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Annwyl Diane, 
 
 
CYFOETH NATURIOL CYMRU – LLYTHYR CYLCH GWAITH 2018-19 
 

 

Rwy’n ysgrifennu atoch i amlinellu cylch gwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn 2018-19.  
 
Mae CNC yn sefydliad sy’n bwysig er mwyn cyflawni'n blaenoriaethau, ac mae ganddo ran 
allweddol i'w chwarae mewn rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy. Yn ddiweddar, 
amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, ei 
blaenoriaethau ar gyfer tymor y Cynulliad hwn: 
 

 datblygu sector amaethyddol mwy cadarn, cystadleuol a hunangynhaliol;  

 rheoli'r môr a'i amgylchedd mewn ffordd gyfrifol a sicrhau bargen deg ar gyfer y 
diwydiant pysgodfeydd;   

 rhagori ar ein targed o sicrhau trosiant o £7 biliwn yn y sector bwyd a diod; 

 datblygu system gynllunio ymatebol sy'n cyflawni'r uchelgeisiau sydd gennym ar gyfer 
cartrefi, swyddi ac amgylchedd o ansawdd da; 

 lleihau'n dibyniaeth ar danwydd ffosil a defnyddio mwy o ynni adnewyddadwy;  

 gwella iechyd a lles anifeiliaid.  
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Yn yr un modd, amlinellodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd ei blaenoriaethau hithau ar 
gyfer tymor y Cynulliad hwn:  
  

 Sicrhau mai ni fydd y gorau yn y byd am ailgylchu;  

 Gwella ac ehangu coetiroedd Cymru; 

 Mynd i'r afael ag ansawdd aer gwael; 

 Gwella dealltwriaeth o werth natur, gan gynnwys gwneud hynny drwy Barciau 
Cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol; 

 Gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth. 
 
Diweddarwyd diben craidd Cyfoeth Naturiol Cymru yn adran 5 o Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016. Disgwylir iddo fynd ar drywydd rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol 
mewn perthynas â Chymru a chymhwyso egwyddorion y Ddeddf honno wrth arfer ei 
swyddogaethau.  
 
Amcan rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yw cynnal a gwella cydnerthedd 
ecosystemau a’r buddion y maent yn eu cynnig. Wrth sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar 
adnoddau naturiol, bydd CNC yn cyfrannu at gyrraedd y nodau llesiant yn adran 4 o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
Mae gan CNC swyddogaethau allweddol y mae'n rhaid iddo’u cyflawni, gan gynnwys ei rôl 
statudol fel rheoleiddiwr, a datblygu datganiadau ardal. Mae datganiadau ardal yn cynnig 
cyfle i ddod â holl weithgareddau CNC ynghyd, ac i gefnogi'r blaenoriaethau cenedlaethol a 
nodir yn fy mholisi ar Adnoddau Naturiol. 
 
Cawsom eich Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2017 i 2022 ym mis Ionawr ac rydym yn nodi 
mai ei brif rôl yw amlinellu sut y byddwch yn cyfrannu at y nodau a amlinellir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, drwy fynd ati i reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy defnyddio'r egwyddorion sydd yn y Ddeddf honno. Mae eich Amcanion Llesiant, 
ynghyd â'r camau gweithredu sy'n sail iddynt, yn adlewyrchu'r Strategaeth Genedlaethol 
sy'n seiliedig ar Symud Cymru Ymlaen. Mae'r ddogfen honno'n adlewyrchu dyheadau 
Llywodraeth Cymru yn Ffyniant i Bawb a bydd yn helpu i greu'r Gymru yr hoffem ei gweld  
yn y dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at gael gweld eich mesurau perfformiad ar gyfer y tymor 
canolig, a hefyd eich targedau blynyddol, pan fyddwch yn cyhoeddi'ch cynllun busnes ar 
gyfer 2018/19. 
 
O ran gweithio mewn partneriaeth, credaf ei bod yn hanfodol i CNC feithrin partneriaethau 
cryf a chydweithio gydag awdurdodau lleol, y Trydydd Sector, Awdurdod Cyllid Cymru, 
Tasglu'r Cymoedd, yr Arolygiaeth Amaethyddiaeth a rheoleiddwyr eraill i gyflawni'ch priod 
ddyletswyddau rheoleiddio chi a nhw mewn ffordd effeithiol ac effeithlon, yn enwedig pan 
fyddant yn cydweithio i gyflawni'r blaenoriaethau uchod. 
 
Rwy'n bwriadu cyhoeddi canllawiau statudol i CNC ar sut y dylid mynd ati i roi'r 
rhwymedigaethau yn Neddf yr Amgylchedd ar waith. Mae angen imi fod yn hollol siŵr bod 
mater mor gymhleth yn cael yr ystyriaeth fanwl y mae'n ei haeddu. Rwyf, felly, wedi gofyn 
i'm swyddogion sy'n gweithio gyda CNC i ystyried y materion hyn mewn cyfres o weithdai, 
gan drafod a manylu ar sut i gyflawni'r prif bwrpas.  
 
Mae'r hinsawdd ariannol yn parhau'n heriol yn 2018/19. Ni all "Mwy o bopeth" ateb pob un 
o'r heriau. Rwy'n disgwyl i CNC fod yn sefydliad effeithlon, effeithiol  ac arloesol yn y 
dyfodol. Rwy'n cydnabod bod hyn yn golygu y bydd yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd 
am weithgareddau gwerthfawr y gallai fod angen eu dirwyn i ben neu eu cwtogi, ond dyna'r 
sefyllfa ar hyn o bryd. Rwyf wedi gweld a nodi cynllun gwaith CNC ar gyfer 2018/19, sy'n 
amlinellu sut y bydd CNC yn cyflawni'n blaenoriaethau. 
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Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i'ch staff, ar fy rhan i ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, 
Cynllunio a Materion Gwledig, am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rwy'n edrych 
ymlaen at gydweithio â chi gyda'r un pwrpas ac ymrwymiad, ac at eich gweld chi, y Prif 
Weithredwr, a'r Bwrdd, yn cynnig yr arweiniad a fydd yn mynd â'r sefydliad yn ei blaen. 
Rwyf i ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn ymwybodol 
bod staff CNC wedi wynebu rhaglen o newid mawr. Roeddwn yn teimlo'n fwy hyderus ar ôl 
ichi ddatgan y byddwch yn cau pen y mwdwl ar y rhaglen honno  cyn gynted ag y bo modd. 
 
Mae Atodiad 1 yn rhoi manylion setliad y gyllideb ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2018-
19. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Hannah Blythyn AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Atodiad 1 
 
CYFOETH NATURIOL CYMRU 
Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru i weithgareddau yn ymwneud ag Adnoddau 
Naturiol yng Nghymru: 2018-2019 
 
Cymorth Grant  
                                                                                     £000oedd 

 
Cyfanswm y Cymorth Grant  
 
Nad yw'n ymwneud ag Amddiffyn 
rhag Llifogydd  
Cyfalaf 
Refeniw  
 
Amddiffyn rhag Llifogydd  
Cyfalaf 
Refeniw  
 
 
 

 
 
 
 

3,254 
58,391 
 
 
19,660 
19,750 

 
 
 
 
 
 


