddi mewn pysgodfeydd.

Bod mwy o fuddion economaidd i Gymru, drwy ddatblygu ac ysgogi 

cyfleoedd busnes ar gyfer gweithgareddau’n ymwneud â physgodfeydd.

Pysgodfeydd Cymru’n cynhyrchu cyflogaeth barhaol, o ansawdd uchel, 

mewn cymunedau lleol.

Canlyniadau cymdeithasol

Buddion iechyd a lles ein pysgodfeydd yn cael eu hymestyn  

i drawstoriad ehangach o bobl Cymru, drwy gynyddu mynediad  

i bysgota a chyfranogi ynddo.

Pysgodfeydd Cymru’n cyfrannu i gymunedau hyfyw a bywiog, lle mae 

cymeriad lleol amrywiol a neilltuol yn cael ei gynnal a’i wella.

Pysgodfeydd yn rhoi’r cyfle i bobl Cymru, o bob oed, i ddysgu am yr 

amgylchedd a’i fwynhau.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Canlyniadau llywodraethu

Bod gan Lywodraeth Cymru strategaeth gydlynol i wireddu buddion 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol o bysgodfeydd cynaliadwy 

yng Nghymru.

Model newydd ar gyfer rheoli pysgodfeydd yng Nghymru, gyda 

deddfwriaeth addas-i’r-diben yn gefn iddo.

Cydlyniad ymysg y cyrff sy’n cyfrannu tuag at reoli pysgodfeydd Cymru 

a’r buddion a geir ohonynt.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Prif syniadau ar gyfer newid

1. Dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau

Mae arnom angen: Canlyniadau a rennir ar draws llywodraeth, polisi,  

y sector cyhoeddus a’r sector preifat, yn cael eu gwireddu drwy well  

cyd-drefnu a ffyrdd mwy hyblyg o weithio ar draws sefydliadau. Bydd 

hyn yn golygu bod modd ymdrin â materion mewn ffordd fwy holistaidd,  

ar sail yr ecosystem, a gwneud yn fawr o’r buddion, ar lefel briodol. 

Defnyddio mwy o ddychymyg i ddod o hyd i adnoddau a sgiliau, gan nodi 

pwy sydd yn y sefyllfa orau i wireddu’r canlyniadau y cytunwyd arnynt.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Diwylliant

•  Meddwl yn ôl dalgylch

•  Adnoddau a sgiliau

2. Tystiolaeth 

Mae arnom angen: Sylfaen tystiolaeth gref ar gyfer pysgodfeydd, i 

gyfiawnhau camau gweithredu a dylanwadu ar weithgareddau pobl eraill. 

Bydd gofyn cael data ‘a rennir’ o wahanol ffynonellau ar gyfer hyn. Mae 

angen i ddata monitro gael ei dargedu a bod yn addas i’r diben. Dehongli 

data monitro a chyflwyno gwybodaeth yn glir am statws pysgod.  

Y gallu i weithredu ar unwaith mewn ymateb i newidiadau a ganfyddir 

drwy’r asesiadau.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Monitro ac asesu

•  Technolegau newydd ac arloesi

•  Rheoli risg

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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3. Amddiffyn a rheoli ein hadnodd pysgodfeydd
 

Mae arnom angen: Deddfwriaeth, arfau a dulliau rheoli, a hynny’n 

uniongyrchol ar gyfer pysgod a hefyd ar gyfer yr amgylchedd ehangach 

sy’n cynnal pysgod, a’r rheini’n rhagweithiol yn hytrach nag adweithiol ac 

yn darparu rheolaeth amser real.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Deddfwriaeth yr 21ain ganrif

•  Gorfodi

•  Dulliau rheoli

4. Cyfathrebu 

Mae angen inni: Ddeall y gynulleidfa a sut maen nhw am i ni gyfathrebu â 

nhw. Rhaid cyfleu pwysigrwydd pysgod, i les cymdeithasol, economaidd 

ac amgylcheddol Cymru, i’r gymuned ehangach drwy negeseuon a 

gyflwynir gan amrywiaeth eang o randdeiliaid a thrwy gyfleoedd i bobl 

ymwneud â’r amgylchedd. Grwpiau cynrychiadol, cydlynol, sy’n cael eu 

cyd-drefnu, sy’n cyfathrebu â’i gilydd ar sail parch ac ymddiriedolaeth o’r 

naill ochr a’r llall.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Negeseuon clir, yn cael eu cyflwyno’n glir

•  Perthnasoedd sy’n newid

•  Cyngor a gwasanaethau

•  Addysg 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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5. Hyrwyddo pysgodfeydd cynaliadwy i bawb

Mae angen inni: Hyrwyddo’r cyfleoedd iechyd a hamdden sy’n deillio o 

bysgodfeydd cynaliadwy, a’r mannau lle mae modd eu mwynhau yng 

Nghymru. Gwell dealltwriaeth o newidiadau cymdeithasol yng Nghymru 

a’r cyfleoedd y mae’r rhain yn eu cynnig i hyrwyddo buddion ehangach 

pysgodfeydd Cymru. Cymru i fod yn gyfystyr â hamdden awyr agored, a 

dylai pysgota fod yn rhan o hynny.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Y cyfleoedd iechyd a lles ehangach yn deillio o bysgodfeydd Cymru

•  Sut mae hyrwyddo pysgota, a phwy ddylai wneud hynny

6. Ariannu

Mae angen inni: Benderfynu ar y pethau iawn i’w gwneud i wireddu ffordd 

gynaliadwy o reoli pysgodfeydd, a sicrhau wedyn fod yr incwm iawn wedi’i 

drefnu. Defnyddio mwy o ddychymyg i sicrhau ariannu digonol yn y dyfodol i 

wireddu’r canlyniadau, gan ymdrin mewn ffordd hyblyg â sicrhau adnoddau. 

Archwilio’r cyfleoedd i ddefnyddio’r incwm o ffynonellau cyfredol yn fwy 

effeithiol, neu’i gynyddu, yn ogystal â chanfod ffynonellau ariannu newydd.

Pwyntiau allweddol i’w trafod:

•  Defnyddio arian

•  Ariannu newydd, a chynnydd yn y lefelau ariannu

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Y camau nesaf

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â Llywodraeth Cymru, yn 

adolygu’r syniadau ar gyfer newid er mwyn nodi sgyrsiau a fydd yn 

darparu tystiolaeth yn gefn i raglen bolisi Llywodraeth Cymru  

ar bysgodfeydd mewndirol.

Byddwn yn nodi rhaglenni a grwpiau sy’n bodoli’n barod, lle gellir  

cynnal y sgyrsiau hyn er mwyn integreiddio’r gweithredu o blaid newid  

ar draws rhaglenni a pholisïau. Byddwn yn nodi’r canlyniadau a rennir  

sy’n darparu cyfle i wreiddio’r gwaith o reoli pysgodfeydd cynaliadwy  

ar draws llywodraeth, polisi, a’r sectorau preifat a chyhoeddus.

Bydd nodi’r syniadau allweddol ar gyfer newid y mae modd mynd i’r 

afael â nhw o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru yn dasg i’w chyflawni’n 

fuan. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i’r camau gweithredu sy’n gwireddu 

canlyniadau’r llythyr cylch gwaith a’r Cynllun Corfforaethol1:

Amgylchedd dda – ecosystemau sy’n gryf ac yn cael eu diogelu ar gyfer 

y dyfodol, bywyd gwyllt a’r dirwedd yn cael eu gwella, a’r defnydd o’n 

hadnoddau naturiol yn cael ei reoli’n ofalus.

Da i Bobl – pobl yn mwynhau, yn gwerthfawrogi ac yn elwa o’n 

hamgylchedd naturiol ac yn deall ei berthnasedd i’n bywydau o  

ddydd i ddydd.

Da i Fusnes – ‘lleoliad o ddewis’ i fusnesau a mentrau a man lle caiff yr 

arferion rheoli amgylcheddol gorau eu mabwysiadu a’u hannog.

Gwybodaeth Dda – magu doethineb a deall ein hamgylchedd naturiol a 

sut rydyn ni’n effeithio arno – defnyddio tystiolaeth a chymhwyso’r hyn yr 

ydym yn ei ddysgu o brofiad, fel ein bod yn gwneud penderfyniadau da.

Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr i wreiddio’r camau gweithredu 

hyn yng nghynlluniau cyflawni’r Cyfarwyddiaethau.

Byddwn yn datblygu datganiadau sefyllfa clir i’n galluogi i ymateb yn glir 

a hyderus gydag ‘un llais’.

1 Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllunio ein dyfodol: ymgynghoriad 

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Atodiad 1 

Syniadau ar 
gyfer newid 
o’r gweithdai 
cydgynhyrchu
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Diwylliant

•   Ffocws ar ganlyniadau a rennir a gweithredu o fewn a rhwng sefydliadau, gyda chanlyniadau syml, 

mesuradwy, y mae’r rhanddeiliaid i gyd wedi cytuno arnynt. 

•   Canlyniadau ar gyfer pysgodfeydd cynaliadwy i gael eu cyflawni drwy weithredu gan amrywiaeth eang 

o randdeiliaid, nid dim ond y rhai oedd â buddiant pysgodfeydd yn draddodiadol. Y rhanddeiliaid i gyd 

yn atebol am wireddu’r canlyniadau.

•   Llywodraeth, Llywodraeth Leol, sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat i ystyried yr anghenion er 

mwyn gwireddu pysgodfeydd cynaliadwy yn eu polisïau a’u cynlluniau eu hunain..

•   Grymuso partneriaid, mewn amgylchedd o ymddiriedaeth, i ganolbwyntio ar wireddu canlyniadau yn 

hytrach nag ar broses.

•  Ymdrin mewn modd cyson â rheoli ein dyfroedd mewndirol a’n moroedd.

•   Rheoli ein hardaloedd gwarchodedig o safbwynt canlyniadau iechyd a chanlyiadau diwylliannol, 

economaidd ac amgylcheddol.

•   Hyblygrwydd i fod yn arloesol a dyfeisgar wrth ddylunio cynlluniau a phrosiectau’n derfynol a’u rhoi  

ar waith, a hynny’n unol â’r meini prawf allweddol a’r terfynau amgylcheddol.

Meddwl yn ôl dalgylch

•   Rhoi strategaeth genedlaethol ar waith ar raddfa briodol yn lleol, gan ddefnyddio dull rheoli ar lefel  

yr ecosystem.

•   Rheoli tir yn gynaliadwy, gan ystyried cyflenwi amryw o wasanaethau ecosystem, yw’r conglfaen  

er sicrhau poblogaethau cynaliadwy o bysgod a physgodfeydd cynaliadwy.

•   Gweithredu ar lefel dalgylch i nodi materion a chytuno ar gamau gweithredu gan ddefnyddio grwpiau 

sy’n cynnwys amrywiaeth o fuddiannau a sgiliau.

•   Datblygu cynlluniau gweithredu amlbwrpas sy’n mynd i’r afael â materion lle maen nhw’n cychwyn,  

yn hytrach na hyrwyddo dulliau anghynaliadwy i liniaru’r effeithiau lleol.

•   Mabwysiadu dull gweithredu ar lefel dalgylch wrth reoli cyflenwadau pysgod.

Adnoddau a sgiliau

•   Defnyddio mwy o ddychymyg i ddod o hyd i adnoddau a sgiliau, gan nodi pwy sydd yn y sefyllfa orau  

i wireddu canlyniadau allweddol.

•   Gwaith y trydydd sector i gael ei gyd-drefnu’n well i fynd i’r afael â materion cyffredin a defnyddio 

arian yn fwy effeithiol.

1. Dull gweithredu sy’n canolbwyntio  
    ar ganlyniadau

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.ukPysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng Nghymru – Atodiad 1

18



Pysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng Nghymru – Atodiad 1

•   Meithrin gallu yn y trydydd sector a thargedu grwpiau newydd i helpu i wireddu’r canlyniadau yn 

ymwneud â physgodfeydd.

•   Gwell dealltwriaeth o adnoddau a sgiliau pysgodfeydd yng Nghymru a gwell defnydd o’r adnoddau a’r 

sgiliau hyn i roi cyngor ynglŷn â gwireddu canlyniadau drwy bartneriaid mewnol ac allanol.

•   Sefydlu sylfaen adnoddau a sgiliau pysgodfeydd yng Nghymru, drwy gynllunio olyniaeth, hyfforddiant 

a phrentisiaethau.

2. Tystiolaeth 

Monitro ac asesu

•  Gwell dealltwriaeth o boblogaethau unigol o bysgod a sut maen nhw’n ymateb i bwysau cyfnewidiol.

•   Rhaid mynd ati i fonitro pysgod a dehongli’r data er mwyn darparu asesiad dilys o’r cyflenwadau 

pysgod a gwybodaeth ar gyfer rheoli pysgodfeydd, yn hytrach na riportio statws o dan y Gyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr. 

•   Rhestr gyffredin o dermau data a chwmpas technegol i hwyluso coladu a defnydd effeithiol o ddata  

‘a rennir’.

•   Y monitro i gael ei gyd-drefnu o fewn sefydliadau a rhwng sefydliadau, i ddarparu gwell data, a 

hwnnw’n ddata cydlynol, ac i ganiatáu defnyddio arian yn fwy effeithiol.

•   Defnyddio data manylion dalfeydd yn fwy effeithiol i baratoi naratif clir am bob cyflenwad, fel bod tir 

cyffredin ar gael fel sail i drafodaeth. 

Technolegau newydd ac arloesi 
 

•   ‘Arfau’ monitro ac asesu newydd sy’n ymateb yn dda, sy’n effeithlon a hyblyg er mwyn parhau i  

asesu cyflenwadau.

•   Manteisio’n llawn ar ddatblygiadau TG (facebook/ twitter/apps) i gael gwybodaeth mewn ‘amser real’, 

arsylwadau ehangach a thystiolaeth anecdotaidd gan bobl sydd ‘allan yn yr amgylchedd’.

•   Gwneud gwell defnydd o’r technolegau gorau sydd ar gael, arwain y ffordd o ran arferion da a 

defnyddio gwyddoniaeth, a hyrwyddo defnydd o’n hymarfer arloesol. 

Rheoli risg 

•   Defnyddio gwaith sganio’r gorwel yn effeithiol i ganfod a deall datblygiadau sydd yn yr arfaeth, megis 

technolegau newydd a newidiadau cymdeithasol a’u heffeithiau posibl ar bysgod.

 

•   Defnyddio’r gwaith sganio’r gorwel i ddatblygu polisïau a fydd yn sail i gynlluniau gweithredu, fel ein 

bod yn barod i reoli unrhyw effeithiau.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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•   Mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar risg fel y gallwn fuddsoddi yn y camau gweithredu sy’n fwyaf 

tebygol o fod yn llwyddiannus.

•  Buddsoddi mewn rhaglenni ymaddasu i newid hinsawdd.

•   Canfod y risg yn deillio o rywogaethau goresgynnol yn gynnar er mwyn datblygu mesurau 

bioddiogelwch effeithiol. 

3.  Amddiffyn a rheoli ein hadnodd 
pysgodfeydd

Deddfwriaeth yr 21ain ganrif

•   Deddfwriaeth pysgodfeydd sy’n ddigon hyblyg ac yn gallu ymateb yn ddigonol fel bod modd 

rheoleiddio mewn amser real.

•   Deddfwriaeth pysgodfeydd ar ffurf symlach, sy’n effeithiol ac yn canolbwyntio ar wireddu canlyniadau 

yn hytrach nag ar dargedau.

•   Clybiau pysgota yn cytuno ar ‘god ymddygiad’ cyffredin sy’n cael ei orfodi gan y clybiau, yn hytrach na 

bod gan glybiau eu his-ddeddfau unigol eu hunain.

•   Deddfwriaeth amgylcheddol ehangach sy’n fodd i reoleiddio defnydd tir yn llymach er mwyn 

hyrwyddo pysgodfeydd cynaliadwy.

•   Mecanwaith mwy effeithiol i reoleiddio gweithgareddau mewn afonydd neu’n agos at afonydd,  

a hynny’n cynnwys y rhai nad ydynt yn brif afonydd.

•  Pwerau i erlyn yn haws o dan yr holl ddeddfwriaeth. 

Gorfodi

•   Targedu’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gwaith gorfodi yn ymwneud â physgodfeydd yn fwy 

effeithiol, a hynny ar sail gwybodaeth.

•  Timau gorfodi troseddau bywyd gwyllt i gydweithio’n agosach a rhannu dyletswyddau.

•  Gorfodaeth fwy effeithiol ar weithgareddau sy’n effeithio ar yr amgylchedd ehangach.

•  Cyfathrebu cliriach ynglŷn â rôl ac effeithiolrwydd y gwasanaeth gorfodi.

•  Mwy o gytundebau gwirfoddol a hunanreoleiddio gan y diwydiant.

•  Deall manteision gwybodaeth leol a phresenoldeb lleol i waith gorfodi.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.ukPysgodfeydd mewndirol cynaliadwy yng Nghymru – Atodiad 1
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Dulliau rheoli

•   Adolygu rôl ac effeithiolrwydd darparu cyflenwadau o bysgod er mwyn rheoli pysgodfeydd  

yn gynaliadwy.

•   Nodi’r cyfleoedd ehangach y gall deorfeydd eu cynnig o ran bioamrywiaeth, cynlluniau lliniaru, ymchwil 

ac addysg.

•   Gwell dealltwriaeth o effaith tymor hir digwyddiadau llygredd ‘lefel isel’ ar bysgodfeydd a sut y gallwn 

gael gwared â nhw’n fwy effeithiol lle maen nhw’n cychwyn.

•   Canllawiau cliriach i’r sector cyhoeddus a thirfeddianwyr preifat ar arferion rheoli defnydd tir 

cynaliadwy sy’n lleihau’r effaith ar bysgodfeydd cynaliadwy ac yn hyrwyddo’r cyfleoedd ar eu cyfer.

•   Cynyddu’r cyfleoedd i wella cynefin pysgod a symudiadau pysgod drwy gynlluniau cyfalaf, 

datblygiadau a thrwyddedau.

•  Ymdrin yn fwy effeithlon â phennu a gweithredu cynlluniau gwella cynefin.

4. Cyfathrebu

Negeseuon clir, yn cael eu cyflwyno’n glir

•   Polisi clir o ran materion allweddol, yn cael ei egluro mewn datganiadau sefyllfa clir i feithrin hyder  

ac ymddiriedaeth.

•  Deall y gynulleidfa’n well, pwy ydyn nhw, ble maen nhw a sut maen nhw am inni gyfathrebu â nhw.

•  Buddsoddi mwy i gyfleu pwysigrwydd pysgodfeydd cynaliadwy i’r gymuned ehangach.

•  Cyfathrebu sy’n hunanariannu drwy hysbysebion a nawdd.

•   Defnyddio mwy ar wefannau a chyfathrebu ar-lein gan gynyddu’r cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth o 

‘lawr gwlad’ i lefel polisi.

•   Fframwaith effeithiol ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd â buddiant mewn gwireddu canlyniadau 

pysgodfeydd cynaliadwy, a chyfrifoldeb i wneud hynny.

Perthnasoedd sy’n newid
 

•   Mae angen sefyllfa o barch ac ymddiriedolaeth o’r naill ochr a’r llall fel bod modd trafod materion 

allweddol a gweithredu y rhoddir blaenoriaeth iddo yn agored ac yn onest.

•   Rhoi camau gweithredu ar waith mewn partneriaeth, lle mae pawb sy’n cymryd rhan yn deall ac yn 

parchu anghenion, sgiliau a chyfyngiadau ei gilydd.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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•   Newid yn rôl Cyfoeth Naturiol Cymru o’r corff a oedd yn draddodiadol yn ‘gwneud’ i rôl gynghori 

a hwyluso, gyda’r camau gweithredu yn cael eu cyflawni gan dirfeddianwyr, rheolwyr, busnesau a 

chymunedau sydd â gwybodaeth leol a buddiannau lleol.

•   Mae angen i fuddiannau hamdden sy’n gysylltiedig â dŵr ddod at ei gilydd i weithio gyda’r Llywodraeth 

a chyrff sector cyhoeddus i ddyfeisio strategaeth ar gyfer hamdden sy’n gysylltiedig â dŵr a sut y 

byddant yn gweithio gyda’i gilydd ac yn rheoleiddio eu hunain i wireddu’r strategaeth.

•  Cynghrair mwy cydlynol a chynrychiadol o fuddiannau pysgota.

Cyngor a Gwasanaethau

•  Gwrando ac ymateb drwy ddarparu’r cyngor a’r gwasanaethau sy’n ofynnol.

•  Dangos yn fwy effeithiol y buddion a’r gwerth am arian y gall y gwasanaeth pysgodfeydd eu darparu.

•  Bod y rhai sy’n darparu’r cyngor a’r gwasanaethau yn fwy gweladwy, a’i bod yn haws cysylltu â nhw.

•  Adolygu effeithiolrwydd y rhif argyfwng o ran galluogi ac annog pobl i riportio digwyddiadau.

•   Darparu cyngor gweithredol ynglŷn â physgod i’r rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol â physgod,  

a hefyd i’r rhai sy’n gweithio yn yr amgylchedd ehangach a allai effeithio ar bysgod.

•  Rhannu a defnyddio’r arferion gorau yn fwy effeithiol.

Addysg

•   Adeiladu ar gynlluniau presennol gydag ysgolion a grwpiau cymuned i greu mewnbwn mwy cyson  

a chydlynol i gyfleoedd addysg ar gyfer oedolion yn ogystal â phlant.

 

•  Hyrwyddo mwy ar bysgod, sy’n ddangosydd pwysig o iechyd ein hamgylchedd.

•   Darparu’r negeseuon a’r deunyddiau allweddol i bartneriaid fel bod pwysigrwydd pysgod yn cael  

ei gynnwys yn y negeseuon a gyhoeddir gan eraill.

•  Darparu cyngor a deunyddiau ar gyfer datblygu cwricwla ysgolion.

•  Cefnogi cynllun hyfforddi gyda grwpiau cymuned ac ieuenctid.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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5. Hyrwyddo pysgodfeydd cynaliadwy 
i bawb

Y cyfleoedd iechyd a lles ehangach yn deillio o bysgodfeydd Cymru

•  Newid agwedd i farchnata dalgylchoedd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau hamdden.

•  Hyrwyddo cyfleoedd hamdden ehangach pysgodfeydd yn hytrach na dim ond pysgota.

•  Cynyddu’r cyfleoedd i bobl brofi ein pysgodfeydd neu gael mynediad iddynt.

 

•  Mwy o ymdrech i arddangos a hyrwyddo buddion iechyd pysgota.

•  Gwell dealltwriaeth o’r newidiadau cymdeithasol sy’n gyrru newid yn nemograffeg pysgota  

yng Nghymru. 

•   Clybiau pysgota i gymryd mwy o gyfrifoldeb am y gwasanaethau y maen nhw’n eu cael a hefyd  

i wneud darpariaeth i ddiwallu anghenion cymunedau lleol.

•  Rhoi mwy o ystyriaeth i ddyfroedd llonydd lle mae cryn lawer o bysgota’n digwydd ar hyn o bryd.

Sut mae hyrwyddo pysgota, a phwy ddylai wneud hynny

•   Ystyried y cyfleoedd i sefydliad arbenigol farchnata ar lefel Cymru gyfan, gyda chyngor ynglŷn â 

physgodfeydd yn gefn i hynny.

•   Ystyried y cyfleoedd i farchnata ar lefel leol gan bobl leol yn hyrwyddo’u pysgodfeydd a  

busnesau cysylltiol.

•  Cymru i gael ei chydnabod fel cartref pysgota cyfrifol.

 

•   Adolygu’r ffordd fwyaf effeithiol o hyrwyddo pysgota, un ai fel gweithgaredd un ffocws neu fel rhan  

o brofiad hamdden ehangach.

•  Archwilio rôl corff pysgota cryf i Gymru yn hyrwyddo pysgota fel gweithgaredd sy’n defnyddio adnodd 

naturiol, lle mae’r rheolaeth yn cael ei ‘chyfarwyddo’ gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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6. Ariannu

Defnyddio arian

•   Tryloywder a’r gallu i dracio’r defnydd a wneir o arian, o ran gwireddu canlyniadau a’r enillion  

ar fuddsoddiad.

•   Consensws ymhlith y rhai sy’n talu bod yr arian yn cael ei ddefnyddio i wireddu canlyniadau 

pysgodfeydd y cytunwyd arnynt.

•   Yr hyblygrwydd i ddefnyddio adnoddau ariannol i fynd i’r afael â materion lle maen nhw’n cychwyn 

neu i wireddu buddion ehangach, a allai olygu bod angen newidiadau deddfwriaethol neu newidiadau 

polisi, neu adolygu meini prawf cynlluniau ariannu.

Ariannu newydd, a chynnydd yn y lefelau ariannu

•   Defnyddio pwerau rhoi cymorth grant i ddylanwadu ar gynlluniau cyflawni er mwyn gwireddu 

canlyniadau pysgodfeydd.

•  Asesu effeithiolrwydd y drwydded pysgota â gwialen fel ffynhonnell incwm i waith pysgodfeydd.

•   Cymhellion a threfniadau ‘gwneud iawn’ i annog buddsoddi er mwyn gwireddu canlyniadau pysgodfeydd.

•   Asesu’r opsiynau o ran cyfraniadau ariannol neu gyfraniadau ‘o fath arall’ gan berchenogion 

pysgodfeydd a pherchenogion glan yr afon pan fydd busnesau’n elwa o welliannau amgylcheddol a 

gyflawnir drwy arian cyhoeddus neu incwm rheoleiddio.

•  Asesu dichonoldeb codi tâl am ddefnyddio dŵr at ddibenion hamdden.

 

•  Gallu manteisio mwy ar gronfeydd lliniaru’r diwydiant ar gyfer gwaith i wella cynefin i bysgod.

•   Mwy o incwm o bysgota un ai’n uniongyrchol drwy ehangu apêl pysgota i’r ‘teulu cyfan’ a grwpiau 

cymdeithasol eraill neu’n anuniongyrchol drwy ei gysylltu â gweithgareddau eraill fel rhan o ‘becyn ar 

gyfer twristiaid hamdden’.

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Cyhoeddwyd gan:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tŷ Cambria

29 Heol Casnewydd

Caerdydd

CF24 0TP

0300 065 3000 (Llun-Gwe, 8am-6pm)

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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