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Adolygu Datganiadau Ardal 

 

 
Am beth mae'r ddogfen hon yn sôn?  

 
Cyhoeddodd CNC yr iteriad cyntaf o Ddatganiadau Ardal ar 31 Mawrth 2020, fel 
dyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae'r ddogfen hon yn nodi ein 
safbwynt ar sut y byddwn yn eu hadolygu yn barhaus, sydd hefyd yn dyletswydd o dan y 
Ddeddf. 
 
Ar gyfer pwy mae'r ddogfen hon?  

 
Mae'r ddogfen hon ar gyfer staff a rhanddeiliaid sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd ar 
Ddatganiadau Ardal. Mae'n darparu eglurder ynghylch sut rydym yn cyflawni ein 
dyletswydd i adolygu Datganiadau Ardal o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  
 
Cyswllt ar gyfer cwestiynau ac adborth  
  
Tîm Strategaeth a Polisi Adnoddau Naturiol a Llesiant 
SMNR@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  
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Beth yw Datganiadau Ardal? 
 
Fel sy'n ofynnol gan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016), rhaid i CNC baratoi a 
chyhoeddi datganiadau ar gyfer yr ardaloedd yng Nghymru y mae'n eu hystyried yn briodol 
at ddibenion hwyluso gweithrediad Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru. 
 
Mae CNC wedi bod wrth wraidd datblygu'r gyfres o Ddatganiadau Ardal arloesol sy'n 
cwmpasu saith rhan ar wahân ac amrywiol o'r tir a'r môr yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr 
iteriad cyntaf o Ddatganiadau Ardal ar wefan CNC ym mis Mawrth 2020. Ond nid 
dogfennau CNC yn unig yw’r rhain – maent wedi’u paratoi gyda rhanddeiliaid ac maent ar 
gael i bawb, gan ddarparu'r cyfle i ni gydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau 
hinsawdd a natur.  
 
Mynegir pob Datganiad Ardal drwy dudalen we ffurfiol, sy'n amlinellu'r heriau allweddol 
sy'n wynebu'r ardal benodol honno, yr hyn y gall pob un ohonom ei wneud i wynebu'r 
heriau hynny, a sut gallwn reoli ein hadnoddau naturiol yn well er lles cenedlaethau'r 
dyfodol. Maent yn sylfaen dystiolaeth ac yn ffordd o gydweithio, ac maent yn llywio 
cynlluniau datblygu lleol, cynlluniau llesiant, cynlluniau rheoli tirwedd gwarchodedig, a'r 
cynlluniau y mae CNC yn arwain arnynt, megis cynlluniau adnoddau coedwigoedd a 
chynlluniau rheoli perygl llifogydd. Y tu ôl i'r tudalennau gwe hynny, mae ystod eang o 
rwydweithiau a phartneriaethau (mewnol ac allanol) gan gyflawni'r blaenoriaethau a'r 
cyfleoedd hynny, yn ogystal ag arwain gwaith craidd CNC.  
 
Mae Datganiadau Ardal hefyd yn fecanwaith adborth – fel rhan o gymhwyso dull yr 
ecosystemau o reoli ein hadnoddau naturiol – lle gallwn gyfuno ac asesu beth sy'n 
digwydd ar lawr gwlad a lle mae newid yn digwydd ar draws y sfferau amgylcheddol, 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol. Mae angen i ni ddysgu, gyda'n gilydd, o'r 
gwahanol ddulliau arloesol sy'n cael eu rhoi ar waith mewn gwahanol leoedd ledled 
Cymru, a dod o hyd i ffyrdd newydd o drawsnewid y ffordd rydym yn byw, gweithio a 
chwarae, fel bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu diogelu ar gyfer eu gwasanaethau a'u 
buddion i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Bydd y dysgu hwnnw ar newid ecosystem, 
a'r systemau cymdeithasol ac economaidd sy'n ymwneud ag ef, yn cael ei ddal trwy'r 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR), sef y mecanwaith statudol i CNC allu 
asesu'r graddau y mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn cael ei gyflawni.  
  
Beth sy'n ofynnol i ni ei wneud? 
 

Mae adran 11(6) o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn nodi “bod yn rhaid i CNC 

adolygu Datganiadau Ardal yn barhaus a gellir eu diwygio ar unrhyw adeg.” Mae hefyd yn 

ei gwneud hi'n ofynnol i ni egluro sut mae egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn 

gynaliadwy wedi'u cymhwyso wrth baratoi'r Datganiad, gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau 

iddo. Felly, bydd yn bwysig cysylltu'r cyfleoedd ar gyfer adolygiadau, gyda'r dysgu ar y cyd 

yn cael ei gasglu trwy weithio'n wahanol.  

  

Sut mae'r datganiad sefyllfa hwn wedi'i baratoi? 
 
Mae hwn yn ddatganiad sefyllfa drafft i'w drafod a'i fewnbynnu gan randdeiliaid. Fe’i 
paratowyd gan grŵp gorchwyl a gorffen trawstoriadol o staff CNC, a chaiff ei gymeradwyo 
gan Is-grŵp Integreiddio Adnoddau Naturiol a Llesiant CNC.  
 



   
 

 

Wrth edrych ar y saith datganiad ardal gyda'i gilydd (6 daearol, 1 morol) gwelir eu bod yn 
ymateb cydweithredol i'r Polisi Adnoddau Naturiol, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru 
yn 2017, sy'n nodi'r prif heriau a chyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn 
modd cynaliadwy yn y dyfodol.  Disgwylir Polisi Adnoddau Naturiol diwygiedig yn dilyn pob 
Llywodraeth newydd, felly mae'n amserol i CNC gadarnhau ei safbwynt ar adolygu 
Datganiadau Ardal yn barhaus.  
  
Beth rydym yn ei ddiffinio fel “adolygiad”? 
 
Fel rheol, ystyrir adolygiad fel cyfle i bwyso a mesur, gwerthuso a gosod cyfeiriad 
diwygiedig os oes angen. Mae egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy hefyd 
yn nodi ein bod yn rheoli'n addasol trwy gynllunio, monitro, adolygu a, lle bo hynny'n 
briodol, newid ein gweithredu;  sy'n cael ei adlewyrchu yn y ffordd rydym yn gweithio.  
 
Fodd bynnag, mae Datganiadau Ardal a'r rhwydweithiau o'u cwmpas yn newid ac yn 
esblygu'n barhaus. Yn ogystal â hwyluso'r blaenoriaethau cenedlaethol yn y Polisi 
Adnoddau Naturiol, maent yn ymateb i yrwyr lleol, blaenoriaethau wedi'u diffinio gan 
randdeiliaid ac amrywiadau mewn adnoddau, wrth iddynt ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar 
leoedd. Fel y nodir yn y Ddeddf, mae'r ffocws yn parhau i fod ar y blaenoriaethau a'r 
cyfleoedd a nodir yn y Polisi Adnoddau Naturiol. Mae hyn yn gosod cyfeiriad Llywodraeth 
Cymru a bydd yn rhan allweddol o'r broses adolygu.  
 
Bydd y datganiad sefyllfa hwn yn berthnasol i newidiadau polisi cenedlaethol yn ogystal â 
ffactorau arwyddocaol eraill megis tystiolaeth newydd neu newid yn yr adnoddau sydd ar 
gael. 
 
Mae'r canllawiau statudol ar gyfer Rhan 1 o'r Ddeddf hefyd yn nodi, “Mae Datganiadau 
Ardal yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni elfen ofodol y Polisi Adnoddau Naturiol trwy 
nodi'r ardaloedd yng Nghymru lle mae gweithredu ar y raddfa gywir, yn uniongyrchol gan 
CNC a thrwy hyrwyddo gweithredu gan eraill, yn gallu sicrhau'r buddion mwyaf posibl a 
nodi synergeddau ar draws meysydd polisi.Y nod yw bod gweithredu gan CNC ac eraill yn 
canolbwyntio ar feysydd sydd fwyaf buddiol ac i'r meysydd hyn gael eu nodi'n glir, ynghyd 
â'r rhesymeg dros pam eu bod wedi cael eu blaenoriaethu." 
 
Felly, mae angen i ni fod yn glir ynghylch pa elfennau o'r Datganiad Ardal y gellir eu 
hadolygu neu eu “diweddaru” yn fwy ffurfiol - a sut i gyfleu canlyniadau'r adolygiad hwnnw 
- gan ystyried y berthynas â'r polisi cenedlaethol, a natur ailadroddol sut maent yn 
gweithio.  
 
Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi nodi dwy elfen allweddol:  
 

• Newid cyfeiriad polisi, fel y'i mynegir trwy'r Polisi Adnoddau Naturiol, neu bolisi 
Llywodraeth Cymru sylweddol arall. Y Polisi Adnoddau Naturiol yw'r prif lywiwr polisi 
ar gyfer Datganiadau Ardal, wedi'i gefnogi gan dystiolaeth yn yr Adroddiad ar 
Sefyllfa Adnoddau Naturiol bob pum mlynedd. Efallai y bydd polisïau eraill y 
Llywodraeth sydd â goblygiadau sylweddol, a all arwain at nodi materion neu 
gyfleoedd newydd, neu ddarnau newydd sylweddol o dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg. 
Ystyrir hyn yn Rhan 1 isod. 

 

• Tudalennau gwe Datganiad Ardal, a chyfarpar cyfathrebu eraill. Dyma'r brif 
ffynhonnell o’r wybodaeth ddiweddaraf am flaenoriaethau, cyfleoedd, 



   
 

 

gweithredoedd, pwy sy'n cymryd rhan a sut i wneud hynny – sy'n fwy “statig” ac 
mae angen ei diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r sefyllfa bresennol, yn ogystal â 
chanlyniad unrhyw adolygiad. Ystyrir hyn yn Rhan 2 isod. 

 
Ar gyfer y ddwy elfen, mae'n ddyletswydd ar CNC i nodi sut y cymhwyswyd egwyddorion 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy wrth eu hadolygu. 
  
Rhan 1 – Newidiadau i gyfeiriad polisi 
 
Wrth ystyried newidiadau mewn polisi cenedlaethol, bydd yn bwysig cydnabod y gall y 
rhain fod yn: 

• fawr a/neu heb ei gynllunio (newidiadau o ganlyniad i sioc fel ymadael â'r UE, 
datgan argyfyngau hinsawdd a natur, ac adferiad COVID-19);  

• cyffredinol neu ailadroddol (megis diweddariadau polisi cyffredinol, e.e. NRP, 
cludiant, cynllunio, iechyd);  

• benodol iawn (targedau 2030 o gwmpas lleihau carbon neu ardaloedd 
gwarchodedig). 

 
Ar gyfer unrhyw senario, bydd yn bwysig tynnu ar ystod o brofiadau gan arbenigwyr polisi, 
ac ymarferwyr ar lawr gwlad, i adeiladu dealltwriaeth o oblygiadau tebygol y newid polisi, 
a'r hyn y gellir ei olygu i'w gyflawni.   
 
Efallai na fydd angen newid sut rydym yn gweithio, neu'r wybodaeth a gyhoeddwn ar ein 
tudalennau gwe bob tro – gall adolygiad ddod i'r casgliad bod angen i ni gynyddu 
cyflymder a graddfa'r gwaith, er enghraifft – ond byddwn yn cydnabod bod ystyriaeth 
ddyledus wedi cael ei rhoi i'r newid polisi, a chanlyniad hynny (newidiadau, neu ddim 
newidiadau) mewn ffordd ffurfiol. 
 
Mae defnydd priodol o adnoddau yn ffactor allweddol arall – mae hi yr un mor bwysig i 
sicrhau nad ydym yn tynnu oddi ar waith cyflawni pwysig ar lawr gwlad, yn enwedig lle 
mae partneriaethau presennol yn gweithio'n dda. Nid ydym yn credu y byddai dull 
traddodiadol o “stopio, cymryd stoc, a dechrau eto” yn arbennig o ffafriol gyda 
rhanddeiliaid. Mae'n bwysig sicrhau y gellir plethu unrhyw newidiadau i gyfeiriad polisi i 
wead yr hyn sydd eisoes yn digwydd. 
 
O ystyried cwmpas eang y newidiadau polisi tebygol – mawr, ailadroddol neu benodol – 
ein safbwynt ni yw peidio â thrwsio proses ymlaen llaw nad yw'n diwallu anghenion na 
graddfa'r newid polisi, oherwydd efallai y byddwn yn colli cyfleoedd pwysig i gymryd rhan. 
Fel egwyddor, bydd pob proses yn dwyn ynghyd arbenigwyr polisi ac ymarferwyr ar lawr 
gwlad. 
 
Felly, mae ein safbwynt fel a ganlyn:  
 

• Bydd CNC yn gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch y ffordd orau o ddiweddaru 
Datganiadau Ardal mewn ymateb i unrhyw newidiadau polisi, fesul achos. Wrth 
wneud hynny, bydd yn gwneud y canlynol:  

o mabwysiadu ymateb cymesur 
o cynnwys eraill yn y penderfyniad, gan wneud y defnydd gorau o rwydweithiau 

a mecanweithiau cynnwys presennol. 
o ceisio tarfu cyn lleied â phosib ar gyflawni  



   
 

 

o cyhoeddi ei ddull 
 

• Byddwn yn datblygu ein dull o wneud penderfyniadau ar gyfer arfarnu unrhyw 
newidiadau posibl. 

  

• Yn benodol, mewn perthynas â diwygiadau Llywodraeth Cymru o'r Polisi Adnoddau 
Naturiol, bydd CNC yn gwneud y canlynol: 

o darparu adborth a'r hyn a ddysgwyd o'n profiad o hwyluso gweithredu'r Polisi 
Adnoddau Naturiol trwy Ddatganiadau Ardal, ynghyd â thystiolaeth a 
gyflwynwyd yn y SONARR diweddaraf. 

o Darparu datganiad clir sy'n nodi sut y bydd Datganiadau Ardal yn ymateb i 
adolygiad y Polisi Adnoddau Naturiol – bydd hyn yn dilyn Rhan 2 o'r 
datganiad sefyllfa hwn.   

 
Bydd barn sgrinio yr Asesiad Amgylcheddol Strategol a'r Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd, yn ogystal ag Asesiadau Cydraddoldeb ac Effaith Iechyd ar gyfer y broses 
Datganiadau Ardal, yn cael eu hadolygu yn ôl yr angen ac yn unol â'r datganiad sefyllfa 
cyhoeddedig ar yr Asesiad Amgylcheddol Strategol/Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.  
 
Rhan 2 – Adolygu ein cyfathrebiadau yn barhaus 
 
Mae CNC wedi dewis defnyddio ei wefan fel y brif sianel gyfathrebu i grynhoi'r heriau a'r 
cyfleoedd allweddol ar gyfer bob ardal yng Nghymru, sy'n gweithredu fel y datganiad ardal 
ffurfiol (gan gyflawni'r ddyletswydd a11(1) i baratoi a chyhoeddi Datganiadau Ardal). O 
ganlyniad felly, bydd angen adolygu'r tudalennau gwe yn rheolaidd i sicrhau bod y 
cynnwys yn berthnasol ac yn gyfoes. Bydd hyn yn sicrhau bod rhanddeiliaid yn glir 
ynghylch y gwaith sy'n digwydd trwy'r broses Datganiadau Ardal, a'r meysydd ffocws a 
nodir i sicrhau'r budd mwyaf i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.   
 
Mae pob ardal yn defnyddio sianeli cyfathrebu eraill (gan gynnwys cylchlythyrau, cyfryngau 
cymdeithasol, ac offer ymgysylltu ar-lein eraill) er mwyn datblygu'r rhwydweithiau a'r 
partneriaethau sy'n cefnogi gweithredu Datganiadau Ardal yn barhaus.  Mae'r 
mecanweithiau hyn yn fwy hyblyg ac addasol, a gallant fod yn addas i gwrdd â'r gwahanol 
randdeiliaid a'r dulliau cyfranogi sy'n cael eu defnyddio. Mae'r rhain yn debygol o esblygu'n 
barhaus dros amser. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am y sianeli cyfathrebu hyn fel y 
gall rhanddeiliaid ddod o hyd i'r ffordd fwyaf priodol i gymryd rhan mewn Datganiadau 
Ardal.  
 
Ar y lefel genedlaethol, mae nifer o rwydweithiau a fforymau rhanddeiliaid presennol. 
Byddwn yn parhau i gynnwys ac ymgysylltu trwy'r mecanweithiau hyn a'u defnyddio i 
ddysgu gwersi allweddol am reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac o gwmpas y broses 
Datganiadau Ardal yn benodol. 
 
Mae porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru yn wefan rhad ac am ddim sy'n cynnwys 
CNC a data gofodol arall. Mae'r wefan yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd fel y sylfaen 
dystiolaeth i gefnogi Datganiadau Ardal. Mae peth o'r data yn cael ei ddehongli, ac ar hyn 
o bryd mae peth o'r data ei hun wedi'i gyflwyno heb ddehongliad. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo i ddarparu atebion defnyddiol ar gyfer gwahanol anghenion defnyddwyr, a 
gobeithiwn yn y dyfodol y byddwn yn gallu cynnwys setiau data o fewn y porth sy'n dod yn 
rhan o'r datganiad ardal ffurfiol. 
 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/accessing-our-data/beta-environmental-data/?lang=en&appid=f8741b82f4974486ae3ad0ddd8285692


   
 

 

Mae trafodaethau yn cael eu cynnal ar wahanol raddfeydd ledled Cymru. Nid ydym am 
drefnu trafodaeth newydd bob tro y byddwn yn adolygu agwedd ar y Datganiadau Ardal, a 
byddai'n well gennym ddefnyddio'r rhwydweithiau sydd gennym eisoes.  
 
Felly, mae ein safbwynt fel a ganlyn:  
 

• Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein gwefan i gyfathrebu Datganiadau Ardal yn 
ffurfiol, gan gynnwys unrhyw newidiadau o ganlyniad i newidiadau ac adolygiadau 
polisi, fel yr amlinellir yn Rhan 1 o'r datganiad sefyllfa hwn.   

• Byddwn yn darparu diweddariad blynyddol a fydd yn cynnwys goblygiadau 
newidiadau polisi, nodi gwersi allweddol a ddysgwyd o'r flwyddyn flaenorol, a'r hyn 
sydd wedi newid o ganlyniad i hynny.  

• Byddwn yn adolygu gweddill y cynnwys yn ôl yr angen i gadw tudalennau gwe ein 
datganiad ardal yn berthnasol. 

• Gall y diweddariad blynyddol gynnwys astudiaethau achos a gwerthusiadau eraill er 
mwyn helpu i asesu i ba raddau y mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn 
cael ei gyflawni (sef amcan SoNaRR), a gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol.  

 
Yn unol â'r canllawiau statudol, dylai diben y gwerthusiadau hyn fod i barhau i nodi lle y 
gall CNC ac eraill ganolbwyntio ar feysydd sydd fwyaf buddiol, ynghyd â'r rhesymeg dros 
pam eu bod wedi cael eu blaenoriaethu. 
  
Adolygu'r datganiad sefyllfa hwn 
 
Rydym wedi gosod Medi 2022 fel y dyddiad adolygu ar gyfer y datganiad sefyllfa hwn. 
Bydd hyn yn caniatáu inni ystyried a oedd yn parhau i fod yn addas at y diben trwy gydol 
proses adnewyddu'r Polisi Adnoddau Naturiol, a chyhoeddi ein diweddariad blynyddol. 


