Ymateb gan

Unigolion

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig
•

Nid yw'r polisi diwygiedig yn ddigon cadarn ac mae angen gorfodi llym. Mae’r polisi cyngor ac arweiniad wedi bod ar waith ers cryn amser,
ac eto mae troseddau amgylcheddol yn cynyddu ac nid oes ataliaeth, gyda nifer uchel o droseddwyr mynych. Hefyd, ni roddir ystyriaeth i
raddfa'r drosedd a gyflawnwyd. Mae angen rhoi blaenoriaeth i halogi dŵr croyw gan fusnesau neu unigolion.. Mae angen gorfodi llym yn
arbennig mewn perthynas â chwmnïau dŵr a diwydiant/amaethyddiaeth sy'n torri rheoliadau ar raddfa enfawr yn barhaus. Ni ellir caniatáu i
hyn barhau.

•

Rwy’n meddwl ei bod yn gadarnhaol eich bod yn ei adolygu gan fod y materion sy’n ein hwynebu yn amgylcheddol yn niweidiol yn enwedig
yr effaith y maent yn ei chael ar y rheini ohonom sy’n poeni’n fawr am yr amgylchedd a chynefinoedd bywyd gwyllt naturiol sy’n groes i’r
bobl hynny sy’n mynnu difrodi’r amgylchedd drwy eu hagweddau a gweithredoedd difeddwl ac anghyfrifol sy'n treiddio trwy ein byd naturiol
bioamrywiol rhyfeddol.

•

Nid yw unigolion yn dangos unrhyw ystyriaeth o'r amgylchedd gan daflu eu sbwriel neu ofalu lle mae'n dod i ben neu beth mae'n ei
niweidio ar hyd y ffordd.Yn bendant, dylid ei wneud yn wrthgymdeithasol ac yn droseddol i niweidio'r amgylchedd a bywyd gwyllt trwy
unrhyw gamau gan gynnwys hela, baetio, maglu, maglu.

•

Gallai awdurdodau lleol wneud yn well pan fyddant yn casglu sbwriel gan nad ydynt yn drylwyr neu wrth gasglu sbwriel a gadael malurion
yn rheolaidd. Mae gwasanaethau post yn gollwng bandiau elastig ar ffyrdd ac mae masgiau wedi'u gwasgaru ar ôl i ofalwyr ymweld ag
eiddo.Mae angen i bobl ddeall y dylai'r ystyriaeth y maent yn disgwyl ei dangos hefyd gael ei dangos ganddynt a bod gan yr amgylchedd
hawliau i beidio â chael ei niweidio a'i ddinistrio gan ffyrdd o fyw pobl ac na ddylid ei oddef.

•

Mae'n edrych fel asesiad teg o'r materion ac yn caniatáu i gamau cymesur gael eu cymryd. Fodd bynnag, mae'r lefel gymesur bresennol
wedi'i gosod yn isel.

•

Mae angen i'r Polisi hwn, a'r modd y caiff ei gyflawni, fynd i'r afael â methiannau CNC fel rheoleiddiwr. Nid yw'n cwrdd â: nodau Adolygiad
Hampton, egwyddorion cosb Macrory a nodweddion trefn reoleiddio lwyddiannus.

•

Mae’n methu â chydnabod effaith methiant cydymffurfio eang ar gymunedau lleol, fel y nodir gan y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron:

•

Gwneir y sylwadau hyn am orfodi CNC mewn perthynas â llygredd dŵr yn bennaf, yn enwedig gan amaethyddiaeth.

•

Mae holl nodweddion dŵr croyw'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd mewn statws 'anffafriol', ac eithrio'r dyfrgi.

•

Llygredd gwasgaredig amaethyddol eang yn parhau gan arwain at lwythi uwch o faetholion a gwaddodion i ddyfroedd croyw. Mae Gorfodi
ac Erlyn Effeithiol yn arf allweddol i atal y dirywiad hwn ac, ers ei greu, mae CNC wedi bod yn methu â’i ddefnyddio’n effeithiol. Mae
materion tebyg yn codi mewn meysydd eraill o gyfrifoldebau CNC, ee gorfodi trwyddedau gwialen ac ynni dŵr ar raddfa fach.

•

Diffyg ffocws ar ganlyniadau ac adrodd arnynt: dylai eich polisïau gael eu llywio gan ganlyniadau, sef cydymffurfio â chyfreithiau, gan
gynnwys rheoliadau. Nid oes unrhyw adrodd systematig ar gydymffurfiaeth i yrru eich strategaeth a'ch polisi gydag adolygiad blynyddol fel
rhan o gylch rheoli.

•

Nid yw'n dangos yr hyn y mae CNC yn ei gyflawni o ran cydymffurfio.

•

Dim digon o ffocws ar raddfa ehangach y broblem: Wrth benderfynu beth yw cam gweithredu 'cymesur' mae CNC yn ystyried effaith y
trosedd unigol a ganfuwyd yn unig. Lle mae methiant eang i gydymffurfio a'r effaith ar y 'gymuned', fel gyda rheoliadau amaethyddol, mae
angen i gamau gorfodi fod yn ddigonol i atal nid yn unig y troseddwr a ganfyddir ond i eraill. Mae'r angen am ataliaeth ehangach yn amlwg
o'r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron
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Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig

•

Diffyg ataliaeth: Mae CNC yn rheoleiddio llawer o unigolion a busnesau ac mae ganddo adnoddau cyfyngedig. Ar hyn o bryd, nid oes gan
y rhai a reoleiddir lawer o reswm i gydymffurfio, oni bai y dylai staff CNC ymweld, canfod diffyg cydymffurfiaeth a dim ond os bydd CNC yn
dweud wrthynt beth i'w wneud gyda sancsiwn cryf i'w ategu. Mae'r rhifyddeg yn eich erbyn. Er enghraifft, mae 26,000 o ffermydd yng
Nghymru ac mae CNC yn ymweld â nhw ychydig gannoedd unwaith, bob blwyddyn, a dim ond ychydig sy’n sgorio fwy nag unwaith.
Ymhellach, trefnir y rhan fwyaf o ymweliadau ymlaen llaw fel y gellir cuddio diffyg cydymffurfio bwriadol neu esgeulus. Gyda chyswllt mor
anaml, mae'r siawns o ganfod yn fach iawn, ac ni all ffermwr dalu fawr ddim sylw i'r rheoliadau os yw'n gyfleus iddo ef neu hi. Dylid rhoi
cosbau mwy cadarn, yn ariannol ac i enw da, yn llawer cynt.

•

Diffyg cyhoeddusrwydd am droseddau i droseddwyr posibl eraill, y gymuned leol a rheoleiddwyr eraill: Dylid defnyddio cyhoeddusrwydd i
droi camau gorfodi yn ataliad ehangach ac felly'n cydymffurfio. Dyma un o'ch arfau mwyaf pwerus o bosibl.

•

Mae'n egwyddor a dderbynnir bod yn rhaid nid yn unig cyflawni cyfiawnder ond gweld ei fod yn cael ei wneud. Nid yw hynny'n digwydd.
Cyn belled ag y bo modd, dylai busnesau ac unigolion sy’n troseddu gael eu nodi ar gofrestr gyhoeddus gan ddweud pa droseddau y
maent wedi’u cyflawni, gan bwy a’r camau a gymerwyd. Byddai’r cyhoeddusrwydd hwn hefyd yn dangos i’r rhai sy’n cydymffurfio, nad yw
CNC yn rhoi mantais fusnes annheg i’r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

•

Gweithredu cryfach yn gynt a gellir dyfynnu hynny yn y llys: Gall llythyr rhybudd a chyngor fod yn briodol ar gyfer trosedd gyntaf, ar yr
amod nad oes bwriad nac esgeulustod. Fodd bynnag, mae angen cymryd camau ffurfiol ar gyfer troseddau ailadroddus neu fethiant i
wrando ar gyngor y gellir ei ddyfynnu yn y llys os bydd angen erlyn am droseddau dilynol pellach. Dylai CNC wneud mwy o ddefnydd o
Rybuddion Ffurfiol..Mae gan CNC safle unigryw fel corff rheoleiddio.

•

Mae’r rheoliadau’n annigonol ac mae adnoddau’n gyfyngedig ond nid yw CNC wedi bod yn defnyddio gorfodi’n effeithiol, gan adael Cymru
ag afonydd diraddiol sy’n prinhau. Nid yw Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy.

•

Yr ydym wedi gweld cymaint o ddifrod amgylcheddol i’n hafonydd, ac nid ydym yn gweld llawer o erlyniadau, os o gwbl. Mae unrhyw
ddirwyon a roddir yn fach iawn o ystyried y difrod hirdymor sy'n cael ei wneud. Ar hyn o bryd does gen i a llawer o rai eraill ddim ffydd yn
CNC na Dŵr Cymru. Mae'n rhaid i bethau newid yn fuan gan fod difrod hirdymor eisoes yn cael ei wneud. Mae'n cael effaith sylweddol nid
yn unig ar yr afonydd ond ar yr ecosystem gyfan. Pridd yn cael ei ddiraddio neu ei ddinistrio; bydd ffermwyr yn mynd allan o fusnes yn y
pen draw os na fydd dim yn newid. Gobeithiaf y bydd y gweinidog dros newid yn yr hinsawdd a gweinidog yr amgylchedd yn gwneud
gwahaniaeth.

•

O'n safbwynt ni, yn syml, nid oes gennych unrhyw draed ar y ddaear, dro ar ôl tro rydym yn dod o hyd i ac yn adrodd am weithgarwch
anghyfreithlon dim ond i ganfod bod eich gorfodi 100 milltir i ffwrdd yn gwylio tomen sbwriel gwaedlyd tra bod gangiau'n rhwydo eogiaid a
sewin na ellir eu hadnewyddu mewn perygl difrifol. Mae’n dweud wrthym eich bod yn diystyru’r pysgod gwerthfawr hyn a’r eneteg y maent
yn ei gludo i bob afon yng Nghymru, yn diystyru eu gwerth economaidd i Gymru ac yn amharchus at bysgotwyr sy’n rhoi o’u hamser i
wneud eich gwaith gwaedlyd, yn ddi-dâl ac yn ddiamddiffyn rhag potswyr sy’n cael eu lladd fel mater o drefn cario cyllyll. Codwch oddi ar
eich asyn a gwnewch y swydd y cewch eich talu amdani!!

•

Fe wnaethom adrodd am ddigwyddiad tipio anghyfreithlon ar lannau afon, fe’n cynghorwyd nad yw CNC yn delio â materion tipio
anghyfreithlon a dylem adrodd amdano i’r cyngor lleol. Ar ôl peth trafodaeth cytunodd swyddog CNC i adrodd amdano i'r cyngor. Yn
anffodus, roedd y sbwriel yn dal yn ei le yr wythnos diwethaf. Pa system bynnag sydd gennych ar waith, mae'n amlwg nad yw'n gweithio ar
hyn o bryd.

•

O ran llygredd, bu nifer o achosion dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf lle mae Adroddiadau Asesu Cydymffurfiaeth wedi'u cyhoeddi i
DCWW yn dilyn gollyngiadau carthion sylweddol o CSO. Mae pob adroddiad yn gofyn am welliannau ond nid yw cosbau uwch yn amlwg.
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Nid oes unrhyw ataliaeth, dim rhybudd ffurfiol, dim Hysbysiad Cosb Diffyg Cydymffurfio ac ati ar gyfer troseddau mynych. Mewn
gwirionedd, nid yw'n ymddangos bod unrhyw Orfodi yn digwydd o gwbl.
•

Credaf fod amcanion cyfun addysg a gorfodi yn y polisi yn gymeradwy. Mae fy mhrif bryder yn ymwneud â gweithredu’r polisi. A yw CNC
yn mynd i ddibynnu ar aelodau’r cyhoedd i adrodd am ddigwyddiadau neu a fydd swyddogion CNC yn fwy amlwg? Fel rhywun sydd wedi
pysgota ers y 1950au gallaf gofio cyfarfod beilïaid dŵr yn rheolaidd ar yr afonydd. Yn y 10 mlynedd diwethaf nid wyf wedi gweld un beili ar
yr afon. Yr unig amser yr wyf wedi cyfarfod â beili yn y blynyddoedd diwethaf yw pan fyddant wedi dod i gronfa ddŵr neu bysgodfa dŵr
llonydd i gynnal gwiriad torfol ar drwyddedau gwialen.

•

Mae'r Polisi yn adeiladu ar bolisïau blaenorol ond mae diffyg eglurder mewn nifer o feysydd. Yn benodol, nid oes unrhyw gyfeiriad at
amserlenni na safonau gwasanaeth wrth ymdrin ag ymchwiliadau a chamau gorfodi dilynol sy'n aml yn cymryd gormod o amser. Mae
hefyd angen hyrwyddo'r polisi ymhlith grwpiau amrywiol gan gynnwys ffermwyr, ynadon ac eraill nad ydynt yn aml yn deall effaith
amgylcheddol ac ariannol toriadau a'r opsiynau gorfodi a allai fod ar gael.

•

Yn benodol, hoffai'r Ymddiriedolaeth weld defnydd llawer amlach ac ehangach o ymgymeriadau gorfodi. Mae'r rhain yn adnabyddus i
fusnesau mwy fel Dŵr Cymru ond nid ydynt yn hysbys iawn gan weithredwyr llai a ffermwyr pan fyddent yn aml yn ganlyniad llawer gwell
na, er enghraifft, rhybuddion ffurfiol neu erlyniadau. Dylai CNC roi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo’r defnydd ohonynt a pheidio â’i adael i
unigolion neu gwmnïau ei symud ymlaen.

•

Dylid symleiddio prosesau mewnol CNC lle bynnag y bo modd er mwyn cyflymu camau gorfodi i wella enw da CNC ymhlith y cyhoedd a
throseddwyr.

•

Fel bob amser, rydych chi'n ysgrifennu swydd dda, ond wedyn yn methu â chydymffurfio â'ch gweithdrefnau eich hun'. Rydych chi'n
cyfeirio at orfodi sy'n seiliedig ar gudd-wybodaeth, sydd yn achos diogelu rhywogaethau mewn perygl fel eogiaid yn ffars. Fe’n hysbyswyd
ni, bysgotwyr, yn ein cyfarfod lleiaf o’r GGLl, bod rhwydi, a welir ar ôl mewn afonydd fel rhan o weithgarwch sathru, i’w tynnu ac, yn ôl pob
tebyg, eu dinistrio. Y rhesymeg yw y bydd colli net sy'n costio tua £80.00, eich ffigur chi nid fy un i, yr un mor niweidiol i botswyr â'r ddirwy
y gellir disgwyl iddynt ei chael. Felly, nid yw cost erlyn yn gyfiawn.

•

Cymaint am warchod rhywogaethau sydd mewn perygl! Dim stoc o eog yn afonydd Cymru.

•

Ar hyn o bryd mae ansawdd dŵr ein hafonydd yn methu â bodloni safonau cyfarwyddeb fframwaith dŵr

•

Mae'r polisi hwn yn amlwg yn arwain o ran costau yn hytrach nag yn arwain perfformiad. Yn fy marn i, rydych chi'n methu'n fawr yn eich
dyletswydd i warchod ein hamgylchedd a'r rhywogaethau sy'n dibynnu ar eich amddiffyniad. Rhaid i'ch uwch reolwyr roi'r gorau i ymostwng
i'r toriad costau cyson a osodwyd arnynt gan y Llywodraeth a dechrau gwneud synau uchel i fynnu cyllid digonol i gyflawni eich
rhwymedigaethau.
Nid oes dim yn bwysicach i'r hil ddynol na dŵr: rydych yn caniatáu iddo gael ei lygru.

•

Rydym yn cefnogi diweddaru'r Polisi Gorfodi a Sancsiynau.

•

Hoffem weld Amseroldeb yn cael ei ychwanegu at yr egwyddorion gorfodi. Mae'n bwysig bod camau gorfodi yn cael eu cynnal mor gyflym
â phosibl a byddem yn argymell gosod targedau ar gyfer cyflawni'r prosesau angenrheidiol ee amser targed ar gyfer cynhyrchu ffeiliau
achos. Dylid adrodd yn gyhoeddus ar berfformiad mewn perthynas â'r targedau hyn.

•

Adran 2.6 Nid yw rhoi sylw i gyfrifoldebau ehangach yn arbennig o glir. Sut yn union y bydd y cyfrifoldebau ehangach hyn yn effeithio ar
benderfyniadau gorfodi?
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•

Mae Adran 5, cyngor a chanllawiau yn cael ei nodi fel cam gorfodi. Byddem yn cwestiynu a yw hyn yn gywir? Y diffiniad o orfodi yw'r
weithred o gydymffurfio'n gymhellol â chyfraith, rheol neu rwymedigaeth. Gall darparu cyngor neu arweiniad helpu i ddod â throseddwr yn
ôl i gydymffurfio ond nid yw'n ei orfodi. At hynny, nid yw’n glir pryd y mae angen rhoi’r gorau i gyngor a chanllawiau, a phan fydd camau
gorfodi gwirioneddol yn dechrau.

•

Rydym yn cefnogi'r tri maes i orfodi sy'n canolbwyntio ar Ganlyniadau. Yn achos llygredd difrifol ac ailadroddus, hoffem weld mwy o
erlyniadau gan fod dulliau gweithredu blaenorol wedi methu ag atal neu leihau lefel y troseddau hyn. Lle bo’n briodol, rydym yn cefnogi’r
defnydd o Ymrwymiadau Gorfodi (YG) lle byddai cyllid yn galluogi gwelliannau amgylcheddol uniongyrchol ac atgyweirio difrod a achoswyd
gan y digwyddiad o lygredd.

•

Er ein bod yn cefnogi penderfyniad CNC i gysylltu YG â blaenoriaethau Datganiad Ardal, byddem yn atgoffa CNC mai pwrpas YG yw
atgyweirio neu wneud iawn am y cynefin a ddifrodwyd neu effaith y digwyddiad. Felly, credwn yn gryf y dylai YG sicrhau cysylltiad
uniongyrchol â’r digwyddiad o lygredd a’i effaith, ac yna blaenoriaethau o dan y Datganiad Ardal, ond nid y ffordd arall.

•

Nid oes unrhyw gyfeiriad at fynychder trosedd yn lleol fel ffactor lles y cyhoedd o blaid erlyn. Mae'r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron yn
ymdrin â'r mater hwn o dan effaith gymunedol. Mae CNC wedi’i rwymo gan y Cod hwn a dylai polisi Gorfodi a Sancsiynau CNC ymgorffori
nifer yr achosion o droseddu a’i effaith ar y gymuned wrth benderfynu pa mor ddifrifol yw trosedd.

•

Hoffem dynnu sylw at y ffaith mai dim ond os oes gan CNC ddigon o adnoddau o ran arian a staff â’r sgiliau priodol yn ogystal â’r diwylliant
cywir y gellir cyflawni’r polisi hwn. Yn seiliedig ar berfformiad diweddar nid yw'n ymddangos bod hyn yn wir.

•

Rydym wedi cymharu’r Polisi Gorfodi a Sancsiynau Drafft â’r iteriad presennol a gyhoeddwyd yn 2013. Nodwn un neu ddau o fân
newidiadau ond deuwn i’r casgliad bod y rhan fwyaf o’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn y drafft newydd yn adlewyrchu’n syml newidiadau yn y
gyfraith ers 2013, yn enwedig mewn perthynas â’r Cod Rheoleiddwyr a’r ddyletswydd twf statudol, y mae’r ddau ohonynt y tu hwnt i
reolaeth. CNC a hefyd mewn perthynas â chosbau sifil a gyflwynwyd yn dilyn adolygiad Macrory.

•

Rydym yn credu, pa gosb bynnag a ddefnyddir ym mha bynnag amgylchiadau, mae angen i CNC ystyried yn gryf iawn y neges gyffredinol
y mae ei ddewis o sancsiynau yn ei hanfon at yr holl gyfranogwyr yn y sector. Er enghraifft, mae methiant i erlyn ffermwr am ail drosedd,
neu fethiant i gadw at reolau sydd wedi bod yn destun codau ymarfer a chanllawiau ers degawdau, yn anfon neges gref iawn i’r sector
ffermio yn ei gyfanrwydd nad oes angen iddynt boeni am sancsiynau cosbol gan CNC.

•

Mae rhai agweddau calonogol i’r polisi arfaethedig, ond mae rhai arwyddion sy’n peri pryder y bydd Cod y Rheoleiddwyr a’r ddyletswydd
twf statudol, ynghyd â’r nifer sy’n derbyn cosbau sifil,, dros amser, yn lleihau effaith ataliol gweithgarwch gorfodi CNC. Rydym yn bendant
o’r farn bod yn rhaid i ba bynnag ddewis y mae CNC yn ei wneud gynnal a, gellir dadlau, gynyddu’r effaith ataliol, boed hynny ar gyfer
ffermwyr sy’n llygru, gwaith trin carthion yn methu neu unrhyw weithgaredd arall sy’n effeithio ar yr amgylchedd.

•

Yn ne-orllewin Cymru, ac yn ddiau mewn mannau eraill yng Nghymru, mae nentydd yn cael eu llygru dro ar ôl tro, yn aml gan ffermydd
gwahanol o fewn yr un dalgylch. Bydd rhai o'r digwyddiadau hyn yn fach ond gall yr effaith gronnus fod yn niweidiol i'r amgylchedd dyfrol.
Mae peidio â chael polisi sy'n caniatáu ar gyfer erlyn digwyddiadau cymharol fach, lle gallai'r effaith gronnus fod yn sylweddol neu lle gall
diwylliant ddatblygu o fewn dalgylch y gellir goddef ychydig bach o lygredd yn gyfyngiad diangen a digroeso ar bwerau'r rheolydd. Byddai
cael polisi o'r fath yn arbennig o ddefnyddiol o ran rheoli pridd yn wael gan arwain at ddŵr ffo.
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•

Sylweddolaf fel egwyddor gyffredinol nad oes angen erlyn pob achos o dorri rheoliadau ond rhaid cadw’r opsiwn o ddefnyddio’r ystod lawn
o bwerau rheoleiddio.

•

Amseroldeb erlyniadau. Dylai gweithdrefnau fod yn eu lle i sicrhau, unwaith y bydd ymchwiliad wedi’i gwblhau, y gwneir penderfyniad heb
oedi diangen ynghylch pa opsiwn rheoleiddio neu orfodi i’w ddefnyddio.

Diffiniad CNC o reoleiddio a gorfodiO dan Bennod 5 o’r polisi drafft mae’r canlynol wedi’u cynnwys o dan restr o opsiynau gorfodi:Mae’r
opsiynau gorfodi sydd ar gael gennym yn cynnwys:darparu cyngor ac arweiniadMae darparu cyngor ac arweiniad yn bwysig ond, gyda
pharch, nid yw’n gam gorfodi. Byddai rhestru darparu cyngor ac arweiniad fel y cyfryw yn arwain at gyfrif camarweiniol o'r camau gorfodi a
gymerwyd. Dylid tynnu hwn oddi ar y rhestr o gamau gorfodi.
Mae’r FUW yn cydnabod bod y polisi diwygiedig yn rhoi pecyn cymorth eang i reoleiddwyr ymdrin â’r ystod lawn o achosion o ddiffyg
cydymffurfio, er, fel y nodwyd eisoes mewn ymgynghoriadau blaenorol, mae’n ymddangos bod y broses yn rhy gymhleth ac yn anodd i’r diwydiant
ffermio ei deall.
•

Nid yw'n glir o'r dogfennau pa newidiadau sydd wedi'u cyflwyno o ganlyniad i'r adolygiad ac y byddai fformat gwahanol wedi hwyluso sylwadau ar
yr adolygiad. O ganlyniad bu'r dasg yn un ddiangen o drom ac mae'n bosibl na fyddai'r newidiadau a gyflwynwyd yn yr adolygiad wedi sylwi.
Yn ogystal, nid oes unrhyw ymgais i feintioli nifer yr achosion yr ymdriniwyd â hwy yn ôl pob un o'r categorïau o'r sancsiynau sydd ar gael a restrir
yn yr atodiadau. Pe bai'r aelodau'n ymwybodol o nifer neu ganran yr achosion sy'n disgyn i bob un o'r opsiynau gorfodi, yna efallai y byddent
mewn gwell sefyllfa i fesur yr honiadau a wnaed, bod y pwerau gorfodi a'r sancsiynau'n cael eu darparu'n gymesur ac yn deg.
Er gwaethaf yr uchod mae UAC yn dymuno nodi'r pwyntiau a ganlyn.
Mae daliadau amaethyddol yng Nghymru yn bennaf yn cynnwys busnesau teuluol bach sy’n ddibynnol iawn ar lafur teuluol. Mae'n rhaid i'r
diwydiant gydymffurfio ag ystod eang o ofynion rheoliadol eisoes ac mae cynnydd rheoleiddiol pellach, a allai fod yn fawr, ar y gorwel.

Undeb Amaethwyr
Cymru

Mae mwyafrif llethol y ffermwyr eisoes yn cydymffurfio â’r rheoliadau presennol ac o ystyried eu pryder ynghylch deall cymhlethdod y safonau
sy’n ofynnol a’r effeithiau ariannol posibl ar y busnes os cyflawnir trosedd, mae llawer ohonynt eisoes yn rhagori ar y gofynion disgwyliedig.
Er bod FUW yn cefnogi rheoleiddio amgylcheddol cymesur, roedd yr aelodau’n pryderu bod y diwydiant yn dod yn ddifreintiedig o’i gymharu â
gwledydd eraill llai rheoledig ledled y byd, wrth i’r DU sicrhau bargeinion masnach newydd.
Yn ogystal, mae gan FUW bryderon difrifol a oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru y capasiti adnoddau i gyflawni, heb ofn na ffafriaeth, y fframwaith
rheoleiddio presennol a bod y llwyth gwaith ychwanegol o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, ar draws,
bydd holl ddaliadau amaethyddol Cymru yn arwain at or-reoleiddio, gofid a chamgymeriadau costus i fywoliaeth aelodau.
Yn ogystal, canfu’r aelodau broblemau gyda chael gafael ar gymorth ac arweiniad o wefan CNC a heriau pellach wrth ddefnyddio’r llinell gymorth
ddynodedig. Credwyd bod y rhain yn cyfrannu at droseddau damweiniol gan ffermwyr nad ydynt yn gyfarwydd â'r llu o reoliadau amgylcheddol.
Holodd yr Aelodau a oedd y rheolydd yn deall ac yn cydymdeimlo’n llwyr â’r pwysau a wynebir gan ffermydd teuluol yn y cyfnod rhyfeddol hwn o
newidiadau arfaethedig i daliadau cymorth y BPS, heriau masnach a llafur Brexit ac yn fwy diweddar codiadau afresymol mewn costau ynni ar
gyfer busnesau bach fel ffermydd llaeth.
Yn ystod ymgynghoriad blaenorol CNC ar Gynigion i fynd i’r afael â throseddau a pherfformiad gwael yn y sector gwastraff, rhoddwyd ystyriaeth
i’r adnoddau sydd ar gael i’r busnes wrth ymdrin â throseddau. Atebodd UAC fod gan gyrff corfforaethol fwy o adnoddau na chwmnïau preifat
bach: dylid ystyried y dull hwn yn y Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig wrth ymdrin â ffermwyr sydd wedi methu â chydymffurfio â rheoliadau.
Mae UAC yn credu na fydd llwyddiant adolygiad CNC o’r polisi gorfodi ac erlyn i’w weld oni bai bod lefel y troseddau’n cael eu lleihau yn hytrach

Ymateb gan

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig
na nifer yr erlyniadau y mae’n llwyddo i’w cyflawni. Fel y cyfryw, mae darparu crynodeb ystadegol blynyddol fesul opsiwn gorfodi (gweler uchod), i
ddangos tueddiadau, yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniad cadarnhaol.
Mae’n werth nodi bod trosglwyddo gwybodaeth a chymorth yn ddull sy’n gweithio gyda ffermwyr, fel y gwelwyd yn y gostyngiad yn nifer yr
achosion o lygredd amaethyddol, ers sefydlu Fforwm Rheoli Tir Cymru ac mae cyrff fel Cyswllt Ffermio wedi darparu cyngor a chanllawiau fferm,
cyn bod unrhyw ddiffyg cydymffurfio yn digwydd.
Fel y nodwyd mewn ymatebion blaenorol, mae’n rhaid i ffermwyr gydymffurfio ag ystod o reoliadau a dylai cosbau am unrhyw droseddau fod yn
gymesur a dim ond unwaith, naill ai fel sancsiwn sifil neu gosb a osodir gan lywodraethau Cymru neu’r DU.
• Rydym yn croesawu’r cyfle i roi sylwadau ar Bolisi Gorfodi ac Erlyn Drafft CNC ac yn gobeithio y bydd y pwyntiau isod o gymorth wrth
ddatblygu a gweithredu’r polisi hwn.

Coetiroedd,
Ymddiriedolaethau
Bywyd Gwyllt, RSPB
Cymru a Natur

Sector Gwirfoddol,
Elusennau a Grwpiau
Cymunedol

•

Rydym yn bryderus iawn gan y ffaith bod erlyniadau CNC am droseddau amgylcheddol wedi gostwng 61% o 2014-2020, yn ddiamau yn
gysylltiedig â’r ffaith bod cyllideb CNC wedi gostwng mewn termau real 35% o 2013-2020. Rhaid i’r polisi diwygiedig hwn gael ei gefnogi
gan adnoddau digonol i CNC gyflawni ei ddyletswyddau statudol i safon dda i sicrhau rheolaeth briodol a darparu amddiffyniad effeithiol i’r
amgylchedd naturiol, gan gynnwys trwy orfodi ac erlyn lle bo angen.

•

Rydym o'r farn ei bod yn hanfodol bod sylfaen dystiolaeth gref a rhaglenni monitro effeithiol yn eu lle fel sail i reoli a gorfodi. Rydym yn
hynod bryderus nad yw hyn yn wir ar hyn o bryd, gydag (er enghraifft) nad oes rhaglen genedlaethol o fonitro safleoedd gwarchodedig ar
waith gan arwain at ddata a thystiolaeth wael am safleoedd gwarchodedig. Bydd diffyg monitro a thystiolaeth yn amharu’n ddifrifol ar allu
CNC i gyflawni ei swyddogaeth orfodi ac felly rydym yn ystyried hyn yn flaenoriaeth ar gyfer sylw a chamau gweithredu brys.

•

Mae gennym bryderon penodol ynghylch monitro a gorfodi mewn perthynas â llygredd amaethyddol. Dymunwn weld CNC yn datblygu
sylfaen dystiolaeth gref a rhaglen fonitro ar gyfer nitradau, ffosffadau a llygredd pridd; cynnal asesiadau o gydymffurfiaeth fferm; gorfodi'r
Rheoliadau Slyri, Silwair ac Olew Tanwydd Amaethyddol (SSAFO) a'r Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol newydd yn effeithiol; ac
adolygu a diweddaru canllawiau erlyn mewn perthynas â digwyddiadau amgylcheddol. Credwn y dylai Gweinidogion gomisiynu archwiliad
annibynnol o gapasiti a gallu CNC i fonitro, rheoli a gorfodi ar gyfer llygredd amaethyddol. Ar hyn o bryd, oherwydd diffyg capasiti a
monitro, mae digwyddiadau llygredd penodol yn aml yn anghanfyddadwy, ac nid yw llygrwyr yn cael eu dal yn atebol.

•

Nid yw’r Polisi drafft yn cyfeirio at rôl yr heddlu mewn gorfodi, sy’n hepgoriad sy’n peri syndod gan fod ymgynghoriad CNC cyfochrog ar
adolygiad adar gwyllt CNC yn nodi “Yng Nghymru mae’r cyfrifoldeb am orfodi deddfwriaeth rhywogaethau a warchodir yn gorwedd gyda
heddluoedd ledled Cymru, gan gynnwys mewn perthynas â chydymffurfio â thelerau ac amodau unrhyw drwyddedau adran 16. Rôl CNC
yw cefnogi a chynghori’r heddlu mewn unrhyw achosion gorfodi.” Mae hwn yn faes sy’n arwain at ddryswch ac ansicrwydd ymhlith y
cyhoedd wrth adrodd am droseddau bywyd gwyllt, a theimlwn y dylai’r polisi cyffredinol ac unrhyw gyfathrebiadau dilynol fod yn glir am hyn
gan nad yw’r gwahaniaeth yn cael ei wneud yn y fersiwn drafft.

•

Nid yw'r ddogfen hon yn glir iawn i'r dyn lleyg. Yr hyn sydd ei angen arnom yw rhybuddion ariannol clir i bobl ynghylch yr isafswm y gallent
fod yn agored i’w erlyn pe baent yn cael eu dal a’u cymryd i’r llys. Mae'r ddogfen yn ddryslyd iawn ac yn gyfreithlon iawn ac ni fyddai mewn
gwirionedd yn ataliad i unrhyw dipwyr anghyfreithlon.

•

Fy mhrofiad i o fyw mewn ardal sy'n cael ei difetha gan dipio anghyfreithlon yw bod ceisio cael unrhyw erlyniad yn anodd a phan fyddwch
chi'n cael erlyniad nid yw'r ddirwy yn werth yr ymdrech ac yn arian poced yn unig i'r troseddwr. Dylem fod yn disgyn yn galed ar y
troseddwyr hyn a dylai fod cyfrifoldeb clir dros bwy sy’n gwneud beth i gael CNC i wneud unrhyw erlyniadau yn anodd

•

Mae’r polisi’n fanwl ac yn cwmpasu pob agwedd, ond nid yw’n ymwneud â gwaith CNC o ddydd i ddydd gan na fydd swyddogion yn dilyn y
prosesau a nodir. Mae profiad wedi dangos bod llawer iawn o ymdrech yn cael ei wneud i beidio â gweithredu lle bo'n briodol. Mae gan y

Ymateb gan

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig
polisi hwn y potensial i gyfarch y sefyllfa gyda gwastraff a llygredd ond dim ond os caiff ei ddefnyddio. Er mwyn i hwn gael ei fabwysiadu
byddai angen swyddogion ar lawr gwlad a fydd yn ei ddilyn.

Cwmnïau Cyf

Gwasanaeth Tân ac
Achub De Cymru

•

Mae dal i fyny ac ymdrin â’r rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon, er enghraifft, yn angenrheidiol ond o werth mwy hirdymor yw’r addysg a fydd yn
arwain at newid cymdeithasol lle mae sbwriel yn dod yn annerbyniol yn gymdeithasol ac yn arferol . Yn anffodus, y rhai sy'n taflu sbwriel
yw'r rhai a fydd yn lleiaf ymatebol i ail-addysg.

•

Rwy’n meddwl bod hwn yn syniad gwych a byddwn wrth fy modd i fod yn rhan o hyn, rwy’n ceisio fy ngorau i adrodd am yr unigolyn a’r
cwmnïau sy’n achosi hyn a byddwn wrth fy modd â chyswllt lle gallwn wneud hyn yn uniongyrchol

•

Mae ganddo'r potensial i ganolbwyntio'ch meddyliau ar ddiogelu'r amgylchedd ac amddiffyn unigolion a'r cyhoedd rhag diffyg cydymffurfio
gan droseddwyr. Mae'n ceisio dod â chi yn unol ag awdurdodau erlyn eraill megis gwasanaeth erlyn y goron. Fodd bynnag, mae diffyg
ystyriaeth ddifrifol i effeithiau torri cyfreithiau a rheoliadau amgylcheddol ar ddioddefwyr. Mae'n nodi'n glir y pwerau sydd ar gael i chi ond
os methwch â'u defnyddio yna mae'n ddibwrpas. Nid oes gennych chi siarter dioddefwr. Nid oes arweiniad ar yr hyn sy'n digwydd os
byddwch yn torri eich rhwymedigaethau statudol . Fodd bynnag, os caiff ei gymhwyso mor wael â'ch polisi blaenorol, yna mater o dalu
gwasanaeth gwefusau dibwrpas ydyw. A dweud y gwir, gallaf weld unrhyw beth yn wahanol i'r hyn a oedd yn eich polisi yn 2013 heblaw
hawl i ddioddefwr ofyn am adolygiad o'ch penderfyniad. Nid oes dim yn eich polisi i ymdrin â chwynion am eich methiannau i weithredu
eich polisïau neu dorri eich dyletswyddau statudol a beth yw eich dyletswyddau statudol.

•

Mae'n swnio'n dda, ond nid yw polisi ond cystal â'i amlygiad. Hoffwn weld mwy o adnoddau ar gael ar gefn y polisi hwn ar gyfer monitro a
gorfodi. Rwy’n ymwybodol o fygythiadau difrifol i’r amgylchedd dyfrol yn cael parhau ac ailadrodd digwyddiadau heb unrhyw ymchwiliad na
gorfodi.

•

Nid yw eich polisi yn ymgorffori eich rhwymedigaeth i gydymffurfio â Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol a'r cod ymarfer sy'n
llywodraethu eich dyletswyddau fel ymchwilwyr statudol. Nid ydych yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth hon ar hyn o bryd.Mae eich polisi
arfaethedig yn chwarae gwefusau i hawliau dioddefwyr. Mae'n ofynnol i chi fel awdurdod ymchwilio ac erlyn statudol i gydymffurfio â'r cod
dioddefwyr (cod ymarfer ar gyfer dioddefwyr troseddau yng Nghymru a Lloegr) nad ydych wedi cydymffurfio â hyn hyd yma. Ni chyfeirir at
eich rhwymedigaethau i ddiogelu hawliau pobl o dan y Ddeddf Hawliau Dynol.Ni chyhoeddir unrhyw fanylion am yr hyn yw eich corff
llywodraethu *hy ombwdsmon perthnasol,

•

Rydym yn croesawu'r cyfle i adolygu eich Polisi Gorfodi ac Erlyn drafft. Rydym wedi adolygu'r polisi a byddai ein hunig sylw yn ymwneud â
pharagraff 7.1.6 Effaith Ataliol. Mae'r adran hon yn nodi 'Gall erlyniadau, oherwydd eu stigma mwy os ceir euogfarn, fod yn briodol hyd yn
oed ar gyfer mân achosion o ddiffyg cydymffurfio lle gallent gyfrannu at lefel uwch o ataliaeth gyffredinol.'

•

Teimlwn nad yw erlyn am fân achosion o ddiffyg cydymffurfio yn gymesur ac na fyddai'n cyd-fynd â phrawf lles y cyhoedd fel y nodir yn Y
Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron neu'r Cod Rheoleiddwyr . Mae ffyrdd eraill mwy priodol o fynd i’r afael â mân droseddau, hyd yn oed pan fo
hanes o aildroseddu, megis hysbysiadau atal, ataliadau ac ati. Fel y mae'r geiriad yn adran 7.1.6 y polisi drafft yn awgrymu y gallai hyd yn
oed mân achosion o ddiffyg cydymffurfio arwain at erlyniad, credwn nad dyma fyddai'r defnydd gorau o adnoddau rheoleiddio.

•

Rwy’n cytuno â’r adolygiad a’r ychwanegiad at y Polisi Gorfodi ac Erlyn, fodd bynnag, fel Pennaeth Lleihau Risg ar gyfer GTADC, hoffwn
weld ychwanegiad ar gyfer erlyn am gynnau tanau’n fwriadol sy’n cael effaith andwyol sylweddol ar fannau gwyrdd ar draws ein
hardaloedd. Byddwn yn hapus i ddynodi un o'm Tîm Troseddau Tân/Ymgysylltu Tir i drafod ychwanegiadau posibl ymhellach

