
  

  

 

Cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol dalgylch Dyfi  

yn gynaliadwy...er budd pobl, yr economi a'r amgylchedd  

 

Cyfrol 2 – Mapiau Cyfleoedd – Medi 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Cyfrol 2     Gweledigaeth, amcanion a mapiau cyfleoedd yn ardal Dyfi 

 

Diben a statws y ddogfen hon 

 

Gweledigaeth ac amcanion (gan gynnwys safbwyntiau rhanddeiliaid) 

 

Rhif y Map     Testun 

 

1 Cyfleoedd i gysylltu pobl â'r awyr agored, helpu cymunedau i ddod yn fwy cynaliadwy a chefnogi iechyd a 

thwristiaeth 

2 Cyfleoedd i gynnal/cynyddu cynhyrchiant amaethyddol, gwella gwydnwch a chyflawni buddion cyhoeddus 

3 Cyfleoedd i gysylltu a gwella'r amgylchedd naturiol 

4 Cyfleoedd i wella'r amgylchedd hanesyddol 

5 Cyfleoedd i gynyddu cadwraeth garbon, bioamrywiaeth a rheoliad llifogydd 

6 Cyfleoedd i gynyddu gorchudd gan goetiroedd a chyflenwi buddion amryfal 

7 Cyfleoedd i wella'r amgylchedd dŵr a chyflenwi buddion amryfal – golwg manwl 

8 Cyfleoedd i wella bioamrywiaeth, hamdden/mynediad a'r amgylchedd dŵr yn yr ardal arfordirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diben a statws y ddogfen 

 

Mae adnoddau naturiol Cymru yn darparu ein hanghenion sylfaenol ac yn rhoi ynni, ffyniant a diogelwch i ni. Maent yn ein hamddiffyn, yn ein gwneud ni'n iachach ac 
yn gwella'n bywydau. Mae amgylchedd iach, gwydn yn creu'r amodau ar gyfer cymdeithas lewyrchus a chynaliadwy. Ond mae tystiolaeth yn dangos bod ein 
hadnoddau naturiol yn parhau i fod o dan bwysau gan amrywiaeth o ffynonellau. Mae angen i ni feddwl ac ymddwyn yn wahanol er mwyn rheoli ein hadnoddau 
naturiol yng Nghymru mewn modd sy'n eu gwerthfawrogi a'u gwella a'r llawer o fuddion maent yn eu darparu. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn gweithio gyda'i gilydd i greu fframwaith deddfwriaethol modern i wireddu hyn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gwaith hwn 
gyda diben newydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) i geisio a chyflawni'r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, ac i weithredu egwyddorion rheoli 
adnoddau yn gynaliadwy wrth i ni gyflawni ein holl swyddogaethau.  
 
I helpu Cymru i baratoi ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd hon, yn 2014 sefydlodd Cyfoeth Naturiol Cymru dair rhaglen dreialu ar gyfer rheoli adnoddau naturiol: y 
Rhondda a'r Tawe yn ne Cymru a'r Dyfi yng nghanolbarth Cymru. Gwnaeth treialu'r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ganiatáu i ni wneud y canlynol: 
 

 Dysgu sut i weithredu'r gwaith hwn yn gynaliadwy a'r naw egwyddor ar raddfa leol;  

 Archwilio'r blaenoriaethau adnoddau naturiol sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru, a ddisgrifir yn Natganiad Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru;  

 Treialu ymgysylltiad, tystiolaeth a dulliau cynllunio y gellir eu defnyddio i ddatblygu Datganiadau Ardal, sy'n elfen allweddol o'r fframwaith cynllunio adnoddau  
 naturiol ac yn ofyniad Deddf yr Amgylchedd; 

 Trwy rannu ein dysgu, llywio datblygiad Bil yr Amgylchedd a dulliau gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Gwnaethom ddefnyddio dull agored a hyblyg yn fwriadol. O'r cychwyn cyntaf, gwnaethom gynnwys y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y lleoedd hyn i nodi 
blaenoriaethau, risgiau a chyfleoedd ar gyfer rheoli'r ardal yn well. Ar y cyfan, gwnaeth pobl ymateb yn gadarnhaol i'n dull ni oherwydd roeddent yn teimlo eu bod yn 
rhan o'r broses datblygu atebion. Gwnaeth y treialon ein harwain at weithio gyda phartneriaid ar rai o'r materion sylweddol, yr ystyriwyd yn y gorffennol eu bod naill 
ai'n rhy heriol neu y tu hwnt i'n cylch gorchwyl. Cafodd pob treial ei leoli mewn dalgylch afon ac, i fanteisio i'r eithaf ar ddysgu, dewiswyd y lleoliadau oherwydd eu 
hamgylchiadau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol gwahanol.  Er nad yw maint y Datganiadau Ardal wedi cael ei benderfynu hyd yn hyn, disgwylir bellach 
y byddant yn cynnwys ardal fwy o faint nag ardaloedd y treialon unigol.  
 
Yn nalgylch Dyfi, gwnaethom gynhyrchu'r ddogfen hon i amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ardal y treial. Mae'r wybodaeth 
hon yn seiliedig ar ddwy flynedd o weithio gyda sefydliadau, grwpiau cymunedol a thrigolion yn yr ardal, a chasglu tystiolaeth a rhannu gwybodaeth yn helaeth.  
 
Nid yw'r dogfennau hyn yn ddatganiadau ardal nac yn statudol (gan i'r gwaith gael ei gynnal cyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru)). Fodd bynnag, maent yn darparu 
fframwaith lleol i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, sefydliadau, grwpiau cymunedol, busnesau lleol a phobl ei ddefnyddio a chyfeirio ato. Gallant gael eu 
defnyddio gan gymunedau a sefydliadau er mwyn gweithio'n well gyda'i gilydd a chyflawni canlyniadau sy'n cyflenwi buddion amryfal. Gallant annog gweithio 
gwell rhwng partneriaid trwy ganolbwyntio adnoddau ar gyfleoedd a ddiffinnir yn glir a gallant hefyd gael eu defnyddio i gefnogi cynigion am gyllid ar lefel 
leol ac ar lefel tirlun.   

 

 

 

 

 

 



Diwallu'r Her – Gweledigaeth 

  
Ar ôl nodi'r heriau allweddol mae ardal Dyfi'n eu hwynebu, cynhyrchwyd y weledigaeth ganlynol. Gwnaethom gynnal ail weithdy yn ystod hydref 2015 i gytuno 

ar y weledigaeth a'r nodau allweddol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn ardal Dyfi.  

     Gweledigaeth   

'Bydd dalgylch Dyfi'n cael ei gydnabod am ei harddwch naturiol, ei gymuned lewyrchus, ei economi wledig gref, ei 

hunaniaeth ieithyddol a diwylliannol ac amrywiaeth ei fywyd gwyllt. Mae cyfleoedd ar gyfer twristiaeth, hamdden 

ac addysg yn ddatblygiedig iawn ac yn cael eu rheoli o fewn amgylchedd cadarn sy'n gallu gwrthsefyll newid yn y 

dyfodol. Mae'r gymuned yn cydnabod ac yn cefnogi'r angen i reoli ei hadnoddau naturiol yn gynaliadwy er budd 

pobl ac amgylchedd dalgylch Dyfi.  

    

Yna, gwnaethom gynhyrchu 6 amcan a fydd yn ein helpu i ddiwallu'r heriau a ddisgrifiwyd uchod.    

• Helpu busnesau a leolir ar y tir i fod yn wytnach  

• Cysylltu a gwella'r amgylchedd naturiol 

• Gwella'r amgylchedd dŵr   

• Helpu cymunedau i fod yn fwy cynaliadwy:  

• Gwella cyfleoedd i bobl gysylltu â'r awyr agored 

• Adeiladu capasiti 

 

Mae'r ffigurau isod yn dangos pam gwnaeth rhanddeiliaid gefnogi'r nodau hyn a'u syniadau ar gyfer eu cyflawni.  

  



Helpu busnesau a leolir ar y tir i fod yn wytnach  

  

Rydym yn dymuno gweld busnesau a leolir ar y tir gwydn sy'n gallu gwrthsefyll rhwystrau economaidd neu naturiol; sy'n gadarn 

yn economaidd, yn gyfrifol yn amgylcheddol ac sy'n cyfrannu at gymunedau llewyrchus. Dywedoch chi...  
 

 



Cysylltu a gwella'r amgylchedd naturiol 

  
Rydym ni eisiau gweld amgylchedd naturiol sy’n fwy cysylltiedig ac wedi'i reoli'n well, sy'n gallu darparu'r ystod o fuddion a ddisgrifiwyd uchod. Dywedoch chi…   

   

  
   



 Gwella'r amgylchedd dŵr   

Rydym ni eisiau gweld gostyngiad mewn llygredd sy'n deillio o weithgareddau defnyddio tir a hen byllau; llai o lifogydd a llai o rwystrau i ymfudiad pysgod. 

Dywedoch chi….   
 

  
 

 

 



Helpu cymunedau i fod yn fwy cynaliadwy 

Rydym ni eisiau gweld cymunedau iach, llewyrchus yn defnyddio'u hamgylchedd naturiol, yn ymarfer corff yn fwy cyson, sydd ag ôl troed carbon llai ac sy'n bwyta 

mwy o fwyd lleol. Dywedoch chi…   

  

 



Gwella cyfleoedd i bobl gysylltu â'r awyr agored 

Rydym ni eisiau gweld mwy o gyfleoedd hamdden awyr agored, twristiaeth, addysg a threftadaeth ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr sy'n well ac yn fwy amrywiol. 

Dywedoch chi…   

    



Adeiladu capasiti i weithredu'r weledigaeth    

Rydym ni eisiau gweld mwy o gydweithredu rhwng pobl leol, tirfeddianwyr, sefydliadau trydydd sector a sefydliadau statudol. Dywedoch chi….  

 

  



 

Sylwch fod y mapiau isod yn strategol o ran natur. Byddai angen mwy o waith manwl ar 

unrhyw brosiect penodol, yn seiliedig ar y mapiau hyn, i ystyried materion megis 

gwrthdaro buddiannau rhwng defnyddwyr, gofynion cyfreithiol ac addasrwydd 

cyffredinol.  

 

 

  



  



  



  



  



  





  



 


