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Crynodeb Gweithredol    
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 wedi rhoi cyfle gwirioneddol inni chwyldroi'r ffordd yr ydym yn rheoli'r 
amgylchedd naturiol yng Nghymru a sicrhau bod y dull cynaliadwy o reoli ein 
hadnoddau naturiol yn realiti. Mae’n rhoi dyletswydd arnom hefyd i gymhwyso 
egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein gwaith 

 
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni weithredu mewn ffordd sy'n ceisio sicrhau bod 
anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw. Atgyfnerthir ac ategir hyn gan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 sy'n dweud bod yn rhaid inni: 

• fynd ati i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn perthynas â 
Chymru, a 

• chymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, 
wrth gyflawni ein swyddogaethau, cyn belled ag y bo hynny’n gyson â’u 
harfer yn briodol. 

 
Mewn ymateb i hyn, rydym wedi cynhyrchu "Ein dull rheoleiddio i gefnogi rheoli 
adnoddau naturiol – Ein Hegwyddorion Rheoleiddio”. 

 
• Cyflawni canlyniadau 
• Bod yn ddeallus 
• Parod i herio 
• Defnyddio’r ystod lawn o ddulliau gweithredu sydd ar gael 
• Bod yn hyblyg 
• Dod â’r sgiliau / arbenigedd cywir ynghyd 
• Bod yn effeithlon ac yn effeithiol 
• Bod yn eglur ynghylch yr hyn yr ydym yn ei wneud a pham  

 
Er mwyn cyflawni'r dyheadau o ran rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, credwn 
fod: 

• Rheoleiddio’n fwy na chymhwyso'r gyfraith; 
• Rheoleiddio ffurfiol (sy'n cael ei ategu gan y gyfraith) yn gallu cyfrannu 

at reoli adnoddau naturiol a lles mewn ffordd gynaliadwy, ond mae'r 
pwysau ar ein hamgylchedd naturiol yn dangos nad dyma'r ateb cyfan; 

• Yr ateb yn ymwneud â gwneud rhywbeth – ymyrryd a rheoleiddio 
camau gweithredu ac ymddygiad, ac mae’n golygu gwneud pethau ac 
edrych ar broblemau mewn ffordd wahanol; 

• Angen i ni ddeall effaith ein hymddygiad, yn ogystal â deall ymddygiad 
pobl eraill; a 

• Bod angen i ni gydnabod ein terfynau ni a’r cyfyngiadau sydd arnom, a 
gwerthfawrogi'r fantais o gydweithio er mwyn cyflawni'r amcanion 
ehangach ar gyfer Cymru – nid dim ond edrych ar yr hyn y gallwn ni, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, ei wneud – ond yr hyn y gallwn ni, Cymru, ei 
wneud. 
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Rydym yn defnyddio ein hegwyddorion rheoleiddio i lywio ein dull rheoleiddio o 
reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chyflawni canlyniadau llesiant. Mae 
rheoleiddio’n golygu gwneud rhywbeth, ‘ymyriad’ clir sy'n gwneud 
gwahaniaeth. Wrth gyflawni hyn, rydym yn parhau'n ymrwymedig i gymhwyso 
egwyddorion rheoleiddio da, ac i'n rhwymedigaethau o dan God y 
Rheoleiddwyr. 
 
Yn ein hadroddiad rheoleiddio 2017, rydym yn cyflwyno adroddiad o dan dri 
phrif bennawd, sef trwyddedu, rheoleiddio a gorfodi. Yn yr adroddiad hwn 
drwyddo draw, rydym wedi cynnwys astudiaethau achos sy'n dangos ein 
hegwyddorion rheoleiddio ar waith.  
 
I grynhoi, mae ein hadroddiad rheoleiddio yn dweud wrthym i'n gwasanaeth 
trwyddedu gyhoeddi 3854 o drwyddedau ar draws ein 10 cyfundrefn 
drwyddedu yn 2017. Mae'r cyfanswm hwn ychydig yn is na'r 3992 o 
drwyddedau a gyhoeddwyd gennym yn 2016.  
 
Bod gostyngiad wedi bod yn nifer y safleoedd gwastraff sy'n perfformio'n wael 
yng Nghymru. 
 
Y sector gwastraff sy'n perfformio waethaf yw tirlenwi, ac wedyn y sector 
metelau eilaidd, ac mae hyn yn gyson â 2016. 
 
Mae tanau mewn safleoedd sy'n rheoli gwastraff yn parhau i beri risg i 
amgylchedd a chymunedau Cymru. Er mwyn lleihau'r risg hon, mae dau 
swyddog tân ac achub wedi'u secondio i Cyfoeth Naturiol Cymru i weithio 
gyda'n timau gweithredu a thrwyddedu. Yn ogystal, mae’n ofynnol bellach i 
weithredwyr gwastraff lunio cynlluniau atal a lliniaru tân ar gyfer eu safleoedd 
fel rhan o ofynion eu trwyddedau. 
 
Nid yw’n ymddangos bod newid sylweddol wedi bod o ran cydymffurfiaeth yn y 
diwydiant rheoleiddiedig yn ystod 2017.  
 
O fewn y sector diwydiant rheoleiddiedig, bu gostyngiad yn nifer y safleoedd 
oedd yn perfformio’n wael yng Nghymru o 11 i 8 safle.  
 
Y sector bwyd a diod yw'r un anoddaf i'w reoleiddio o hyd er mwyn cynnal 
cydymffurfiaeth o fewn y diwydiant rheoleiddiedig.  
 
Yn 2017, cofnodwyd 554 o dramgwyddau rheoleiddio, mae hyn ychydig yn fwy 
na 2016, pryd y cofnodwyd 538 o dramgwyddau rheoleiddio. Pan edrychwn ni 
ar ein tirwedd reoleiddiol gwelwn fod 55% o'r tramgwyddau'n ymwneud â 
rheoleiddio gwastraff, 8% yn ymwneud â rheoleiddio dŵr, 10% yn ymwneud â 
rheoleiddio pysgodfeydd a physgod cregyn, ac ni nodwyd unrhyw gyhuddiad 
gan 17% o'r cofnodion (ond o'r wybodaeth a gofnodwyd mae’n debygol eu bod 
yn ymwneud naill ai â rheoleiddio gwastraff neu ddŵr). Mae 3% o achosion yn 
droseddau bywyd gwyllt a chefn gwlad a gellir priodoli 5% i droseddau 
coedwigaeth. Wrth gymharu hyn â 2016 gallwn weld bod y canlyniadau'n 
weddol debyg ac yn dangos cysondeb o ran ein dull rheoleiddio. 
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Mae'r Weithdrefn Gyfiawnder Unigol (SJP) a fabwysiadwyd gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru ar gyfer troseddau pysgodfeydd wedi caniatáu i'n swyddogion 
gael mwy o amser i blismona glan yr afon yn hytrach na chreu adroddiadau 
am droseddau yn eu swyddfeydd. Ymddengys nad yw'r Weithdrefn wedi cael 
unrhyw effaith negyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae wedi gweld 
cynnydd yn y ddirwy gyfartalog ac yn y costau a ddyfarnwyd i ni. Dim ond ers 
blwyddyn y bu'r broses ar waith ond hyd yn hyn mae wedi arwain at arbedion o 
ran costau ac adnoddau. Mae llawer mwy o ddiffynyddion yn pledio’n euog 
mewn ymateb i hysbysiad Gweithdrefn Cyfiawnder Unigol, yn hytrach na 
gorfod profi'r rhan fwyaf o achosion yn eu habsenoldeb yn y llys. Mae hon yn 
ffordd fwy deallus o weithio ac mae'n dangos y byddwn yn defnyddio'r holl 
adnoddau amrywiol sydd ar gael i ni. 
 
Dengys ein canlyniadau gorfodi bod nifer yr achosion yr ymchwiliwyd iddynt yn 
2017 lle na wnaethom gymryd unrhyw gamau pellach wedi lleihau o 60 yn 
2016 i 32 a bod nifer y rhybuddion a gyhoeddwyd gennym wedi cynyddu o 113 
i 133. Bu gostyngiad hefyd yn nifer yr achosion lle y cyhoeddwyd rhybudd 
gennym o 75 i 55, ond cynyddodd nifer yr achosion lle y gwnaethom erlyn 
troseddwyr o 143 i 155. Mae'r ffigurau hyn yn dangos ein bod yn targedu’n 
hymdrechion gorfodi lle mae eu hangen fwyaf mewn ffordd effeithlon ac 
effeithiol. 
 
Yng Nghymru mae Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010 a 
Rheoliadau Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
2010 yn caniatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru fel rheoleiddiwr osod sancsiynau 
sifil mewn perthynas â thramgwyddau a nodir yn Atodlen 5 o’r Gorchymyn. Yn 
2017 rydym wedi cyflwyno hysbysiadau adfer, cosbau ariannol amrywiadwy a 
hysbysiad stop. 
 
Rydym wedi cael cynnig ymgymeriadau gorfodi ar 6 achlysur gan y troseddwr 
neu ei gynghorwyr cyfreithiol. O'r rhain, derbyniwyd 2 a gwrthodwyd 4 
oherwydd hanes gorfodi blaenorol y troseddwr. Wrth ymdrin â'r achosion hyn 
drwy dderbyn y cynnig o ymgymeriad gorfodi mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi derbyn £12,200 mewn costau a adenillwyd ac wedi cytuno ar roddion 
elusennol o £40,739.20 
 
Mae ein defnydd o sancsiynau sifil yn cefnogi'r gwaith o reoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy sy'n helpu i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol. 
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Trwyddedu    

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cofrestru, prosesu a gwneud penderfyniadau ar 67 
gwahanol fath o drwyddedau amgylcheddol. Rydym yn asesu a yw gweithgareddau 
neu ddatblygiadau’n debygol o gael effaith ar yr amgylchedd, cynefinoedd, 
rhywogaethau ac iechyd pobl. Rydym yn rhoi amodau ar drwyddedau i sicrhau bod 
safleoedd yn cael eu datblygu a'u rheoli'n effeithiol, a'u bod yn gweithredu o fewn 
terfynau derbyniol. Pan na ellir rheoli'r risg neu'r effaith yn effeithiol byddwn yn 
gwrthod y ceisiadau hynny am drwyddedau. Mae ein rôl yn hollbwysig o ran sicrhau 
llesiant yn y dyfodol, a rheoli adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy.   

Gwasanaeth Trwyddedu  

Mae ein hwyth tîm yn gwella prosesau'n barhaus, yn darparu cymorth cyn ymgeisio, 
yn prosesu bron i 4,000 o geisiadau am drwyddedau bob blwyddyn, ac yn cynnal 
asesiad cydymffurfiaeth ar gyfer rhai gweithgareddau.   

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno ac adrodd am y dangosydd perfformiad allweddol sy'n 
ymwneud â phenderfynu ar geisiadau o fewn amserlenni statudol neu lefel 
gwasanaeth. 

Mae’n holl waith o benderfynu ar drwyddedau’n cael ei wneud yn unol â'r polisi 
perthnasol, y canllawiau technegol a chyfarwyddiadau gweithredol (mewnol). 

Mae ein Gwasanaeth Trwyddedu’n cynnwys deg gwahanol gyfundrefn, sef: 
Trwyddedu Rhywogaethau, Trwyddedu Cwympo Coed, Gosodiadau, Rheoliadau 
Sylweddau Ymbelydrol (RSR), Cynllun Masnachu Allyriadau'r UE (EUETS), 
Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC), Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni (ESOS), 
Trwyddedu Morol, Gwastraff, Ansawdd Dŵr ac Adnoddau Dŵr. 
 
Yn 2017 cyhoeddwyd cyfanswm o 3,854 o geisiadau gennym, ni chyhoeddwyd 
cyfanswm o 149 o geisiadau; cafodd 57 eu dychwelyd, tynnwyd 81 yn ôl a 
gwrthodwyd 11. 
 
Fe’n hysbyswyd am ganlyniadau chwe apêl yn 2017. Cyflwynwyd yr apeliadau yn 
erbyn ein penderfyniadau i wrthod neu beidio â dyfarnu ceisiadau am drwydded. 
Tynnwyd un apêl yn ôl, cadarnhawyd un a gwrthodwyd pedair. 
 
Mae amserlenni statudol a lefel gwasanaeth ar gyfer ein ceisiadau am drwyddedau’n 
amrywio o bedwar mis ar gyfer Trwydded Arbennig i 7 diwrnod gwaith ar gyfer 
hysbysiad Diwydiant Dŵr. Ceir rhestr lawn o’n hamserlenni statudol a lefel 
gwasanaeth ar ein gwefan.  
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Rheoleiddio 
 

Perfformiad Gweithredwyr ar Safleoedd Gwastraff Cymeradwy    

Rydym yn cydnabod bod angen ymdrechu i wella perfformiad a gwella'n barhaus yn 

y sector gwastraff cymeradwy. 

  

Mae ein hamcanion llesiant yn ein cynllun corfforaethol 2018-2022 yn cynnwys: 

• Lleihau'r risg i bobl a chymunedau yn sgil peryglon amgylcheddol megis llifogydd a 
llygredd; a 
 

• Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol, gan ddefnyddio adnoddau naturiol a hynny heb 
eu difrodi; 

 

Bydd rheoli gwastraff yn briodol ac yn ddiogel yn helpu i gyflawni'r amcanion hyn. 

Rydym o’r farn y bydd arddangos perfformiad da yn y sector gwastraff a reoleiddir a 

nodi lefelau a rhesymau am berfformiad gwael yn ein helpu i dargedu ymhellach a 

mynd i’r afael â rhai o achosion sylfaenol perfformiad gwael, ac yn ein helpu i gynnal 

a chynorthwyo’r busnesau hynny a’n nodau. 

 

Mae ein swyddogion yn defnyddio system pedwar categori ar gyfer asesu diffyg 
cydymffurfiaeth ag amodau trwydded ar safleoedd gwastraff a diwydiant. 
 
Mae yna 780 o gyfleusterau gwastraff cymeradwy yng Nghymru. O'r rhain roedd 618 
yn weithredol yn 2017. Gall y rheini sydd wedi eu dosbarthu’n anweithredol fod yn 
gyfleusterau lle nad oes unrhyw weithgareddau gwastraff gweithredol wedi cychwyn 
neu lle mae’r cyfleuster wedi cau. O’r cyfleusterau gweithredol, mae gan 551 
drwyddedau gweithrediadau gwastraff ac mae gan 67 drwyddedau gweithfeydd 
gwastraff. 
 
 
 
 

 

Sector/Is-sector 

Cyfanswm trwyddedau 

gweithredol 

2017 2016 2015 

Gwastraff nad yw'n beryglus (storio a thrin) 263 249 265 

Metelau eilaidd 120 118 130 

Tirlenwi (gan gynnwys gwaredu i'w adfer) 58 41 51 

Trin gwastraff peryglus (storio a thrin) 68 64 50 

Gwastraff anadweithiol (storio a thrin) 40 35 51 

Defnyddio biowastraff 35 30 34 

Trin biowastraff 34 33 22 

Cyfansymiau 618 570 603 
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Text for graphic: 

Safleoedd gweithredol yn ôl sector gwastraff 
Gwastraff nad yw’n beryglus 
Metelau eilaidd 
Tirlenwi 
Gwastraff peryglus 
Gwastraff anadweithiol 
Defnyddio biowastraff 
Trin biowastraff 
 
 

Gweithrediadau safleoedd tirlenwi 
 

 

 

 

Perfformiad Cyffredinol 

Dangosir perfformiad cyffredinol ar gyfer safleoedd gweithredol yn y graff isod.  
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Text for graphic: 

Bandiau perfformiad gweithredwyr gwastraff 2017 
Band perfformiad 
Nifer y safleoedd gwastraff cymeradwy 
 

Cymhariaeth o fandiau perfformiad gwastraff 2015-2017 
 

 

 
Text for graphic: 

Bandiau perfformiad gweithredwyr gwastraff 
 
O'r 618 o safleoedd gweithredol yng Nghymru, nodwyd bod 27 ohonynt yn 
berfformwyr gwael D, E ac F. Mae hyn yn ostyngiad o 4 safle ers 2016. O'r 27 o 
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berfformwyr D, E ac F, roedd 14 yn berfformwyr band D, 9 yn fand E a'r 4 arall yn 
fand F. 
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Monitro, Cydymffurfiaeth â Chyfrifoldeb Cynhyrchwyr 

 
 

 
Nifer 

Archwiliadau a 
drefnwyd 

Archwiliadau a 
gwblhawyd 

Deunydd pacio 

Cynhyrchwyr 277 28 13 

Ailbroseswyr ac 
allforwyr 24 23 23 

Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) 

Cynhyrchwyr 126 9 1 

Ailbroseswyr ac 
allforwyr 25 19 12 

Batris 

Cynhyrchwyr 62 1 1 

Ailbroseswyr ac 
allforwyr 3 3 5 

Esemptiadau T11 34 17 8 

Cyfanswm   75 63 

 
 
Rhoddwyd blaenoriaeth i archwiliadau ailbroseswyr ac allforwyr dros archwiliadau 
cynhyrchwyr yn 2017. Mae pob achrediad ailbrosesydd ac allforiwr wedi’i adnewyddu 
ar gyfer 2018. Mae pob cynhyrchydd sydd wedi cofrestru gyda Cyfoeth Naturiol 
Cymru wedi cyflawni ei rwymedigaethau 2017 yn llawn. 
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Astudiaethau Achos – Gweithrediadau Gwastraff 

 
1. Roedd gan gwmni yn y De sydd â thrwydded amgylcheddol i weithredu cyfleuster 

trosglwyddo gwastraff gyda chyfleuster triniaeth hanes o arogleuon oddi ar y safle 

wedi'i achosi gan wastraff wedi’i storio ar ei safle. 

 

Cyflwynwyd hysbysiad i'r gweithredwr gennym, yn ei gwneud yn ofynnol iddo 

weithredu mesurau ychwanegol i reoli clêr ac arogleuon. Nid oedd y mesurau 

arfaethedig a dderbyniwyd yn ôl gan y gweithredwr mewn ymateb i'n hysbysiad yn 

ddigon manwl, ac ar ôl adolygiad, ni chawsant eu hystyried yn ddigon cadarn i atal 

problemau rhag digwydd eto y tu allan i'r safle. Er mwyn osgoi'r risg o unrhyw 

achosion o arogleuon annymunol yn y dyfodol, fe wnaethom benderfynu y byddai'n 

rhaid i ni gymryd camau pellach yn erbyn y gweithredwr. Felly, cyflwynwyd hysbysiad 

pellach yn atal storio bêls gwastraff y tu allan ar y safle.  

 

2.  Rydym wedi gweithredu yn erbyn gweithredwr safle tirlenwi yn y Canolbarth 

oherwydd ei risg o lygredd. Ataliodd swyddogion drwydded y gweithredwr ar ôl i'r 

dystiolaeth ddangos bod y safle’n cadw llawer mwy o wastraff na'r hyn a ganiateir yn 

gyfreithiol. Roeddem yn amcangyfrif hefyd bod llawer mwy o wastraff yn cael ei storio 

ar y safle na'r hyn a ganiateir. Mae'r ddau beth yn torri amodau trwydded 

amgylcheddol y gweithredwr. Mae angen trwydded amgylcheddol ar bob safle 

tirlenwi i weithredu, sy'n nodi sut y bydd y gweithredwr yn rheoli'r safle er mwyn 

lleihau'r effaith ar yr aer, y tir a'r dŵr yn yr ardal. O ganlyniad, ni chaniateir i'r 

gweithredwr dipio dim mwy o wastraff yn y safle tirlenwi ac rydym wedi rhoi 

cyfarwyddyd i’r cwmni bellach i archwilio'r risg bosibl y gallai’r gwastraff hwn ei 

achosi. Y llynedd, rhoddwyd mesurau cyfreithiol eraill ar waith, megis cyflwyno 

hysbysiadau cyfreithiol ar y gweithredwr, er mwyn ceisio sicrhau bod y safle’n 

cydymffurfio ag amodau’r drwydded. Fodd bynnag, roedd angen i ni atal y drwydded 

yn awr.                                                                                                
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Perfformiad Gweithredwyr ar Safleoedd Diwydiant, Sylweddau 

Ymbelydrol a Ffermio Dwys  

Mae 145 o safleoedd â thrwyddedau amgylcheddol ar gyfer gweithgareddau 
diwydiannol Atodlen 1, Rhan A (1), ac eithrio ffermio dwys, trin gwastraff a 
gweithgareddau tirlenwi. Mae 11 o drwyddedau eraill gan weithredwyr 
gweithgareddau uniongyrchol gysylltiedig ar safleoedd â thrwyddedau Atodlen 1. 
 
Mae 94 o ffermydd dofednod dwys a ganiateir ac 1 fferm foch ddwys yng Nghymru. 
Arolygwyd 24 o'r ffermydd hyn yn ystod 2017 a chofnodwyd diffyg cydymffurfiaeth yn 
erbyn 13 ohonynt, ond nid oedd yr un ohonynt wedi'u categoreiddio fel perfformwyr 
gwael. 
 
Mae yna 94 o safleoedd yng Nghymru â thrwyddedau i gadw ffynonellau ymbelydrol 
nad ydynt yn niwclear ar eu safleoedd. Mae gan lawer o'r safleoedd nifer o 
drwyddedau sy'n cwmpasu gwahanol agweddau ar y drefn reoleiddio sy'n rhoi 
cyfanswm o 135 o drwyddedau. Archwiliwyd 64 o drwyddedau o 53 ar safleoedd yn 
ystod 2017, a chofnodwyd diffyg cydymffurfiaeth yn erbyn 14 o drwyddedau. Ni 
chafodd yr un o'r safleoedd eu categoreiddio'n berfformwyr gwael. 
 
Mae rheoleiddio'r safleoedd hyn yn effeithiol yn cyfrannu at gyflawni'r amcanion 
llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol 2017, yn benodol, Amcan Llesiant 4 – “Lleihau'r 
risg i bobl a chymunedau o beryglon amgylcheddol megis llifogydd a llygredd”; ac 
Amcan Llesiant 6 – "Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol sy’n defnyddio 
adnoddau naturiol heb eu difrodi”. 
 
Er bod diwydiant trwm yng Nghymru wedi lleihau, a ddatblygwyd gan ddefnyddio 
adnoddau naturiol glo, dŵr a lleoliadau arfordirol, rydym yn wynebu heriau rheoliadol 
newydd o ran y diwydiannu cynyddol ar ffermio dofednod a'r diwydiant bwyd 
cysylltiedig; hefyd, y cynnydd mewn troi gwastraff yn ynni a thechnolegau trin 
gwastraff cymhleth. Mae cynnydd deddfwriaethol yn golygu bod angen i'n gwaith 
rheoleiddio sbarduno safonau newydd, fel y mae cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd 
a'r galw am amgylchedd glanach. 
 
Caiff safleoedd Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH) eu rheoleiddio mewn 
ffordd wahanol gan nad oes trwydded i reoleiddio yn ei herbyn. Mae'n ofynnol i 
safleoedd asesu'r risg y bydd damweiniau mawr yn digwydd a bod cynlluniau 
ymyrraeth yn cael eu llunio i sicrhau bod y safle’n parhau i leihau'r risg o ddamwain 
yn digwydd. Mae swyddogion yn gweithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch i archwilio safleoedd yn rheolaidd ac asesu cynnydd. Maent yn cymryd 
rhan mewn ymarferion argyfwng hefyd i brofi cynlluniau ymateb brys oddi ar y safle y 
safleoedd haen uwch. Ni fydd safleoedd COMAH yn cael eu hystyried yn fanylach yn 
yr adroddiad hwn.   
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Text for graphic: 

Nifer y safleoedd yn ôl sector 

Diwydiant 
Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol (RSR) 
Ffermio Dwys (IF) 
 

Tueddiadau o ran cydymffurfio 

Pan edrychir ar ganran y safleoedd ym mhob band cydymffurfio dros y tair blynedd 
diwethaf, nid oes tuedd amlwg, ond mae amrywiad yng nghyfran y safleoedd sy'n 
perfformio'n dda ac yn wael.  
 
 
 
 

 
Text for graphic: 
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Canran y safleoedd diwydiant ym mhob band cydymffurfio 

 
 

Perfformiad Sectorau Diwydiant 

At ddibenion yr adroddiad hwn mae safleoedd diwydiant wedi'u grwpio o dan 
adrannau Atodlen 1 o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol y mae eu 
gweithgareddau'n perthyn iddynt. Mae “arall” yn cynnwys trwyddedau ar gyfer 
gweithgareddau uniongyrchol gysylltiedig a weithredir gan gwmnïau trydydd parti ar 
safle a ganiateir; gweithgareddau sy'n rhan annatod o weithrediad y safle megis 
hylosgiad. 
 
 

 
 
Text for graphic: 

Perfformiad fesul sector 
Hylosgi a phurfeydd 
Metelau a thriniaeth arwyneb 
Sment a gwydr 
Cemegau 
Llosgi gwastraff 
Papur a thecstilau 
Bwyd a diod 
Arall 
 

Nifer y safleoedd ym mhob band cydymffurfiaeth fesul sector 

 
Mae perfformiad y sector yn weddol debyg i'r blynyddoedd blaenorol gan fod gan y 
sector bwyd a diod y nifer lleiaf o safleoedd band A a chyfran uwch o safleoedd sy'n 
perfformio'n wael, ac mae'r holl safleoedd hylosgi a phurfeydd ym mandiau A a B. 
Mae'r sector cemegau’n perfformio'n dda hefyd gyda dim ond 15 safle â diffyg 
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cydymffurfiaeth wedi'i gofnodi yn eu herbyn, ac 19 yn cydymffurfio yn ôl yr asesiad yn 
ystod y flwyddyn. 
 
 
 

Gwella Safleoedd  

Llwyddodd wyth o'r 11 o’r safleoedd oedd yn perfformio’n wael yn 2016 i wella i fand 
C o leiaf yn 2017. Roedd un wedi rhoi'r gorau i weithredu, ond y darlun cyffredinol 
oedd bod gweithrediadau wedi gwella ar bob un o'r safleoedd hyn. 

 

Manylion y Sectorau 

Ffermio Dwys  

Roedd 16 o safleoedd ffermio dwys â chofnod o ddiffyg cydymffurfiaeth yn eu herbyn 
yn 2017; 27 o dramgwyddau categori 3 ar gyfer materion oedd yn cynnwys diffyg 
cynlluniau draenio digonol a diffyg cynnwys gwaith cynnal a chadw ataliol mewn 
systemau rheoli. Cafwyd 15 achos o dramgwyddau categori 4 hefyd oherwydd 
methiannau gweinyddol nad oedd ganddynt unrhyw botensial i gael effaith 
amgylcheddol.  
 
Mae 57 o ffermydd yn aelodau o'r Cynllun Gwarant Ffermydd lle mae archwilwyr 
allanol yn gwneud gwaith archwilio ar fethodoleg y cytunwyd arni. Defnyddir yr un 
fethodoleg yn Lloegr gan sicrhau cysondeb i'r cwmnïau sy'n berchen ar ffermydd 
ledled Cymru a Lloegr. 
 

Hylosgi a Phurfeydd 

Mae'r sector hwn yn cynnwys y gorsafoedd pŵer a'r purfeydd nwy ac olew. Roedd 16 
o'r 25 o safleoedd ym mand A yn 2017 a'r 9 arall ym mand B. Cofnodwyd 9 achos o 
dramgwyddau categori 3 oherwydd problemau gan gynnwys torri amodau allyriadau 
a methiannau rheoli. Cofnodwyd 7 o achosion eraill o dramgwyddau categori 4. Mae'r 
sector hylosgi'n tueddu i gael ei reoli'n dda gan arwain at berfformiad da. 
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Metelau a Thriniaeth Arwyneb 

Mae'r sector hwn yn cynnwys y diwydiant trwm traddodiadol o gynhyrchu dur ac ail-
doddi anfferrus. Mae wedi lleihau dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae 16 o 
safleoedd yn prosesu metel o hyd ac mae 10 arall yn cyflawni gweithgareddau trin 
arwynebau. Mae yna un safle sy'n gweithredu gweithgaredd carbon hefyd sy'n cael ei 
gynnwys yn y sector hwn at ddibenion adrodd. Roedd 16 o safleoedd ym mand A yn 
2017, 10 ym mandiau B a C, ac un ym mand E. Mae'r safle hwn sy’n perfformio’n 
wael yn fawr ac yn gymhleth. Cyhoeddwyd trwydded newydd yn 2014 i sicrhau 
cydymffurfiaeth â'r technegau gorau diwygiedig sydd ar gael yn Ewrop erbyn 2018 ac 
mae'r gweithredwr wedi bod yn gweithio tuag at gyflawni'r safonau hyn. 
 

Sment a Gwydr 

Mae pum safle yn y sector hwn a dim ond un oedd yn berfformiwr band A yn 2017. 
Roedd y ddau safle band E yn 2016 wedi gwella i fandiau C a D yn dilyn gwaith 
ymyrraeth gan arolygwyr, ond dirywiodd un o’r safleoedd band C i fand D. Mae 
allyriadau o'r gweithgareddau yn y sector hwn yn her i'w rheoli oherwydd natur y 
prosesau ac mae angen i swyddogion weithio'n agos gyda gweithredwyr i sicrhau 
bod y safonau diwygiedig a gymhwysir i'r holl weithrediadau sment a gwydr yn dilyn 
adolygiadau BREF yn cael eu cyflawni a'u cynnal. 

 
 

 
 

Cemegau 

Mae'r sector cemegau’n cynnwys 46 o safleoedd ac ynddo y ceir yr amrywiaeth 
mwyaf o weithgareddau, yn amrywio o brosesau bach “effaith isel” i weithfeydd 
cemegol mawr a chymhleth. Nid oedd unrhyw berfformwyr gwael yn y sector hwn yn 
2017 gyda'r ddau safle band D yn 2016 yn gwella gweithrediadau’n ddigonol i'w rhoi 
ym Mand C. Roedd 31 safle ym mand A gyda 12 yn cael eu hystyried yn risg ddigon 
isel i beidio â bod angen arolygiad yn ystod y flwyddyn.   
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Llosgi Gwastraff 

Mae yna 7 safle sy’n llosgi gwastraff fel prif weithgarwch, ond dim ond 4 sy'n 
weithredol. Roedd tri o'r rhain ym mand B a'r pedwerydd ym mand A. Dim ond 5 o 
ddigwyddiadau diffyg cydymffurfio categori 3 a 3 o rai categori 4 a gofnodwyd ar 
draws y tri safle gan ddangos ei fod yn parhau i fod yn sector sy'n cael ei reoli'n dda. 
 

Papur a Thecstiliau 

Mae'r unig safle tecstilau yng Nghymru wedi cau ond heb ildio ei drwydded eto. Mae 
hyn yn gadael pum melin bapur yn y sector. Roedd un safle ym Mand C o ganlyniad i 
ambell achos o dorri'r terfyn allyriadau i ddŵr ac roedd un ym mand B am dorri 
terfynau allyriadau i ddŵr yn yr un modd. Aseswyd y tri arall fel band A. 
 

Bwyd a Diod 

Mae nifer y safleoedd yn y sector hwn wedi codi i 29 gan ei wneud yn un o'r sectorau 
diwydiant mwyaf arwyddocaol yng Nghymru. Mae'r gweithgareddau'n amrywio o 
ladd-dai i brosesu bwyd a llaethdai. Roedd pum safle’n perfformio’n wael yn y sector, 
dau ym mand E yn dilyn problemau parhaus gyda sŵn ac allyriadau i ddŵr. 
Cyflwynwyd hysbysiadau ar y safleoedd hyn gyda gofyniad am welliannau, ac efallai 
y bydd camau gorfodi’n cael eu cymryd hefyd. O'r pum safle oedd yn perfformio'n 
wael yn 2016, roedd 4 wedi gwella ac roedd un wedi dirywio. 
 
Mae'r sector bwyd a diod yn parhau i fod angen sylw manwl gan arolygwyr oherwydd 
rheolaeth annigonol ar lawer o safleoedd. Mae'n werth nodi bod pob un o'r tri achos o 
dorri amodau trwydded categori 2 yn 2017 mewn safleoedd bwyd a diod. Roedd y 
rhain yn ymwneud â phroblemau parhaus ar ddau safle yr oedd y gweithredwyr wedi 
methu â rhoi sylw iddynt dro ar ôl tro. 
 

 

Eraill 

Mae'r grŵp hwn yn cynnwys y safleoedd â thrwyddedau ar gyfer gweithgareddau 
uniongyrchol gysylltiedig. Aseswyd 6 safle yn ystod 2017 gyda diffyg cydymffurfiaeth 
wedi’i gofnodi yn erbyn 4 ohonynt. Roedd hyfforddiant annigonol yn thema gyffredin, 
sy'n awgrymu nad yw gweithredwyr y safleoedd hyn yn ystyried canlyniadau peidio â 
gweithredu’r cyfleuster yn iawn o reidrwydd. 
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Cydymffurfiaeth mewn safleoedd trin gwastraff a thirlenwi a 

reoleiddir gan ddiwydiant  

Mae'r siartiau canlynol yn dangos cydymffurfiaeth a diffyg cydymffurfiaeth mewn 
safleoedd tirlenwi a thrin gwastraff a reoleiddir gan y timau diwydiant neu ddiwydiant 
a gwastraff ledled Cymru. Mae 49 o safleoedd trin gwastraff a 25 o safleoedd tirlenwi, 
cynnydd bychan ers 2016.  
 
Roedd pedwar safle gwastraff oedd yn perfformio'n wael yn ystod 2017, mae hyn yn 
ostyngiad parhaus o 6 yn 2016 ac 8 yn 2015, ond mae'r pedwar safle hwn wedi bod 
yn berfformwyr gwael parhaus dros y tair blynedd diwethaf. Ceir rhagor o fanylion yn 
yr Adroddiad Cydymffurfio ar Wastraff, ond mae'n amlwg o hyd bod y safleoedd 
gwastraff yn llyncu cyfran sylweddol o'r adnoddau yn y timau rheoleiddio. 
 
 

 
Text for graphic: 

Perfformiad mewn safleoedd tirlenwi a thrin gwastraff 
Tirlenwi 
Trin Gwastraff 

 
 

Niferoedd y safleoedd ym mhob band perfformiad 
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Diogelwch a Rheoleiddio Cronfeydd Dŵr  

Ein diben fel awdurdod gorfodi yw rhoi sicrwydd i Lywodraeth Cymru, ac i bobl 
Cymru, bod y cyforgronfeydd mawr yng Nghymru’n cael eu cadw mewn cyflwr diogel 
er mwyn amddiffyn y  bobl sy'n byw ac yn gweithio islaw iddynt rhag y posibilrwydd o 
lifogydd a allai fod yn drychinebus.  
  
Rydym yn rheoli neu’n berchen ar 38 o gyforgronfeydd mawr. Mae'r cronfeydd dŵr 
hyn yn cyflawni dibenion gwahanol, er enghraifft: storio yn sgil llifogydd a chadwraeth 
cynefinoedd; mae eraill yn strwythurau hanesyddol sy'n rhan o'r tir a reolir gennym, 
gan gynnwys y rhai sy’n rhan o ystâd goetiroedd Llywodraeth Cymru. Ers creu 
Cyfoeth Naturiol Cymru, rydym wedi parhau i nodi ac asesu'r cronfeydd dŵr hyn, 
cynnal arolygiadau lle bo angen a chynnal rhaglen helaeth o waith diogelwch. 
 
Ar ddiwedd y cyfnod adrodd (2015-17), roedd ein holl gyforgronfeydd mawr wedi'u 
harchwilio a phenodwyd peirianwyr i'w goruchwylio. Lle mae'r arolygiadau hyn wedi 
nodi camau i'w cymryd er budd diogelwch, cyflwynwyd rhaglen waith i sicrhau eu bod 
yn cael eu cyflawni. Mae'r mesurau hyn yn amrywio o ran graddfa o ymarferion 
gweinyddol i waith peirianneg ffisegol helaeth. Yn ogystal â mesurau diogelwch, mae 
ein staff yn cynnal rhestr o ymweliadau rheolaidd i fonitro ac adrodd ar y cronfeydd 
dŵr. Wrth wneud hynny, mae ein gwaith yn ystyried diben cyffredinol strwythurau 
cronfeydd dŵr hefyd. Lle mae'r prif ddefnydd yn ddiangen bellach, rydym yn ystyried 
a yw cael gwared ar y strwythur yn briodol i leihau rhwymedigaethau parhaus, neu a 
ellir ei reoli at ryw ddiben arall.  
 
Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd cronfa ddŵr ddiangen yn gallu darparu 
cyfleusterau storio yn sgil llifogydd neu fuddiannau cadwraeth nad ydym am eu colli 
drwy gael gwared ar y gronfa ddŵr. Mae egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy yn cyd-fynd yn dda â'n dull ni o weithredu. 
 
Mae Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yn cyfarwyddo ymgymerwyr ynglŷn â sut mae gofyn  
iddynt reoli eu cronfeydd dŵr. Nid yw pob gofyniad yn cael yr un effaith ar 
ddiogelwch. Mae ein dull ni o orfodi'r gyfraith wedi canolbwyntio ar y gweithgareddau 
sydd fwyaf tebygol o amharu ar ddiogelwch cronfeydd dŵr a chael effaith 
uniongyrchol ar bobl ac eiddo islaw. Ein prif flaenoriaethau yw:  
 
• Penodi peirianwyr sifil cymwys:  
 
• Cwblhau mesurau diogelwch gorfodol;  
 
• Ymgymerwyr i fonitro cronfeydd dŵr a chadw cofnodion. 
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Rydym wedi gwirio bod pob peiriannydd yn perthyn i banel peirianyddol priodol fel a 
benodwyd gan DEFRA ar ran Cymru a Lloegr. Gweinyddir y broses benodi hon gan 
Bwyllgor Cronfeydd Sefydliad y Peirianwyr Sifil ar gyfer y DU i gyd. 
 
Yn ogystal â'n gweithgareddau rheoleiddio, rydym wedi cyflawni'r swyddogaethau 
canlynol hefyd:  
 
• Cynnal y gofrestr o gyforgronfeydd mawr;  
 
• Ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol am wybodaeth ar ddiogelwch 

cronfeydd dŵr;  
 
• Ymateb i ymgynghoriadau ar geisiadau am ganiatâd cynllunio, gorchmynion 

caniatâd datblygu, ceisiadau am drwyddedau tynnu dŵr ac ynni dŵr; 
 
• Creu a chynnal cofrestr o gronfeydd dŵr gyda gwell gwybodaeth i'n helpu ni, 

ac ymatebwyr Categori 1 eraill, i baratoi ar gyfer argyfyngau yn sgil llifogydd 
mewn cronfeydd dŵr;  

 
• Cynnal ein perthynas waith gydag adrannau'r Llywodraeth a rheoleiddwyr yn 

Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ar faterion yn ymwneud â diogelwch 
cronfeydd sy’n berthnasol i bawb ohonom; 

 
• Coladu a rhannu adroddiadau am ddigwyddiadau a allai effeithio ar 

ddiogelwch cronfeydd dŵr, i helpu peirianwyr, rheoleiddwyr a llywodraethau i 
sicrhau y gellir dysgu gwersi;  

 
• Cymryd rhan mewn Fforymau Lleol Cymry Gydnerth, sesiynau gwybodaeth ac 

ymarferion; a rhoi cyngor i'r sefydliadau dan sylw;  
 
• Cymryd rhan fel aelod o'r Pwyllgor Cronfeydd Dŵr;  
 
• Cymryd rhan mewn gwaith ymchwil a datblygu i ddiogelwch cronfeydd dŵr. 
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Glastir 

Glastir yw cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sy'n cynnig cymorth 
ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir. Mae Glastir yn cael ei ariannu gan Raglen Datblygu 
Gwledig 2014-20 Llywodraeth Cymru. Mae'n talu am ddarparu nwyddau a 
gwasanaethau amgylcheddol penodol sydd â’r nod o: 
 
• wrthsefyll newid yn yr hinsawdd 
 
• rheoli dŵr yn well 
 
• cynnal a gwella bioamrywiaeth. 
 
Mae nifer o wahanol elfennau i gynllun Glastir, ac er ei fod yn cael ei weinyddu gan 
Lywodraeth Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig at y 
gwaith o gefnogi darpariaeth dechnegol  a pholisi a chanllawiau strategol y cynllun. 

 

Glastir – Creu Coetir 

Mae cynllun Creu Coetir Glastir yn cefnogi cyd-ymrwymiad Llywodraeth Cymru a 
Chyfoeth Naturiol Cymru i ehangu coetiroedd, fel y nodir yn strategaeth goetiroedd 
Llywodraeth Cymru, Coetiroedd i Gymru ac Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol, 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Nod y cynllun yw sicrhau amrywiaeth eang o fuddion, gan 
gynnwys: 
 
• Rhoi cysgod i dda byw ac adeiladau rhag tywydd garw 
 
• Rheoli symudiadau da byw drwy ffensio a phlannu mannau anhygyrch e.e. 

cymoedd serth 
 
• Tyfu cyflenwad cynaliadwy o bren tanwydd a phren e.e. ar gyfer adeiladu a 

ffensio 
 
• Sefydlu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt 
 
• Lleihau'r perygl o lifogydd i lawr yr afon a siltio mewn cyrsiau dŵr 
 
• Sgrinio llygredd sŵn e.e. o ffyrdd a rheilffyrdd 
 
Anfonwyd cyfanswm o 47 o gynlluniau Creu Coetir Glastir rownd 3 at Cyfoeth 
Naturiol Cymru o fis Ebrill 2017 ymlaen, ac mae pob cynllun wedi llofnodi contract ers 
hynny. Mae hyn yn golygu bod 362.50ha o arwynebedd coetir wedi'i greu yn y 
drydedd rownd. Y maint plannu cyfartalog yw 7.71ha. Roedd 53.8% o'r ardal blannu 
yn goed llydanddail gyda'r 46.2% arall yn gonwydd. Anfonwyd 50 o gynlluniau eraill 
dan bedwaredd rownd cynllun Creu Coetir Glastir at Cyfoeth Naturiol Cymru o fis 
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Medi 2017 ymlaen i’w gwirio. Mae pob cynllun wedi’i wirio'n llwyddiannus ac wedi 
llofnodi contract. Cafodd 284.4ha o goetiroedd newydd eu creu yn y rownd hon 
gyda'r plannu cyfartalog yn 5.90ha. Bu cynnydd yn y ganran o goed llydanddail yn 
rownd 4, gyda 63.7% yn goed llydanddail a 36.3% yn gonwydd.  
 
 

Glastir – Adfer Coetir  

Dan bumed rownd cynllun Adfer Coetir Glastir, dewiswyd 61 o gynlluniau, gan 
gynnwys 39 o achosion mewn Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS). 
Asesodd Llywodraeth Cymru pob achos PAWS a rhai nad oeddynt yn PAWS â Sgôr 
Potensial Ecolegol (EPS) uchel neu lle'r oedd ailstocio yn goed llydanddail brodorol i 
gyd. 
 
Rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru gefnogaeth i Lywodraeth Cymru trwy asesu 117 
hectar o gynlluniau Adfer Coetir Glastir gydag ardaloedd o PAWS gydag EPS canolig 
ac isel. Roedd hyn yn cynnwys 19 o achosion ac yn cynnwys: 
• Arwynebedd â chonwydd wedi'u plannu – 82 hectar 
• Arwynebedd â choed llydanddail wedi'u plannu – 35 hectar 
Mae 44 o gontractau ac arwynebedd o 261.22ha wedi'u derbyn.  

 

Glastir Uwch 

Mae Glastir Uwch yn ymrwymiad i reoli tir fferm gyfan yn gynaliadwy am bum 
mlynedd sydd wedi’i gynllunio i gyflawni'r nodau canlynol: 
 
• Lleihau allyriadau carbon a nwyon tŷ gwydr 
 
• Addasu i newid yn yr hinsawdd a datblygu mwy o gydnerthedd mewn 

busnesau fferm 
 
• Rheoli ein hadnoddau dŵr i wella ansawdd dŵr a lleihau risgiau llifogydd 
 
• Cyfrannu at gynaliadwyedd economaidd ffermydd, a'r gymuned wledig 

ehangach 
 
• Diogelu'r dirwedd a'r amgylchedd hanesyddol gan wella mynediad yr un pryd 
 
• Cyfrannu tuag at wrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth frodorol yng 

Nghymru 
 
Efallai y bydd angen i ffermwyr a rheolwyr tir sydd wedi'u dewis i ymuno â Glastir 
Uwch ystyried gwneud newidiadau i'w harferion amaethyddol presennol er mwyn 
cyflawni'r amcanion a chydymffurfio â'r contract. 
 
Roedd 731 o geisiadau ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn 2017.  
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Grantiau Bach Glastir 

Mae Grantiau Bach Glastir ar gael i fusnesau ffermio ledled Cymru i gyflawni 
prosiectau a fydd yn helpu i wella a chynnal y nodweddion tirwedd traddodiadol yng 
Nghymru a darparu cyswllt rhwng cynefinoedd ar gyfer pryfed peillio (tirwedd a 
pheillwyr), a fydd yn helpu i wella ansawdd dŵr a lleihau'r perygl o lifogydd (dŵr), a 
helpu i gloi carbon (carbon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Tudalen 26 o 41 

Gorfodi    
 
Yng Nghymru, daeth Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010 a 
Rheoliadau Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010 i 
rym ar 15 Gorffennaf 2010. Mae’r Gorchymyn yn caniatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru, 
fel rheoleiddiwr, i osod sancsiynau sifil mewn perthynas â throseddau a nodir yn 
Atodlen 5 y Gorchymyn. Mae’n nodi’r weithdrefn yn ymwneud â’r sancsiynau megis y 
darpariaethau ar gyfer diffyg cydymffurfiaeth, costau gweinyddol, apeliadau a 
gofyniad i ddarparu canllawiau. Mae’r Rheoliadau’n diwygio nifer o Offerynnau 
Statudol eraill sy’n caniatáu i’r rheoleiddiwr gyflwyno sancsiynau sifil penodedig 
mewn perthynas â diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hynny. Ni fwriedir i 
sancsiynau sifil ddisodli’r gyfraith droseddol ond bwriedir iddynt gynnig dull mwy 
cymesur a mwy effeithiol yn achos gweithredwyr sy’n cydymffurfio’n gyffredinol, 
gydag erlyniad troseddol yn dal i fod ar gael ar gyfer y troseddau mwyaf difrifol. 
 
Mae Sancsiynau Sifil ar gael ar gyfer adrannau penodol o’r ddeddfwriaeth ganlynol: 
 
• Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 
• Deddf Eogiaid 1986 
• Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 
• Deddf Adnoddau Dŵr 1991 
• Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 
• Deddf Draenio Tir 1991 
• Deddf yr Amgylchedd 1995 
• Deddf Dŵr 2003  
• Rheoliadau Slwtsh (Defnydd Amaethyddol) 1989 
• Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Gwaredu Biffenylau Polyclorinedig a 

Sylweddau Peryglus Eraill) (Cymru a Lloegr) 2000 
• Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005 
• Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd 
Pacio) 2007 

 
O ganlyniad i droseddau Amgylcheddol perthnasol yn cael eu cyflawni, rydym wedi 
cael cynnig ymgymeriadau Gorfodi ar chwe achlysur gan y troseddwr neu ei 
gynghorydd cyfreithiol. O'r rhain, derbyniwyd 2 a gwrthodwyd 4 oherwydd hanes 
gorfodi blaenorol y troseddwr. 
 
Wrth ymdrin â'r achosion hyn drwy dderbyn y cynnig o ymgymeriad gorfodi mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn £12,200 mewn costau a adenillwyd ac wedi 
cytuno ar roddion elusennol o £40,739.20 
 
Rhannwyd yr arian hwn rhwng 3 sefydliad gwahanol yng Nghymru, sef 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Gwll Taf ac Ymddiriedolaeth 
Afonydd De-ddwyrain Cymru.
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Tabl Ymgymeriadau Gorfodi  
2017
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Rhif Cyfeirnod yr Achos 
Rhagweithiol / Ymatebol 
Enw’r Troseddwr 
Math o Droseddwr 
 
Trosedd 
Deddf   Adran 
 
Dyddiad Derbyn neu Wrthod (dyddiad y dychwelwyd y ffurflen i’r cynigydd) - Gwybodaeth/Diweddariadau 
Rhodd Elusennol 
Derbynnydd (Lle nad yw adferiad o’r drosedd/troseddau gwreiddiol yn bosibl, gweithred a fydd yn sicrhau budd neu welliant 
cyfatebol i’r amgylchedd) 
 
Rhagweithiol 
Labelneeds Limited 
Cwmni 
Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007 
Rheoliad 40(1)(a) 
Cofrestrwyd gyda Chynllun Cydymffurfiaeth a rhoddwyd gweithdrefn ar waith i gofrestru bob wythnos 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru 
 
Rhagweithiol 
P B Gelatins 
Cwmni 
Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 
Adran 4 
Tystysgrif cwblhau  
Gwll Taf / Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru  
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Astudiaethau Achos 

Ymgymeriad Gorfodi 

Yn dilyn adroddiadau ym mis Mai 2016 o lygredd ar afon Taf, sylwodd ein 
swyddogion fod un isafon fechan yn cael ei heffeithio'n ddifrifol gan ffynhonnell 
anhysbys. Ar ôl ymchwiliadau helaeth, gan ddefnyddio olrhain gyda llifyn a samplo, 
gwelodd y swyddogion mai’r ffynhonnell oedd cysylltiad heb ei awdurdodi lle mae'r 
cwrs dŵr mewn ceuffos drwy dir sy'n eiddo i gwmni sy'n gweithredu ar stad gyfagos. 
 
Yn ddiweddarach yn ystod mis Medi 2016, gollyngwyd elifiant gwastraff o'r un 
cwmni’n uniongyrchol i afon Taf gan orchuddio 50 metr o wely'r afon â gwaddod 
masnach. Er na laddwyd unrhyw bysgod yn ystod y naill ddigwyddiad na’r llall, 
creodd y gollyngiadau amodau a oedd yn anffafriol i infertebratau dyfrol sy'n 
ffynhonnell fwyd bwysig i bysgod. 
 
Roedd gan y cwmni dan sylw hanes o ollwng llygryddion i afon Taf ac yn dilyn 
adolygiad gofalus o'r canllawiau dedfrydu, derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru gynnig 
i ddefnyddio sancsiynau sifil yn hytrach nag erlyn. Cytunodd y cwmni i dalu £40,000 
ar gyfer prosiect Ymddiriedolaeth Afonydd Gwll Taf ar gyfer gwelliannau sy'n annog 
grwpiau i fwynhau afon Taf mewn ffordd gadarnhaol ac iach, gan gynnig manteision 
llesiant tymor hir i'r bobl a'r amgylchedd.  
 
Cafodd ein costau ymchwilio o £12,000 eu had-dalu gan y cwmni a thalwyd hyn i 
gyllideb Rheoli Adnoddau Naturiol Taf Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd yr arian 
ychwanegol hwn yn helpu ein swyddogion i nodi mannau lle mae  crynodiad o 
lygredd gwasgaredig. 
   
Roedd Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru yn falch o gael yr enillion o 
ymgymeriad gorfodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru gan fusnes wedi'i leoli ar lan Afon 
Taf. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i barhau â'u gwaith sy'n helpu cymunedau 
lleol ac ysgolion i werthfawrogi gwerth Gwll Taf a'r manteision a geir yn ei sgil i'r 
amgylchedd lleol. 
 
Dywedodd rheolwyr y cwmni dan sylw “Fel cwmni, rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb 
tuag at yr amgylchedd o ddifrif ac rydym yn falch o allu gwneud cyfraniad elusennol 
at brosiect afon Taf, gan wybod y bydd yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd fuddiol i 
wella'r amgylchedd lleol. Hoffem gofnodi ein diolch i Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd 
am eu cymorth wrth ymdrin â'r mater ac rydym yn falch ein bod, drwy dderbyn 
cyfrifoldeb am ein gweithredoedd, yn cael y cyfle i unioni pethau’n wirfoddol drwy 
weithio gyda'r gymuned leol”. 
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Hysbysiad Adfer 

Ym mis Mehefin 2016, derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru adroddiad digwyddiad yn 
ymwneud â gwaith ar brif ran o un o isafonydd Afon Cleddau yn Sir Benfro.   
 
Canfuom fod tua 500m o’r cwrs dŵr gwreiddiol, gyda nodweddion geomorffolegol 
wedi'u hen sefydlu a chynefin afonol amrywiol wedi'i wahanu oddi wrth weddill y cwrs 
dŵr, a’r llif wedi’i ddargyfeirio i sianel newydd heb unrhyw nodweddion. Yn ystod y 
gwaith o greu'r sianel newydd roedd llawer o goed aeddfed wedi cael eu cwympo. 
 
Y rheswm a roddwyd dros gyflawni’r gwaith oedd ei fod wedi'i wneud er mwyn lliniaru 
llifogydd yn lleol, ond ni fyddai hyn hyd yn oed wedi bod yn sail ar gyfer caniatáu'r 
gweithgarwch. Amcangyfrifwyd bod ychydig o dan 1600 metr sgwâr o'r cynefin oedd 
ar gael i bysgod wedi'i golli oherwydd yr addasiadau a wnaed i'r afon. 
 
Yn gynnar yn yr ymchwiliad, dangosodd y tirfeddiannwr/troseddwr barodrwydd i 
gydweithredu â Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer y niwed a achoswyd gan y 
gweithgaredd.  Penodwyd ymgynghorydd ganddynt a oedd yn gweithio gyda 
Geomorlegydd Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu cynllun er mwyn adfer y rhannau 
gwreiddiol o’r afon a phlannu llystyfiant addas yn lle'r hyn a gollwyd ac i roi 
sefydlogrwydd i'r glannau. Cafodd y cynllun y cytunwyd arno ei ffurfioli drwy gyflwyno 
Hysbysiad Adfer o dan Atodlen 25 (Gweithgareddau Perygl Llifogydd) o Reoliadau 
2016 ym mis Awst 2017 – y tro cyntaf yng Nghymru!  
 
Erbyn diwedd 2017, roedd gwaith adfer wedi'i gwblhau yn unol â'r cynllun y cytunwyd 
arno, gyda chost sylweddol i'r tirfeddiannwr. Bydd angen amser ar sianel a glannau'r 
afon adferedig i sefydlogi'n llawn a dychwelyd i'w cyflwr blaenorol ond, ar y cyfan, 
ystyriwyd bod y gwaith adfer mewn ymateb i'r gweithgarwch anghyfreithlon wedi bod 
yn llwyddiant. 
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Gweithdrefn Gyfiawnder Unigol 

 
Cyflwynodd Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd 2015 y Weithdrefn Gyfiawnder 
Unigol (SJP), sy'n gymwys i achosion sy'n ymwneud ag oedolion sy'n cael eu 
cyhuddo o droseddau diannod yn unig nad ydynt yn cynnwys carcharu. Daeth y 
weithdrefn i rym ar 13 Ebrill 2015 (1 Chwefror 2017 o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru). 
Bydd yn golygu y gellir ymdrin ag achosion o'r fath drwy gael ynad unigol yn eistedd 
gyda chynghorydd cyfreithiol ar y papurau heb i erlynydd na'r diffynnydd fod yn 
bresennol. Yn lle hynny, bydd y diffynnydd yn gallu ymwneud â'r llys ar-lein (neu’n 
ysgrifenedig) ac ni fydd yr achos yn cael ei glywed mewn llys barn traddodiadol. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi bod troseddau o dan adran 27 o Ddeddf 
Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 am “bysgota heb drwydded” yn 
dramgwyddau sy'n addas ar gyfer y Weithdrefn Gyfiawnder Unigol. Rydym wedi 
defnyddio ein data i gymharu canlyniadau’r troseddau gwialen a lein a aeth drwy’r 
system llysoedd rhwng 1 Chwefror 2016 a 31 Ionawr 2017 a throseddau gwialen a 
lein lle defnyddiwyd y Weithdrefn Gyfiawnder Unigol rhwng 1 Chwefror 2017 a 31 
Ionawr 2018. 
 
Mae'r ffigurau hyn yn dangos, er y bu gostyngiad yn nifer yr achosion gwialen a lein o 
2016/17 i 2017/18, bod y ddirwy gyfartalog a swm y costau wedi cynyddu ers 
cyflwyno proses y Weithdrefn Gyfiawnder Unigol. 
  
Ymddengys fod y Weithdrefn Gyfiawnder Unigol wedi cynyddu'r ddirwy gyfartalog a'n 
costau ni. Dim ond ers blwyddyn mae'r broses wedi bod ar waith ond hyd yn hyn mae 
wedi arwain at arbedion o ran costau ac adnoddau. Mae llawer mwy o’r diffynyddion 
yn pledio’n euog mewn ymateb i hysbysiad y Weithdrefn Gyfiawnder Unigol, yn 
hytrach na gorfod profi'r rhan fwyaf o achosion yn eu habsenoldeb yn y llys.   
 
Mae'r Weithdrefn Gyfiawnder Unigol a fabwysiadwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar 
gyfer troseddau pysgodfeydd wedi caniatáu i'n swyddogion gael mwy o amser i 
blismona glan yr afon yn hytrach na llunio adroddiadau am droseddau yn eu 
swyddfeydd.  

 
 
 
 

Troseddau gwialen a 
lein 

2016-17 2017-18 

Nifer yr erlyniadau 46 37 

Cyfanswm y dirwyon £7,691.00 £6,919.00 

Dirwy gyfartalog £167.20 £187.00 

Cyfanswm y costau a 
ddyfarnwyd 

£3,631.00 £3,909.00 

Costau cyfartalog £78.93 £105.65 
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Tramgwyddau Rheoleiddio  

Yn 2017, cofnodwyd 554 o dramgwyddau rheoleiddio, ac o blith y 554 cofnod mae 
55% yn ymwneud â rheoleiddio gwastraff , 8% yn ymwneud â rheoleiddio dŵr, 10% 
yn ymwneud â rheoleiddio pysgodfeydd a physgod cregyn, ac nid nodwyd unrhyw 
gyhuddiad gan 17% o’r cofnodion (ond o’r wybodaeth a gofnodwyd mae’n debygol eu 
bod yn ymwneud naill ai â rheoleiddio gwastraff neu ddŵr). Mae 3% o’r achosion yn 
droseddau bywyd gwyllt a chefn gwlad a gellir priodoli 5% i droseddau coedwigaeth. 
 

Tramgwydd Rheoleiddio 2017 2016 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 (Troseddau 
gwastraff) 201 

199 

Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (Troseddau gwastraff) 91 65 

Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 41 48 

Deddf Coedwigaeth 1967 26 15 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 (Troseddau dŵr) 24 61 

Deddf Adnoddau Dŵr 1991 19 22 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 18 23 

Deddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn)1968 16 9 

Deddf yr Amgylchedd 1995 (Gwastraff) 6 0 

Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005 6 1 

Deddf Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol 2010 3 2 

Deddf Cronfeydd Dŵr 1975; Adran 22 (1) (A) 2 0 

Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Dyletswydd Gofal) 1991 1 0 

Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) 
(Cymru a Lloegr) 1999 1 

0 

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 
2013(WEEE) 1 

0 

Deddf Dwyn 1968; Atodlen 1 (2) (2) 1 0 

Rheoliadau Cludo Gwastraff ar Draws Ffiniau 2007 1 1 

Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio) 1989 1 2 

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 0 3 

Parth Perygl Nitradau 0 1 

Rheoliadau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Deunydd Pacio) 0 1 

Dim cyhuddiad wedi'i nodi 95 85 

Cyfanswm 554 538 
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Canlyniadau Gorfodi  

Mae'r wybodaeth isod yn dangos ein canlyniadau gorfodi o 1 Ionawr 2017 tan 31 
Rhagfyr 2017. Bydd nifer o achosion wedi cychwyn cyn 2017 ond wedi’u cwblhau yn 
ystod y flwyddyn. Bydd achosion hefyd a wnaeth gychwyn yn ystod 2017 sydd naill 
ai’n dal i gael eu hymchwilio neu yn y system llysoedd, a bydd y rhain yn cael eu 
cofnodi yn ein hadroddiad ar gyfer 2018. 
 
 

Dim Camau Pellach  

Bydd unrhyw achos a ymchwiliwyd ac yr ystyriwyd ei fod yn ddi-sail, neu fod trosedd 
wedi cael ei chyflawni ond nad oedd troseddwr y gellid ei adnabod neu na chanfuwyd 
tystiolaeth ddigonol yn cael ei gofnodi fel un â dim camau pellach. 

 
DIM CAMAU PELLACH     

   2017 2016 

Cyfanswm yr achosion 31 40 

Cyfanswm y troseddwyr 32 58 

Cyfanswm Dim Camau 
Pellach 

32 60 

 
 

Cyngor a Chyfarwyddyd  

Ein nod yw darparu cyngor a chyfarwyddyd i gynorthwyo gweithredwr neu unigolyn i  
gydymffurfio eto ar unrhyw adeg. Yng nghyd-destun gorfodi, byddwn fel rheol yn 
darparu cyngor a chyfarwyddyd ar ôl i drosedd gael ei chyflawni neu pan fyddwn o’r 
farn bod trosedd yn debygol o gael ei chyflawni. Pan fyddwn yn darparu cymorth 
cydymffurfio o’r math hwn, rydym yn gwneud hynny heb ragfarnu unrhyw ymateb 
gorfodi arall a allai fod yn ofynnol. Gall y cymorth cydymffurfio hwn fod yn llafar neu’n 
ysgrifenedig, ond bydd yn cael ei gofnodi. Mewn achos(ion) o ddiffyg cydymffurfiaeth 
parhaus neu achos(ion) pellach, gallai hyn ddylanwadu ar y dewis o ymateb dilynol.  
 
Pan fo’n bosibl, byddwn hefyd yn ceisio sicrhau ateb parhaol i’r broblem a arweiniodd 
at gyflawni’r troseddau. 

 

CYNGOR A CHYFARWYDDYD     

  2017 2016 

Cyfanswm yr achosion 93 94 

Cyfanswm y troseddwyr 98 107 

Cyfanswm yr achosion lle y 
rhoddwyd cyngor a 
chyfarwyddyd 

103 153 
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Hysbysiadau Cosb Benodedig  

Cosb ariannol am drosedd yw Hysbysiad Cosb Benodedig, sy’n cael ei orfodi gan y 
rheoleiddwyr, ac sy’n destun erlyniad yn y llysoedd troseddol os na chaiff ei dalu. 
Mae Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gael i ni ar gyfer rhai troseddau. Pan fydd 
Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei gyflwyno, mae talu’r gosb yn bodloni’r 
rhwymedigaeth. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd cofnod o dalu’r Hysbysiad Cosb 
Benodedig yn cael ei gadw ac yn cael ei drin yn yr un ffordd â chofnod sy’n deillio o 
rybudd. 

Pan fydd Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei orfodi gennym ni ond na fydd yn cael 
ei dalu, bydd y derbynnydd fel rheol yn cael ei erlyn am y drosedd wreiddiol. 

 
HYSBYSIAD PENODEDIG     

  2017 2016 

Cyfanswm nifer yr achosion 23 17 

Cyfanswm nifer y troseddwyr 28 20 

Cyfanswm nifer yr 
hysbysiadau a anfonwyd 

36 22 

 
Sancsiynau Sifil Eraill  

Mae rhai cynlluniau yn cyflwyno cosbau sifil am droseddau penodol. Yng Nghynllun 
Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, o ran gosodiadau sefydlog a hedfan, 
mae’r ddeddfwriaeth yn nodi cosbau sifil ar ffurf cosbau ariannol. 
 
Yng Nghynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon, mae’r 
ddeddfwriaeth yn nodi gwahanol gosbau sifil, ar ffurf cosbau ariannol, cyhoeddi’r 
diffyg cydymffurfiaeth, pennu ffigur allyriadau blynyddol, y gofyniad y dylai lwfansau 
ychwanegol gael eu hildio, lleoliad ar waelod y cynghreiriau perfformiad ac atal cyfrif 
cofrestrfa. 
 
Yn y ddau gynllun uchod, cyflwynir lefel y cosbau ariannol yn gyffredinol yn y 
ddeddfwriaeth. Ar gyfer cosbau penodol, mae cyflwyno’r gosb yn orfodol. Ar gyfer 
eraill, rhoddir grym i ildio neu addasu’r gosb ond dim ond yn unol â’r disgresiwn 
cyfyngedig a nodir yn y ddeddfwriaeth. 

 
ALLYRIADAU NWYON  
TŶ GWYDR 2016 

   

 2017 2016 

Nifer y cyhuddiadau 0 3 
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Rhybudd  

Hysbysiad ysgrifenedig ein bod yn credu bod trosedd wedi cael ei chyflawni yw 
rhybudd. Gall yr hysbysiad fod yn llythyr rhybudd neu’n rhybudd safle a gyflwynir ar 
safle fel rheol neu fel arall o ganlyniad i ymweliad cydymffurfiaeth â safle neu 
weithgaredd trwyddedig. 

Bydd yn cael ei gofnodi, a gallai, os bydd diffyg cydymffurfiaeth bellach, ddylanwadu 
ar y dewis dilynol o sancsiwn. 

 

RHYBUDDION     

  2017 2016 

Cyfanswm yr achosion 107 90 

Cyfanswm y troseddwyr 115 100 

Cyfanswm y rhybuddion 133 113 

 

 
 

Rhybudd Ffurfiol  

Rhybudd ffurfiol yw’r derbyniad ysgrifenedig gan droseddwr ei fod wedi cyflawni 
trosedd a dim ond pan fyddai erlyniad yn gam priodol y gellir ei ddefnyddio. I’r perwyl 
hwn, mae’n wahanol i rybudd ffurfiol fel y’i disgrifir uchod, sy’n gofnod a rhybudd yn 
unig am drosedd sydd wedi cael ei chyflawni neu a allai gael ei chyflawni. Mae’r 
rhybudd ffurfiol yn sancsiwn troseddol a gofnodir yn ffurfiol ac a fydd yn cael ei 
gyflwyno yn y llys os bydd troseddu pellach. Mae’n wahanol i orfodi sancsiwn sifil gan 
yr ystyriwyd fod yr amgylchiadau a arweiniodd at y drosedd yn briodol ar gyfer 
erlyniad ac, yn wir, byddai ailadrodd troseddu tebyg yn debygol o arwain at ymateb 
o’r fath.  
 
Bwriedir i rybuddion ffurfiol fod yn arf ataliol i droseddwr ac maent yn briodol ar gyfer 
achosion, er y gellid symud tuag at erlyniad, lle mae ffactorau eraill yn lliniaru yn 
erbyn hyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni ystyried y prawf o dan y Cod ar gyfer 
Erlynwyr y Goron, sef a oes tystiolaeth ddigonol yn ogystal â ffactorau buddiant y 
cyhoedd dan sylw. 
 
Byddwn fel rheol yn erlyn ar sail y drosedd wreiddiol pan na dderbynnir rhybudd 
ffurfiol.  
 

RHYBUDDION     

  2017 2016 

Cyfanswm yr achosion 39 50 

Cyfanswm y troseddwyr 43 59 

Cyfanswm y rhai a 
gyhuddwyd a rybuddiwyd 

55 75 
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Erlyn  

Mae’r sancsiwn o erlyn ar gael ar gyfer pob trosedd o dan y gyfraith. Mae’r 
ddeddfwriaeth sy’n sefydlu’r darpariaethau cosb yn rhoi cwmpas sylweddol i’r 
llysoedd gosbi troseddwyr ac atal eraill. Gellir carcharu a chyflwyno dirwyon 
anghyfyngedig mewn rhai achosion. 

Pan fyddwn yn penderfynu bod sancsiwn troseddol yn briodol, byddwn yn asesu’r 
achos yn unol â gofynion y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron cyn cychwyn erlyniad. 

Rydym yn cydnabod bod erlyniad yn fater difrifol na ddylid ei ddilyn heb ystyriaeth 
lawn o’r goblygiadau a’r canlyniadau yn gyntaf. 

Pan benderfynir mai erlyniad yw’r dewis mwyaf priodol o sancsiwn, mae’n rhaid i ni 
fodloni’r prawf a nodir yn y Cod gyfer Erlynwyr y Goron, i benderfynu a oes 
tystiolaeth ddigonol, ac i fod yn fodlon bod yr erlyniad er budd y cyhoedd. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ERLYNIADAU 2017            

Canlyniad Euog Ar waith 
Ni 
chynigiwyd 
tystiolaeth 

Profwyd 
mewn 
absenoldeb 

Cyfanswm  

Nifer y cyhuddiadau  114 2 28 8 155 

Dirwyon £313,926.25 £0.00 £0.00 £2,640.00 £316,566.25 

Costau a ddyfarnwyd £161,939.75 £0.00 £0.00 £938.00 £162,877.75 

Gordal dioddefwyr £3,460.00 £0.00 £0.00 £312.00 £4,567.00 

ERLYNIADAU 
2016 

          

Canlyniad Euog Ar waith 

Dim 
tystiolaeth 
wedi’i 
chynnig 

Profwyd 
mewn 
absenoldeb 

Cyfanswm  

Nifer y 
cyhuddiadau 90 1 34 18 143 

Dirwyon £208,136.00 £0.00 £0.00 £31,385.00 £239,521.00 

Costau a 
ddyfarnwyd £104,628.60 £0.00 £0.00 £9,248.00 £113,876.60 

Tâl ychwanegol i 
ddioddefwyr £3,682.00 £0.00 £0.00 £547.00 £4,229 
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Astudiaethau achos 

Pysgodfeydd 

Bob blwyddyn yn ystod misoedd y gwanwyn a dechrau’r haf, mae ein swyddogion 
gorfodi pysgodfeydd yn patrolio ein harfordiroedd a’n haberoedd i ddiogelu pysgod 
mudol wrth iddynt ddychwelyd o’r môr i’w cynefinoedd silio dŵr croyw. 
 
Mae gan y rhan fwyaf o’n haberoedd reoliadau ar waith sy’n gwahardd rhwydi drifft er 
mwyn diogelu rhywogaethau amrywiol o bysgod, gan gynnwys eogiaid a brithyll môr, 
sy’n ymgynnull yn yr ardaloedd cysgodol hyn ac sydd wedi’u cyfyngu i sianeli dŵr cul 
pan fydd y llanw’n cilio, gan eu gwneud yn agored i niwed o ganlyniad. 
 
Ar noson ym mis Mai 2016, roedd ein swyddogion ar batrôl arferol pan gyrhaeddon 
nhw bwynt yn edrych dros aber wrth iddi nosi. Gwelodd ein swyddogion fod cwch 
bach yn pysgota gyda rhwydi drifft mewn ardal waharddedig o’r aber. Gwyliodd ein 
swyddogion y cwch yn codi’r rhwydi drifft a dychwelyd i’r lan, lle cafodd ei lwytho ar 
drelar a’i yrru i ffwrdd. Gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys, cafodd y cerbyd a’r trelar 
eu stopio a’u chwilio, archwiliwyd y ddalfa, a chafodd yr offer ei atafaelu. 
 
Ym mis Mehefin 2017, plediodd y ddau bysgotwr oedd yn gysylltiedig â’r 
gweithgaredd anghyfreithlon hwn yn euog i ddefnyddio offeryn didrwydded (rhwyd 
ddrifft) i bysgota am eog neu frithyll y môr. Dyfarnodd y llys ddirwyon o £2500 a 
chostau o £4000 yr un i’r troseddwyr a gorchmynnwyd i’r cyfarpar a ddefnyddiwyd 
gael ei fforffedu. 
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Gorchmynion a orfodir gan y Llys yn ategol i erlyniad 

Mae’r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud cais am 
iawndal a gorchmynion ategol, fel gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
gorchmynion atafaelu, ym mhob achos priodol. Isod, rhestrir y gorchmynion ategol y 
gall llys eu gwneud yn dilyn euogfarn: 
 
Anghymhwyso cyfarwyddwyr;  
Ni wnaed unrhyw orchmynion gan y llys. 
 
Atafaelu asedau – Deddf Enillion Troseddau 2002;  
Gweler y tabl isod. 
 
Gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol;  
Ni wnaed unrhyw orchmynion gan y llys. 
 
Fforffedu offer a ddefnyddiwyd i gyflawni’r drosedd;  
Mae’r llys wedi gorchymyn fforffediad mewn dau achos. 
 
Anghymhwysiad o yrru;  
Mae’r llys wedi anghymhwyso dau yrrwr rhag gyrru, y ddau ohonynt am 16 mis. 
 
Iawndal;  
Mae’r llysoedd hefyd wedi dyfarnu iawndal i’w dalu gan y troseddwr mewn tri achos. 
 
Atafael cerbydau;  
Dim. 
 
Adferiad – o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol. 
Mae’r llys wedi gwneud tri gorchymyn o dan Reoliad 44 Rheoliadau Trwyddedu 
Amgylcheddol 2010. 
 
Gwaith di-dâl 
Mae’r llys wedi gorchymyn gwaith di-dâl ar gyfer pedwar person fel rhan o’u 
dedfrydau. 
 
Gorchmynion Cymunedol 
Mae’r llys wedi dedfrydu dau Orchymyn Cymunedol. 
 
Cyrffyw 
Mae’r llys wedi gorchymyn i un person gael ei dagio a gosod cyrffyw o chwe mis. 
 
Gorchymyn Adfer dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1982 
Gwnaed un gorchymyn gan y llys. 
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Astudiaethau achos 

Cosb ariannol amrywiadwy  

Roedd gan gwmni cynnyrch llaeth drwydded tynnu dŵr a ddaeth i ben ym mis Medi 
2016. Gwnaeth y cwmni gais am drwydded tynnu dŵr newydd ym mis Mehefin 2017. 
Yn ystod y cyfnod pan nad oedd gan y cwmni drwydded, roedd yn parhau i dynnu 
dŵr. Mae hyn yn drosedd o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 ac un o’r opsiynau o 
ran ymateb i’r drosedd sydd ar gael i Cyfoeth Naturiol Cymru yw cyflwyno cosb 
ariannol amrywiadwy. Roedd hwn yn cael ei ystyried yn ymateb cymesur yn yr achos 
hwn, a chyflwynwyd cosb ariannol amrywiadwy i’r cwmni yn ogystal â hysbysiad 
adennill cost gorfodaeth.  
Dyma’r tro cyntaf i Cyfoeth Naturiol Cymru gyflwyno cosb ariannol amrywiadwy, a 
derbyniwyd taliad llawn, sef cyfanswm o £2331.60. Hefyd, cawsom daliad o 
£1403.13 ar gyfer yr ymchwiliad a chostau cyfreithiol. 
 
 

Hysbysiad stop Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 

Roedd gweithredwr gwastraff yn gweithredu ar dir heb drwydded. Roedd wedi 
gwneud cais am drwydded i ddefnyddio’r tir hwn, ond cafodd ei wrthod oherwydd 
sensitifrwydd amgylcheddol yr ardal. Ar y pryd, roedd gan y gweithredwr safle gyda 
chaniatâd a oedd wedi’i leoli yn agos at y safle heb ei awdurdodi, ac roedd wedi 
symud ei weithrediadau gwastraff i’r safle anghyfreithlon. Nid yw’r gweithredwr wedi 
talu cynhaliaeth ar y safle gyda chaniatâd, a bydd dirymiad o’r drwydded yn cael ei 
ystyried. Yn yr achos hwn, paratowyd ffeil achos erlyn ar gyfer y gweithredwr. Hwn 
yw’r hysbysiad stop cyntaf i’w gyflwyno gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae’n cael ei 
ddefnyddio i ymdrin â’r risg amgylcheddol sy’n codi yn wyneb y gweithgarwch 
anghyfreithlon ar y safle 

 

Adran 41 (6) Deddf yr Amgylchedd 1995 

Mae hwn yn hysbysiad y gellir ei gyflwyno i ddirymu trwydded amgylcheddol yn sgil 
peidio â thalu ffioedd cynhaliaeth. Roedd pum gweithredwr gwastraff yn ne-orllewin 
Cymru nad oeddent wedi talu eu ffioedd cynhaliaeth trwydded. 
Cyflwynwyd hysbysiadau i’r pum gweithredwr hyn o dan adran 41 (6) o Ddeddf yr 
Amgylchedd 1995. Mae angen talu’r hysbysiadau hyn o fewn 28 diwrnod, a gall 
methu â thalu arwain at atal eu trwydded.  
Ymatebodd pedwar o’r pum gweithredwr i’r hysbysiad a thalu’r ffioedd cynhaliaeth a 
oedd yn weddill, a gadawodd y pumed cwmni ei safle. Bellach, cyflwynwyd hysbysiad 
atal rhannol i’r safle hwn gyda dirymiad llawn o’r drwydded yn cael ei gynnig. 
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Enillion Trosedd (Cynllun Cymell Adferiad Asedau)  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorff sy’n cael ei gydnabod gan y Ddeddf Enillion 
Trosedd. Golyga hyn ein bod yn gorff cyhoeddus sy’n cymryd rhan uniongyrchol fel 
ymchwilydd, erlynydd ac awdurdod gorfodi ac, o ganlyniad, mae gennym ganiatâd i 
wneud cais am orchymyn atafaelu yn Llys y Goron. Mae’r ymadrodd ‘gorchymyn 
atafaelu’ yn gamarweiniol gan nad yw’r gorchymyn ei hun yn atafaelu unrhyw eiddo. 
Yn hytrach, mae’n ei gwneud yn ofynnol i ddiffynnydd dalu swm o arian, y cyfeirir ato 
fel y ‘swm adferadwy’. Bydd hwn yn naill ai (a) gyfanswm yr hyn y mae’r llys wedi ei 
ganfod yw’r elw o’r ymddygiad troseddol neu (b) gwerth gweddill asedau’r diffynnydd, 
a adnabyddir fel y ‘swm sydd ar gael’. Dim ond ar ôl cael y diffynnydd yn euog yn 
dilyn ple neu brawf y mae’r cam o atafaelu asedau ar gael. 
 
Mae ein holl dderbynebau atafaelu asedau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol o’r 
llysoedd i’r Swyddfa Gartref sy’n cadw 50% o’r swm a adenillir. Mae’r Swyddfa 
Gartref yn ad-dalu 37.5% o’r swm a adenillir i ni, gyda’r 12.5% sy’n weddill yn cael ei 
dalu i wasanaeth y llysoedd. 
 
Caiff y taliad ei wneud yn y chwarter ariannol sy’n dilyn dyddiad derbyn yr arian a 
adferwyd, e.e. ni dderbynnir arian a dalwyd i gronfeydd y llys yn ystod Ionawr, 
Chwefror, Mawrth 2016 (sef chwarter 4 y flwyddyn ariannol) gan y corff dynodedig, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, tan ddiwedd chwarter 1 y flwyddyn ariannol ddilynol, sef 
Mehefin 2016. Rydym yn ail-fuddsoddi arian cymhelliad mewn gweithgarwch adfer 
asedau neu i gynyddu capasiti ymchwilio ariannol. Mae’r Swyddfa Gartref yn ei 
gwneud yn ofynnol i asiantaethau gyfrifyddu eu gwariant yn y maes hwn. Mae’n 
ofynnol i ddychwelyd unrhyw arian nad yw’n cael ei wario i’r Swyddfa Gartref. 
 

Blwyddyn dreth 16-17 
 
 
 
 

Dyddiad y 
Gorchymyn 

Diffynnydd Budd Swm y 
Gorchymyn 

Taliad a 
wnaed 

Swm sy’n 
ddyledus 

16/02/2016 1 £154,229.93 £81,287.73 £63,112.73 £18,402.41 

16/02/2016 2 £907,321.01 £208,000 £0 £212,285.37 

16/02/2016 3 £113,415.12 £544.81 £544.39 £0.42 

01/07/2016 4 £141,000 £141,000 £141,000 £0 

      

Cyfanswm  £1,315,966.06 £430,832.54 £204,657.12 £220.688.20 
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