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GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i annog (a) ymagwedd gyffredin tuag at fioamrywiaeth, 
cadwraeth gynaliadwy a rhannu arferion gorau? A (b) annog addysg, gweithredu a 
chynhwysiant cymunedol (sy'n sicr o fod yn rhan allweddol o'r broses fioamrywiaeth?”

Mae'r Adain Gadwraeth bob amser wedi gweithio ar draws adrannau CSC i roi cyngor 
ynghylch bioamrywiaeth pan fydd angen drwy amrywiaeth o swyddogion, gan gynnwys 
cynllunio, ecoleg, coed, tir comin a materion cadwraeth gwledig. Mae Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 wedi ffurfioli hyn drwy ddyletswydd i gynnal a gwella bioamrywiaeth drwy ein 
holl swyddogaethau. Mae gennym Flaen-gynllun i ddangos sut yr ydym yn integreiddio'r 
ddyletswydd hon ac mae ein hadroddiad cyntaf i Lywodraeth Cymru wedi'i gyhoeddi.  Yn 
ddiweddar, rydym wedi cyflogi ecolegydd yn ein hadain dylunio a pheirianneg i roi safbwynt 
ecolegol i gynlluniau mwy o faint y Cyngor yn gynnar yn y broses. Mae nodiadau cyfarwyddyd 
mewnol wedi'u rhoi ynghylch rhywogaethau a warchodir a hyfforddiant pan fydd angen, e.e. 
llygod pengrwn, pathewod, dyfrgwn, ystlumod.

Rydym wedi rhoi cyfarwyddyd i'r holl gynghorau tref a chymuned ar sut i reoli eu mannau 
agored cyhoeddus ar gyfer pobl a bioamrywiaeth ac rydym wedi gweithio gyda Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru i ddarparu gweithdy undydd i gyd-fynd â'r cyfarwyddyd hwn. 

Nid oes gan yr Adain Gadwraeth swyddog addysg amgylcheddol ond rydym wedi darparu 
seminarau bioamrywiaeth ar gyfer dosbarthiadau chweched a chyfleoedd addysg awyr 
agored fel rhan o'n Prosiect Corsydd a defnyddio ein Gwarchodfeydd Natur Lleol. Pan ofynnir 
a lle bo'n bosibl, byddwn yn gweithio gydag ysgolion unigol. Mae gan Barc Gwledig Pen-bre 
swyddog gwirfoddoli ac addysg sy'n arwain y gwaith o ddarparu cyfleoedd addysg 
amgylcheddol i ysgolion a phartïon gwirfoddol arweiniol lleol.

Bydd Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin (mewn fersiwn drafft) yn rhoi syniadau i unigolion, 
cymunedau a busnesau ar sut i gymryd camau gweithredu ymarferol dros fioamrywiaeth.

Fel enghraifft o'r math o brosiect cadwraeth a gynhelir gan y Cyngor, enillodd Prosiect 
Brithegion y Gors Caeau'r Mynydd Mawr, a gaiff ei redeg gan Adain Gadwraeth Wledig, y wobr 
gyntaf yng nghategori'r Amgylchedd Naturiol yng Ngwobrau Cynllunio Sefydliad Cynllunio 
Trefol Brenhinol y DU yn 2018. Mae'r prosiect hefyd wedi'i ddefnyddio fel enghraifft ragorol 
gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru yn 2018 a chan y Gymdeithas 
Ecolegwyr Llywodraeth Leol yn 2019. Mae'r prosiect yn nodi dull cyffredin o reoli effaith 
datblygu ar fioamrywiaeth yn ardal Cross Hands sy'n cyd-fynd â Rheoliadau Cynefinoedd yr 
Undeb Ewropeaidd. Cydnabyddir ei fod yn dangos arferion gorau, ac mae'n gweithio gyda 
thirfeddianwyr lleol i wella gwerth cadwraeth eu glaswelltir corsiog

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1221319/ccc-env-act-forward-plan-2019-report.pdf
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“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd o bwys byd-eang lle na fydd "busnes fel arfer" yn 
ddigonol nac yn bosibl. Hyd yn hyn, mae'r "gwerth gorau" am dir wedi'i ddehongli fel y 
cynnig ariannol uchaf. Yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd, a ddylid ailddiffinio'r 
gwerth gorau i flaenoriaethu gwerth i'r gymuned leol?”

Mae'r camau y mae'r Cyngor yn eu cymryd o ran gwaredu tir yn amodol ar ddarpariaethau 
statudol, yn benodol y ddyletswydd bennaf ar y Cyngor, o dan adran 123 Deddf Llywodraeth 
Leol 1972, i gael yr ystyriaeth orau y gellir yn rhesymol ei chael ar gyfer gwaredu'r tir. Mae'r 
ddyletswydd hon yn ddarostyngedig i eithriadau penodol, y cyfeirir atynt fel 'y Caniatâd 
Gwaredu Cyffredinol'.  Mae Caniatâd Gwaredu Cyffredinol (Cymru) 2003 yn rhoi darpariaeth 
i'r Cyngor waredu tir am lai na'i werth llawn ar y farchnad, sef 'pris llai na’i werth’. Rhaid i 
amgylchiadau penodedig fod fel a ganlyn:- 

a. Bod y Cyngor o'r farn bod y diben o ran gwaredu'r tir yn debygol o gyfrannu at hybu neu 
wella llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol y cyfan neu ran o'i ardal, neu 
unrhyw berson sy'n preswylio neu'n bresennol yn ei ardal. 

b. Nad yw'r gwahaniaeth rhwng gwerth anghyfyngedig y tir sydd i'w waredu neu ei werth ar 
y farchnad a'r ystyriaeth o ran ei waredu yn fwy na £2 filiwn.. 

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i fanteisio ar y darpariaethau hyn, i waredu'r tir am lai 
na gwerth y farchnad, lle mae'r amgylchiadau penodol priodol yn gymwys.

Yn ogystal, o dan amgylchiadau penodol, bydd yn ofynnol i'r Cyngor gael caniatâd 
Gweinidogion Cymru i waredu tir e.e. gwaredu tir gan awdurdod lleol sy'n cael ei gadw at 
ddibenion tai.
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“O ystyried canfyddiadau ymchwil diweddar (Science 05 Gorffennaf 19: Cyfrol 365, Rhifyn 
6448, tud. 76-79) y gellid plannu triliwn o goed yn fyd-eang er mwyn lleihau dwy ran o dair 
o allyriadau carbon anthropogenig hyd yn hyn - heb ordyfu ar dir cnydau neu ardaloedd 
trefol - a dyna'r dull rhataf a mwyaf pwerus o'r holl atebion arfaethedig i'r argyfwng 
hinsawdd: 

- pa gynlluniau sydd gan y Cyngor i gefnogi plannu coed cymunedol yn y flwyddyn nesaf 
drwy sicrhau bod tir a chyllid ar gael?”

Roedd swyddogion ar draws CSC wedi cwrdd yn Ionawr 2020 i drafod y cyfleoedd ar gyfer 
plannu coed ar dir sy'n cael ei reoli gan CSC ac mae nifer o gamau gweithredu yn cael eu 
hystyried. Cyflwynodd CSC Fynegiant o Ddiddordeb i Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau 
o'r fath fis diwethaf. Mae CSC yn ymwybodol mai dim ond y cam cyntaf yw plannu coed i 
sefydlu mwy o goetiroedd yn y sir. Mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw wrth blannu 
coetiroedd newydd, a hynny yn ystod y cam sefydlu hyd nes y bydd y coed yn 25 mlwydd oed 
o leiaf, oherwydd gallai gwiwerod llwyd achosi difrod iddynt. Mae CSC hefyd yn ymwybodol 
bod angen i'r coed cywir gael eu plannu yn y mannau cywir. Ni ddylid plannu coed mewn 
ardaloedd sydd eisoes â gwerth bioamrywiaeth yn perthyn iddynt, megis glaswelltir corsiog 
(sy'n cynorthwyo anifeiliaid di-asgwrn-cefn ac ati sy'n dibynnu ar blanhigion mewn 
glaswelltir). Mae'r cynefinoedd hyn ar hyn o bryd yn dal ac yn storio carbon ac ni ddylid 
diystyru'r cyfraniad y mae'r ardaloedd hyn eisoes yn ei wneud i leihau ein hôl troed carbon. 
Mae CSC mewn sefyllfa dda i ddatblygu coetiroedd newydd gan ei fod eisoes yn cyflogi 
swyddog Coed Cymru sydd wedi cynghori tirfeddianwyr preifat ynghylch plannu a chynnal a 
chadw coetir newydd.
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“Gan ystyried bod contractwyr y Cyngor yn defnyddio glyffosad yn amhriodol, yn ogystal â 
phryderon y mae pawb yn ymwybodol ohonynt, ac nad ydynt bob amser yn defnyddio offer 
diogelwch, a fyddai'n well gwahardd ei ddefnydd?”

Dim ond pan fo angen y mae gwasanaeth priffyrdd y Cyngor Sir yn chwistrellu chwyn, a gwneir 
hyn i gyd yn fewnol. Mae'r un egwyddorion yn berthnasol i'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw 
Tiroedd hefyd, ond weithiau caiff contractwyr cymwys arbenigol eu defnyddio ar gyfer rhai 
agweddau ar y gwaith.  

Mae pob un o'n gweithwyr priffyrdd a thiroedd wedi'u hyfforddi'n briodol ac yn gymwys i 
ddefnyddio chwynladdwyr ac mae'r holl weithwyr yn cael hyfforddiant gloywi bob blwyddyn 
ym mis Ebrill.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi canllawiau ar ddefnyddio glyffosad i bob awdurdod lleol 
ac mae ein cyflenwr wedi cadarnhau bod y cynnyrch a gyflenwir yn bodloni’r safonau 
rheoleiddio caeth ac nad yw'n fygythiad i iechyd pobl nac anifeiliaid na'r amgylchedd.  Mae 
hon yn sefyllfa genedlaethol y cytunwyd arni gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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“Er mwyn gwerthuso'r strategaeth carbon sero-net, bydd angen mesur y newid o ran allbwn 
ynni adnewyddiadau, sy'n gofyn am ystod o ffynonellau pŵer. Er enghraifft, faint o doeau 
sy'n darparu pŵer yr haul yn Sir Gaerfyrddin a beth yw'r allbwn pŵer?”

Mae'r Cynllun Carbon Sero-net yn pennu llwybr i alluogi'r Cyngor i fod yn awdurdod lleol 
carbon sero-net erbyn 2030. Mae mesur yn ffactor allweddol yn y Cynllun. Adlewyrchir hyn 
gan y ffocws ar Wasanaethau'r Cyngor lle mae allyriadau carbon (ar hyn o bryd) yn fesuradwy 
h.y. o (1) adeiladau annomestig; (2) goleuadau stryd; (3) milltiroedd y fflyd, a (3) milltiroedd 
busnes. Bydd cynyddu'r ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn allweddol o ran galluogi'r Cyngor 
i fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030. Felly, mae'r newid yn allbwn ynni 
adnewyddadwy'r Cyngor yn rhan annatod o'r Cynllun.

O ran eich cwestiwn penodol, gallaf gadarnhau bod toeau 33 o adeiladau annomestig y 
Cyngor, gan gynnwys ysgolion, wedi darparu ynni gan yr haul yn 2018/19. Cynhyrchodd y 
systemau PV hyn 979,071 kWh o drydan.
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“A yw Cronfa Bensiwn Dyfed wedi dadfuddsoddi yn y diwydiant tanwyddau ffosil erbyn 
hyn? Yn benodol a yw wedi dadfuddsoddi yn Blackrock, y mae ei fuddsoddiadau yn 
ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell a BP yn gyfrifol am 75% o golledion $90 biliwn 
Blackrock dros y degawd diwethaf (2019).”

Cyfrifoldeb Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed, sy'n gweithredu ar ran mwy na 50 o gyflogwyr, 
yw buddsoddiadau'r Gronfa Bensiwn. Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol bod y pwyllgor 
pensiynau ar hyn o bryd yn ystyried buddsoddiadau mewn atebion carbon is nad ydynt yn 
gysylltiedig â thanwydd ffosil gyda rheolwyr buddsoddi, gall tynnu oddi wrth fuddsoddiadau 
fod yn gostus pan wneir hynny ar adeg amhriodol yng nghylch y farchnad. Mae Cronfa 
Bensiwn Dyfed eisoes wedi cynyddu ei dyraniad i fuddsoddiadau mewn prosiectau ynni 
adnewyddadwy dros y 12 mis diwethaf a bydd yn parhau i ddilyn y trywydd hwn.

Byddwch hefyd wedi darllen yn y wasg yn ddiweddar bod Blackrock wedi cyhoeddi nifer o 
fentrau i roi cynaliadwyedd yng nghanol ei ddull buddsoddi, gan gynnwys gwneud 
cynaliadwyedd yn rhan annatod o adeiladu portffolio, gan adael buddsoddiadau sy'n cyflwyno 
risg uchel sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd fel glo thermol. cynhyrchwyr a lansio 
cynhyrchion buddsoddi newydd sy'n sgrinio tanwydd ffosil.
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“Ar ôl treulio degawdau'n ailgylchu'n gyson, a chawl gwybod yn ddiweddar ei bod yn bosibl 
bod y deunyddiau hynny wedi'u hanfon i Falaysia, er mwyn cael eu taflu mewn i afon a 
mynd i'r môr. Yno, mae'n bygwth llawer iawn o fywyd morol a dynoliaeth gyda chadwyni 
bwyd wedi'u halogi. Byddai'n well petaent wedi cael eu hanfon at safleoedd tirlenwi. Felly, 
a oes unrhyw ffordd y gall pobl gael cipolwg ar ble a sut y mae ein heitemau i'w hailgylchu'n 
cael eu prosesu?”

Caiff deunyddiau ailgylchadwy eu prosesu gan CWM Environmental Ltd yn y Cyfleuster 
Ailgylchu Deunyddiau yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle mae cynnwys ein bagiau glas yn cael ei 
wahanu i wahanol ddeunyddiau/cynhyrchion (e.e. papur, cardbord, plastigau, dur, 
alwminiwm ac ati) drwy gyfuniad o systemau mecanyddol a systemau llaw.  Yn dibynnu ar 
argaeledd a gwerth y farchnad, mae'r deunyddiau/cynhyrchion a wahenir yn cael eu 
trosglwyddo i amrywiol ail-broseswyr arbenigol, lle cânt eu defnyddio i weithgynhyrchu 
cynhyrchion newydd. Os yw'r galw am ddeunydd ailgylchu yn fach yn y DU, neu os yw'r 
capasiti'n gyfyngedig ar adeg benodol, mae'n rhaid allforio rhai cynhyrchion. Cynhelir 
gwiriadau diwydrwydd yn achos pob masnachwr/allfa.  Mae'n bwysig cofio ein bod yn anfon 
cynhyrchion wedi'u hailgylchu at ail-broseswyr arbenigol er mwyn creu cynhyrchion penodol, 
ac felly nid yw'r deunyddiau bryd hynny yn cael eu hystyried yn gynnyrch gwastraff mwyach, 
ond yn ddewis amgen ymarferol i ddeunyddiau crai sydd o ddefnydd/gwerth i'r gwneuthurwr. 

Mae gwefan My Recycling Wales yn eich galluogi i bori trwy awdurdodau lleol Cymru a gweld 
beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed ledled y byd. Gellir dod o hyd i restr 
o'n data cyrchfan 2018-19 trwy'r ddolen ganlynol: -
https://myrecyclingwales.org.uk/cy/local_authorities/sir-gaerfyrddin

https://myrecyclingwales.org.uk/local_authorities/carmarthenshire

