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Caffael Cynllunio Prosiect 
Adeiladu / 

gweithrediadau eraill 

Cynllunio a 

Chaniatadau eraill 
Dyluniad Gweithredol 

Gweithrediad  
Mae'r camau yn amrywio yn 

ôl y gweithgaredd.   
Nid yw'n rôl Cyfoeth Naturiol 

Cymru bob amser 

Gweithrediad 

Datblygu Cyfoeth Naturiol 
Cymru i fod yn sefydliad 

rhagorol sy'n darparu 
gwasanaeth cwsmeriaid o'r 

radd flaenaf 

Hyrwyddo amgylchedd 
Cymru a rheoli adnoddau 

naturiol Cymru'n gynaliadwy 

Cymhwyso Egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy i Weithgareddau Menter Cyfoeth 
Naturiol Cymru 

 
 
 

 
 
  

 

Nodau 
Llesiant 
Cenedl
aethau'
r 
Dyfodol  

Cymru 
Ffyniannus 

 

Cymru Gydnerth 

 
Cymru Iach 

 

Cymru Fwy 
Cyfartal 

 

Cymunedau 
Cydlynol 

 

Diwylliant bywiog, iaith 
Gymraeg sy'n ffynnu. 

 
 

Cymru sy'n gyfrifol 
yn fyd-eang 

 

 
 
 

Hyrwyddo busnes 
llwyddiannus a chyfrifol 

gan ddefnyddio 
adnoddau naturiol heb 

beri difrod iddynt 

Gwella 
cydnerthedd 

ac ansawdd ein 
hecosystemau 

Sicrhau bod Dŵr a Thir 
Cymru'n cael eu rheoli'n 

gynaliadwy ac mewn 
modd integredig 

Helpu pobl i 
fyw bywydau 

iachach a mwy 
boddhaus 

Lleihau'r perygl i bobl a 
chymunedau gan 

beryglon amgylcheddol 
megis llifogydd a 

llygredd 

Buddsoddi 

mewn datblygu 

swyddi a sgiliau 

ym maes rheoli a 

defnyddio 

adnoddau 

naturiol yn 

gynaliadwy 

Ynni, Pren, 

cynhyrchio

n nad ydynt 

yn bren, 

h.y. hadau, 

cig carw 

Ecosystemau 

iach sy’n 

gwella o ran 

cyflwr a 

chydnerthedd 

Defnyddio'r 

amgylchedd 
naturiol ar 

gyfer mynediad 

a hamdden 

Cymunedau a amddiffynnir 

rhag llifogydd, sychder neu 
lygredd. Dŵr glân i'w yfed 

ac ymdrochi ynddo 

Adnoddau naturiol 

sy'n helpu i wella 

cydraddoldeb drwy 
gynnig rhywbeth  

i bawb 

Prosiectau cymunedol 

sy'n gofalu am 
adnoddau naturiol a’u 

defnyddio mewn 

modd cynaliadwy 

Amgylchedd 

naturiol sy'n 

ychwanegu 

ymdeimlad o le, 

hanes a diwylliant 

Adnoddau naturiol 

sy'n helpu i leihau 
allyriadau carbon  

ac sy'n cael eu rheoli  
mewn ffyrdd sy'n 

arddangos Rheoli 

Adnoddau Naturiol 

yn Gynaliadwy 

Sut bydd y prosiect neu weithgaredd yn cyfrannu'n gadarnhaol at y rhain? 

A yw'r prosiect neu'r gweithgaredd yn ei hanfod yn tanseilio unrhyw rai o'r Nodau hyn?  Os ydy, a oes modd lliniaru'r effaith?  
Os nac oes, 
peidiwch â 
pharhau. 

A yw'n helpu neu'n rhwystro Cyfoeth 
Naturiol Cymru i gyflawni ei 
Ddyletswyddau Statudol? 

A yw'n cyd-fynd ag 
ardystiad Coedwig? 

A yw'r prosiect wedi'i alinio'n dda i 
bolisïau penodol Llywodraeth Cymru? 

Os nac ydy, edrychwch i weld a yw 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu newid polisi. 

 

A oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru bŵer cyfreithiol (gallu) i gyflawni'r gweithgaredd 
hwn a chael incwm ganddo? 

Os nac oes, edrychwch i 
weld p'un a yw 

Llywodraeth Cymru am 
roi pwerau cyfreithiol neu 
a oes modd ei gyflawni 
mewn partneriaeth ag 

eraill 

Ymchwil i’r Farchnad – beth yw'r galw ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar am y cynnyrch 
neu wasanaeth hwn? Pwy yw'r chwaraewyr eraill yn y farchnad? 

Pa alluoedd a/neu asedau sydd eu hangen i gyflawni'r prosiect neu weithgaredd hwn? 

Sut y mae'r rhain yn perthyn i allu ac asedau Cyfoeth Naturiol Cymru a rhai pobl  eraill?  
Beth yw'r rôl fwyaf priodol i Cyfoeth Naturiol Cymru ei chwarae?  

Beth fydd yr effaith ar y farchnad os yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â hi? 
A fyddai'n helpu i dyfu'r farchnad, neu i ddisodli'r capasiti presennol yn unig?  

A fyddai'r prosiect neu weithgarwch yn gosod safon enghreifftiol ar gyfer y gweithgaredd hwn? 

A yw'r prosiect neu weithgaredd yn dechnegol gyflawnadwy? 
A yw'n defnyddio Arloesedd? 

A oes unrhyw ddibyniaethau allweddol y tu hwnt i reolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru? 

Beth yw hyfywedd  ariannol y prosiect neu weithgaredd? 

 Cyfalaf a chyllid refeniw bywyd cyfan, gan gynnwys adnoddau staff sydd eu 
hangen er mwyn cyflawni  

 Effaith ar werth asedau cyfalaf  

 Pa raddfa sydd ei hangen er mwyn bod yn hyfyw? 

 Ffynonellau cyllid, cyfnod ad-dalu 

 Risg ariannol / tebygolrwydd o lwyddo 

Gallu 
A oes gennym y staff a'r gallu i gyflawni?  

A oes gennym leoliadau addas heb gyfyngiadau? 

Ystyriaethau tymor hir 
A fydd y prosiect hwn yn hunangynaliadwy yn y tymor hir? 

A oes gan y prosiect neu weithgaredd hwn strategaeth ymadael? 
A allai'r prosiect neu weithgarwch fod yn rhwystr yn y dyfodol? 

Cost: Dadansoddiad o gostau a manteision 

Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer prosiect neu weithgareddau lle mae hyfywedd 
ariannol yn wael neu'n negyddol ond lle y gallai buddion eraill fod yn sbardun. 

Safleoedd dynodedig/Rhywogaethau a Warchodir 
A yw'r cynnig wedi cael ei asesu o ran effaith ar 

safleoedd a rhywogaethau a warchodir? 
A yw'n dderbyniol neu a oes modd iddo gael ei liniaru? 

Gweithio gydag eraill 
Pwy arall sydd angen cymryd rhan, a sut? 
A fydd unrhyw randdeiliaid eraill yn cael eu 

heffeithio? 

Risgiau i enw da 

A oes unrhyw risgiau, ac os 
felly, a fydd modd o'u lliniaru? 

Cymhwyso Egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy  

Gan fod y prosiect neu weithgarwch wedi cael ei phennu o fod yn ddichonadwy, a ellir ei gyflwyno mewn ffordd sy'n 
berthnasol i unrhyw un o'r egwyddorion nad ydynt eisoes wedi'u hymgorffori gan Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy? 

Graddfa 

Priodol 

Rheoli mewn 
modd 

ymaddasol 

Cydweithio ac 

ymgysylltu  
Cyfranogiad 

Cyhoeddus Tystiolaeth  
Manteision 

lluosog 
Adeiladu 

cydnerthedd 

Camau 
gweithredu 

ataliol 
Hirdymor C
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Prosiect Terfynol / Cynnig rhaglen, costau diwygiedig a chynllun gweithredu amlinellol 

Cymeradwyaeth Prosiect / Rhaglen gan ddefnyddio trefniadau Llywodraethu Cyfoeth Naturiol Cymru, yn gymesur â gwerth a risg 

Amcanion 
Llesiant 

CNC 
 


