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Cofnodion cyfarfod cynllunio’r Amgylchedd, Ynni a Materion 

Gwledig  

7 Tachwedd 2019 

1. Cyflwyniad 

Yn bresennol:  

Anna Nicholl – CGGC 
Rachel Sharp – Ymddiriedolaeth Natur Cymru 
David Forward – Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
Nick Bialynicki-Birula – Cyfoeth Naturiol Cymru  
Fiona Harris - CGGC 
 

Apologies: 

Kate Evans - WSA 

Claire Lawson -RSPCA Cymru 

Ginger Wiegand -EYST 

Ken Moon - Interlink 

Sarah Germain - FoodShare Cymru 

Julia Korn -Pont Cymru 

Rebecca Brough -Ramblers Cymru 

Nicola Perkins – Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

Karen Balmer - Groundwork Gogledd Cymru 

Paula Renzel – Ramblers Cymru 

Arfon Hughes – Gwrp Cynefin 

 

2. Cofnodion o’r cyfarfod gweinidogol diwethaf 
• Nodwyd y materion a godwyd ynghylch perthynas gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 

(NRW) (gwelwch ddiweddariad gan NRW ar yr agenda)  

• Nododd Anna rhai materion oedd yn bodoli ledled y portffolios (egwyddorion o 

werth gwirfoddoli; ymglymiad y sector wirfoddol gyda chyrff cyhoeddus) 

• Grŵp ddim yn ymwybodol o’r diweddariad am weithredoedd eraill. CGGC i ddal 

fyny hefo Llywodraeth Cymru.  

 

3. Diweddariad ar NRW a ffyrdd i weithio gyda’i gilydd  
• Nick Bialynicki-Birula o NRW i fynychu gyda’r eitem hwn.   

• NRW wedi gweithio gyda Wales Environment Link i sefydlu Fforwm Ymgysylltu. 

Mae dau gyfarfod nawr wedi eu cynnal ac un arall wedi’i drefnu cyn y Nadolig.  

• Mae’r cylch gorchwyl wedi ei bennu. Mae aelodau o’r grŵp cynllunio wedi cael 

eu gwadd. Mae Karen Whitfield, Wales Environment Link, yn hwyluso cyfraniad y 

sector wirfoddol. Mynychodd David Forward, Cyngor Rhyng-fydd Cymru’r 

cyfarfod ym mis Mehefin 
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• Mae’r eitemau agenda cychywynol a’r rhai sydd wedi’u trefnu yn cynnwys cyllid, 

rheolaeth tir cynaliadwy,  

• Initial and planned agenda items include funding, sustainable land management, 

datganiadau ardal, cynlluniau twf amgylcheddol, y fframwaith cenedlaethol, 

morol a Brexit  

• Mae Wales Environment Link wedi cyfarfod â Clare Pilman.  

• Mae Nick wedi codi’r mater ar wirfoddoli yn fewnol gyda’r tîm Mynediad 

Cyhoeddus. Gofynnodd i wybodaeth gael ei rannu fel y gallant weld beth yw’r 

ffordd orau i fynd i’r afael ag ef. Gweithrred: Ramblers i ddarparu gwybodaeth 

bellach (Nick Bialynicki-Birula i ddarparu’r prif gyswllt rhwng CGGC a dylid ei 

gopïo e-bost) Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

• Nodwyd bod hwn yn enghraifft wych o gyfarfod gweinidogol yn cael effaith. 

CGGC i nodi hyn ar gyfer adrodd effaith.  

• Mae ymgysylltu gyda mudiadau gwirfoddol yn fater sydd ledled cyrff cyhoeddus 

a llywodraeth (wedi ei adlewyrchu yng Nghynllun y Trydydd Sector a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol). Mae ymateb NRW i bryderon yn enghraifft 

bositif o sut gall cyrff cyhoeddus ymateb. (CGGC i ystyried sut i rannu).  

 

4. Eitem agenda ar gyfer y cyfarfod Gweinidogol nesaf  

 
Cytunwyd ar yr eitemau canlynol, y bydd CGGC nawr yn gyrru ymlaen i swyddogion:  

• Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit. Bydd yr eitem hon n 

tynnu ar  Adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd yr Amgylchedd a Materion 

Gwledig, i drafod ymateb arfaethedig Llywodraeth Cymru a phwyntiau 

allweddol o rwydweithiau’r sector gwirfoddol.  

• Rheolaeth Tir Cynaliadwy. Byddai’r eitme hon yn edrych yn benodol ar sut 

mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymateb i adroddiad diweddar Pwyllgor 

Amgylcheddol a Materion Gwledig Newid Hinsawdd ar Gynllun Ffermio 

Cynaliwadwy’r Llywodraeth ac ymgynghoriad Llywodraeth Cymru. 

• Y Creisis Ecolegol. Bydd yr eitem hon yn gofyn i’r Gweinidog am ddatblygiad 

gweithgareddau bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r 

creisis ecolegol maent wedi eu hadnabod fel blaenoriaeth i’r llywodraeth. 

Bydd yn tynnu ar adroddiad sefyllfa byd natur, 2019. 

• Datganiadau Ardal. Bydd yr eitem hon yn edrych yn benodol ar sut y mae 

rhain yn cael eu defnyddio i hysbysu am bolisi a chyflawni. Er enghraifft, y 

Cynllun Ffermio’n Gynaliadwy (uchod).   

• Brexit: prif faterion ar gyfer mudiadau gwirfoddol. Bydd yr eitem hon yn 

hyblyg, ac yn tynnu ar faterion yn ystod y cyfarfod. 

 
Gweithredu ar gyfer CGGC i ofyn i’r grŵp cynllunio i ymateb i’r canlynol:  

• Pwy fydd yn gwirfoddoli i arwain/ cyfrannu i bob eitem  

mailto:Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25682
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25682
https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12831/cr-ld12831%20-e.pdf
https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12831/cr-ld12831%20-e.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-07/brexit-consultation-document.pdf
https://nbn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/State-of-Nature-2019-Wales-summary.pdf
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• Pwy fydd yn gwirfoddoli i gyfrannu i unrhyw bapurau / pwyntiau bwled am 

brif faterion wedi’u paratoi ar gyfer y cyfarfod  

• I’r pobl hynny i:  

o Darparu papur drafft/ pwyntiau bwled i gael eu rhannu gyda’r grŵp ar 
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o Egluro unhryw ofynion gan y Gweinidog neu lywodraeth  

o Egluro gwerth trafodaeth gyda’r Gweinidog (yn hytrach nac ee gofyn 

am fwy o wybodaeth gan swyddogion)  

Bydd CGGC yna’n rhannu’r drafftiau hyn ar gyfer derbyn sylwadau 6 Rhagfyr.  

Bydd angen y papurau terfynol erbyn 2 Ionawr.   

 

5. Unrhyw faterion eraill 
 

Dim  


