
CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 

  

Teitl: Bwrdd Rheoli Maethynnau Afon Teifi  

Pwrpas yr adroddiad: Cael cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 
Maethynnau a Chynllun wedi hynny ar gyfer Ardal 
Cadwraeth Arbennig Afon Teifi 
 

Er: Penderfyniad  

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Economi ac Adfywio 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 

 

Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad cydymffurfiaeth 

ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd Cymru ar sail y targedau ffosfforws 

diwygiedig. Cafodd 107 o gyrff dŵr eu hasesu a methodd 61% ohonynt y targedau 

newydd. Yn eu plith yr oedd Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi.  

 

Yn sgil yr uchod mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynllunio 

interim (a ddiweddarwyd ym mis Mai 2021) i annog awdurdodau cymwys i gynnal 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar unrhyw gais cynllunio a 

fyddai’n arwain at fwy o dŵr gwastraff neu’n peri i fwy o ddŵr gwastraff gronni. Rhaid 

gwneud hyn i sicrhau na fydd unrhyw gynlluniau yn cyfrannu at gynyddu lefelau 

ffosffadau mewn Ardal Cadwraeth Arbennig. Golyga hyn felly nad yw datblygiadau 

sy’n cynyddu lefelau ffosffadau mewn Ardal Cadwraeth Arbennig yn dderbyniol o 

dan yr Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd.  

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i Gyngor Sir Ceredigion sefydlu Bwrdd 

Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Rôl y 

Bwrdd fyddai nodi a gweithredu camau er mwyn cyflawni targedau cadwraeth Ardal 

Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Y prif fecanwaith ar gyfer cyflawni hyn fyddai drwy 

weithredu'r Cynllun Rheoli Maethynnau. Cynigir bod Bwrdd Cynllun Rheoli 
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Maethynnau Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi yn cael ei gefnogi gan ddau grŵp 

ychwanegol – Grŵp Swyddogion Technegol a Grŵp Rhanddeiliaid.  

 

Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am sêl bendith y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 

Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Mae’r adroddiad sydd 

ynghlwm yn nodi’r rhesymau dros sefydlu Bwrdd o’r fath ynghyd â rôl a strwythur 

tebygol y Bwrdd. 

 

Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei wneud?  
Os naddo, nodwch pam 

Nac oes, dim ar gyfer 

sefydlu’r Bwrdd ond 

mae’n debygol y bydd 

angen Asesiad Effaith 

ar gyfer y cynllun a 

fydd yn deillio o’r 

Bwrdd. 

Crynodeb: 

Hirdymor:  

Cydweithio:  

Cynnwys:  

Atal:  

Integreiddio:  

 

Argymhelliad: Bod y Cabinet yn cytuno i sefydlu Bwrdd Rheoli 
Maethynnau a bod rhagor o waith yn digwydd ynghylch 
cydweithio ag awdurdodau cyfagos. 

Rhesymau dros y 

penderfyniad: 

Fel bod rhagor o waith yn cael ei gyflawni ynghylch 

ffosffadau a maethynnau eraill yn Ardal Cadwraeth 

Arbennig Afon Teifi a chreu cynllun i reoli’r gwelliannau o 

ran ansawdd y dŵr. 
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Trosolwg a Chraffu: Nid yw’r adroddiad wedi bod gerbron Craffu 

Fframwaith Polisi: Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022 a’r un a’i 
disodlodd ‒ Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2018-
2033. 

Blaenoriaethau 

Corfforaethol: 

Blaenoriaeth Gorfforaethol 1 ‒ Hybu'r Economi 
 
1.1 Hyrwyddo a darparu cyfleoedd cyflogaeth i 
ddinasyddion 
Ceredigion. 
 
1.3 Datblygu Seilweithiau ar gyfer yr 21ain Ganrif ar 
draws y sir. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 2 ‒ Buddsoddi yn Nyfodol y 
Bobl 
 
2.4 Hybu a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog 
unigryw a bywiog Ceredigion. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 3 ‒ Galluogi Cydnerthedd 
Unigolion a Theuluoedd 
 
3.1 Hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn 
cartrefi diogel, fforddiadwy a hygyrch. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 4 ‒ Hyrwyddo Cydnerthedd 
Amgylcheddol a Chymunedol 
 
4.1 Cymryd rhan weithgar mewn rhaglenni i gadw 
cyfraniad Ceredigion at newid hinsawdd i'r lleiaf posibl a 
delio â'i effeithiau. 
 
4.2 Gwella'r seilwaith i hwyluso datblygiadau yn y 
dyfodol er mwyn ateb anghenion cymunedau. 
 
4.3 Helpu a chynorthwyo cymunedau i fod yn fwy 
hunangydnerth. 
 

Goblygiadau Ariannol 

a Chaffael: 

Mae'n debygol y bydd goblygiadau cost wrth sefydlu'r 

bwrdd a pharatoi a chyflawni'r cynllun. Mae'r 

awdurdodau rhanbarthol sy'n gyfrifol am Fyrddau Rheoli 

Maethynnau yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol 

Cymru a Llywodraeth Cymru i ganfod pa adnoddau sydd 
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ar gael gan gynnwys – a heb gyfyngu i hyn yn unig – 

swyddog / cydlynydd ar y cyd ar gyfer y Bwrdd Rheoli 

Maethynnau.  

Goblygiadau 

Cyfreithiol: 

Dim  

Goblygiadau o ran 

Staff: 

Dim 

Goblygiadau o ran 

Eiddo/ Asedau: 

Dim  

Risgiau: Fel y nodir yn yr adroddiad 

Pwerau Statudol:  

Papurau Cefndir: Dim 

Atodiadau: Dim 

 

 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: 

Russell Hughes Pickering 

Swyddog Adrodd: Sarah Groves-Phillips 

Dyddiad: 1-2-2022 
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Atodiad A 

Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer 

Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi 

 

Adroddiad i’r Cabinet 

Ionawr 2022 

Cyngor Sir Ceredigion  
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1. Cyflwyniad 

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am sêl bendith y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 

Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Mae’r adrannau 

canlynol yn nodi’r rhesymau dros sefydlu Bwrdd o’r fath ynghyd â rôl a 

strwythur tebygol y Bwrdd.  

 

2. Cefndir a Chyd-destun 

2.1 Mae Afon Teifi wedi'i dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) o dan 

Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd). 

O fewn yr ardal hon mae yna leoliadau o arwyddocâd cenedlaethol a 

rhyngwladol o ran bywyd gwyllt.  

 

2.2 Ar ôl ystyried tystiolaeth newydd am effeithiau amgylcheddol ffosffad, 

argymhellodd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) y dylai sefydliadau 

cadwraeth natur y Deyrnas Unedig fabwysiadu targedau llymach. O ganlyniad, 

bu i Gyfoeth Naturiol Cymru gyflwyno safonau newydd o ran ffosffadau ar gyfer 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar lannau afonydd Cymru. 

 

2.3 Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad 

cydymffurfiaeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd Cymru ar sail 

y targedau ffosfforws diwygiedig. Cafodd pob afon ei rhannu’n gorff dŵr 

(rhannau o afonydd). Roedd 125 o gyrff dŵr i gyd o fewn y cwmpas. 

Cynhaliwyd proses sicrhau ansawdd drwyadl ar y data. Cafodd 107 o gyrff dŵr 

eu hasesu a phasiodd 39% ohonynt y targedau newydd a methodd 61% 

ohonynt. Roedd y rhan fwyaf o’r cyrff dŵr a fethodd â chyrraedd y targedau yng 

Nghanolbarth a De Cymru. Yn eu plith yr oedd SAC Afon Teifi. 

 

2.4 Er bod ffosfforws yn faetholyn planhigion hanfodol a chryf sy'n hollbwysig ar 

gyfer ecosystemau, mae gormodedd ohono mewn system yn achosi 

problemau. Ymhlith y problemau hyn mae mwy o risg o algau yn blodeuo, colli 

rhywogaethau pwysig megis planhigyn crafanc y frân, a hefyd tynnu ocsigen o 

raean afonydd gan ladd infertebratau’r afonydd. Mae lefelau ffosffad uchel 
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hefyd yn aml yn arwydd o broblemau eraill gydag ansawdd y dŵr megis amonia 

neu ddiffyg ocsigen.  

 

2.5 Er bod ffosffad yn digwydd yn naturiol ac yn cael ei ryddhau yn raddol bach o 

ffynonellau naturiol, gall ffosffad hefyd fynd i afonydd yn sgil arferion rheoli tir, 

carthffosiaeth a dŵr gwastraff sy'n cynnwys hylif glanhau a gwastraff bwyd.  

Ymhlith ffynonellau ffosfforws mae gwrtaith amaethyddol, tail anifeiliaid, dŵr 

gwastraff o ddatblygiadau a chynhyrchion domestig megis past dannedd a 

thabledi peiriannau golchi llestri.   

 

2.6 Yn sgil yr uchod mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllawiau 

cynllunio interim i annog awdurdodau cymwys i gynnal Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar gais cynllunio a allai arwain at ragor o 

ffosffadau yn y dalgylch. 

 

2.7 Yn rhinwedd ei rôl yn awdurdod cymwys, rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gynnal 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar unrhyw gais cynllunio perthnasol sy'n dod 

o fewn ffin a dalgylch SAC Afon Teifi. Os oes ‘Effaith Sylweddol yn Debygol’, 

rhaid i'r Cyngor gynnal ‘Asesiad Priodol’ er mwyn penderfynu, yn wyddonol sicr, 

na fyddai ‘Effaith Niweidiol ar Integriti’ y safle dynodedig yn sgil y cynllun neu'r 

prosiect, boed hynny ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau 

eraill. Rhaid i'r Cyngor roi sylw i hyn wrth ystyried ceisiadau cynllunio. Os na 

ellir profi na fydd effaith andwyol ar integriti, ni ellir rhoi caniatâd cynllunio heb 

ystyried yn ddwys eto o dan y Rheoliadau Cynefinoedd. 

 

2.8 Rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw i'r cyngor a roddir gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru wrth wneud penderfyniadau cynllunio a hynny ar ddatblygiadau 

unigol a Chynlluniau Datblygu Lleol. Dylid rhoi cryn bwys ar gyngor Cyfoeth 

Naturiol Cymru, ond mae gan awdurdodau cymwys hawl i wyro oddi wrtho os 

gallant roi rhesymau cryf dros wneud hynny. 
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3. Goblygiadau 

3.1 Yn ymarferol, mae Canllawiau Cynllunio Interim Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

golygu os oes cynigion datblygu wedi'u lleoli o fewn dalgylch SAC Afon Teifi, ac 

os nad oes Stripio Ffosffad ar waith yn y gwaith trin gwastraff dŵr, ystyrir y 

byddai llif brwnt y datblygiad yn cael effaith bosib annerbyniol ar yr ardal 

cadwraeth. Felly, ni fyddai’r datblygiad yn dderbyniol o dan yr Asesiadau 

Rheoliadau Cynefinoedd.  Mae'r canllawiau newydd, felly, yn effeithio ar 

unrhyw gynigion ar gyfer datblygiad newydd sy'n cynnwys llif dŵr brwnt megis 

tai newydd a safleoedd cyflogaeth a thwristiaeth. 

 

3.2 Mae dalgylch SAC Afon Teifi yn cynnwys 44.6% (806km2) o gyfanswm 

arwynebedd tir Ceredigion. O fewn yr ardal hon mae 48 o aneddiadau a enwir o 

dan y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd yng Ngheredigion. Mae hyn yn 

cynnwys pedair ‘Canolfan Gwasanaethau Trefol’ sef Llanbedr Pont Steffan, 

Llandysul, Tregaron ac Adpar (Castellnewydd Emlyn), dwy ‘Ganolfan 

Gwasanaethau Gwledig’ a 44 o ‘Aneddiadau Cyswllt’. Ar hyn o bryd, dim ond y 

gwaith trin gwastraff sy'n gwasanaethu ‘Anheddiad Cyswllt’ Llanddewi Brefi 

sydd â gwasanaeth stripio ffosffad. Fodd bynnag, mae Dŵr Cymru wrthi'n 

adolygu’r holl drwyddedau a hyd yn hyn nid ydym wedi cael gwybod a fyddai'r 

drwydded ar gyfer Llanddewi Brefi yn caniatáu gollyngiadau ychwanegol. Mae 

cynlluniau heb eu mabwysiadu gan Ddŵr Cymru ar gyfer gwelliannau i dynnu 

ffosffad yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Tregaron o dan AMP 8 (2026-2030). 

Ar hyn o bryd ni nodir unrhyw aneddiadau eraill yng Ngheredigion yn y 

cynlluniau drafft. 

 

3.3 Ar hyn o bryd, o blith y safleoedd a ddyrannwyd ar gyfer tai o dan y Cynllun 

Datblygu Lleol a fabwysiadwyd, mae cyfanswm o 14 wedi cael eu cyfyngu o 

achos ffosffadau. Mae hyn yn cyfateb i 572 o dai, ac roedd disgwyl i 114.4 

ohonynt fod yn fforddiadwy. At hynny, effeithir hefyd ar ryw 5 dyraniad 

cyflogaeth sy'n cyfateb i 39.25ha a 2 ddyraniad defnydd cymysg sy'n cyfateb i 

55.89ha. Mae’r holl ddyraniadau sy’n cael eu heffeithio yn gorwedd o fewn 

‘Canolfannau Gwasanaeth Trefol’ a ‘Chanolfannau Gwasanaethau Gwledig’. 
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3.4 Mae gan yr heriau ffosffad presennol ar SAC Afon Teifi oblygiadau mawr hefyd 

o ran paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol gydymffurfio'n fras â'r 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 

2040). Mae Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 yn nodi Dyffryn Teifi, 

gan gynnwys aneddiadau Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Chastellnewydd 

Emlyn, fel un o ddwy 'Ardal Dwf Ranbarthol' yng Ngheredigion a ddylai, drwy 

bolisïau penodol yn y Cynlluniau Datblygu Lleol a Strategol, gadw a gwella'r 

sylfaen o wasanaethau masnachol a chyhoeddus sy'n eu gwneud nhw’n 

ganolfannau i’w hardaloedd.  

 

3.5 Ni fydd y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn gallu adlewyrchu’r polisi 

cenedlaethol gan fod yr embargo ar ddatblygu yn golygu bod angen cyfeirio 

datblygiadau i ffwrdd o Ddyffryn Teifi. Byddai hyn nid yn unig yn rhoi baich ar 

'Ardal Dwf Ranbarthol' arall Ceredigion, sef Aberystwyth, ond gallai hefyd 

arwain at leoli’r ddarpariaeth tai i ffwrdd o'r ardaloedd lle mae'r angen amdani 

fwyaf.   

 

3.6 Byddai bwrw ymlaen â Chynllun Datblygu Lleol newydd sy'n eithrio Dyffryn Teifi 

ddim yn diwallu anghenion y Sir gyfan ac felly ni fyddai'n bodloni'r 'profion 

cadernid'. Byddai hyn yn golygu bod y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn methu 

wrth ei brofi. Rhagwelir y bydd oedi sylweddol i'r Cynllun Datblygu Lleol newydd 

gan fod y broses baratoi bellach ar stop yn ffurfiol er mwyn casglu tystiolaeth a 

data hanfodol a llunio opsiynau lliniaru. 

 

3.7 Dylid nodi ei bod yn debygol y bydd goblygiadau tebyg i'r rhai a nodir uchod 

wrth baratoi Cynllun Datblygu Strategol Canolbarth Cymru. Fodd bynnag, gan 

fod Rhanbarth Cynllunio Strategol Canolbarth Cymru hefyd yn cynnwys Powys 

a Bannau Brycheiniog, mae'r sefyllfa yn fwy cymhleth gan y byddai methiannau 

tebyg o ran ffosffad yn SAC Afon Gwy a SAC Afon Wysg yn cael effaith ar y 

gwaith o’i baratoi. 

 

3.8 O ran ceisiadau cynllunio, roedd cyfanswm o 49 o geisiadau o fewn dalgylch 

SAC Afon Teifi ym mis Medi 2021. Mae hyn yn cael effaith ar 55 o unedau tai a 
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5 ohonynt yn fforddiadwy, 3 datblygiad masnachol, 7 datblygiad twristaidd a 5 

datblygiad amaethyddol. 

 

3.9 Mae'r anawsterau ffosffad presennol yn cael effaith hefyd ar nifer o brosiectau'r 

Cyngor. Mae’r rhain yn cynnwys Canolfan Gofal Integredig Cylch Caron gan ei 

bod yn debygol y bydd angen cais cynllunio newydd; prosiectau strategol fel y 

Ganolfan Arloesi Bwyd yn Llandysul a Chanolfan Tir Glas yn Llanbedr Pont 

Steffan, yn ogystal â nifer o brosiectau a ddyrannwyd ac sy’n bosib o dan y 

Grant Trawsnewid Trefi. 

 

4. Camau Gweithredu 

4.1 Ar hyn o bryd cymerir nifer o gamau i wella SAC Afon Teifi ac ardaloedd 

cadwraeth arbennig ar glannau afonydd ledled Cymru. Yn eu plith: 

 Dŵr Cymru yn gwneud gwaith ymchwil er mwyn gweld beth yw ffynonellau’r 

ffosffadau mewn gwahanol rannau o SAC Afon Teifi. Mae disgwyl i Ddŵr 

Cymru adrodd ar y gwaith ym mis Ionawr 2022 ac rydym yn dal i aros am 

hynny ar adeg ysgrifennu hyn. Bydd y wybodaeth hon yn bwydo i mewn i'w 

rhaglen fuddsoddi AMP 8 a fydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2022. 

Bydd AMP 8 yn dechrau yn 2025. 

 

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud amrywiaeth o waith technegol i 

lywio’r ymatebion ac maent yn ymchwilio i fecanweithiau a dulliau o 

wrthbwyso maetholion. Hefyd maent wrthi’n datblygu eu barn reoleiddio ar 

gyfer gwlyptiroedd a adeiladwyd i drin dŵr. 

 

 Mae Arweinydd y Cyngor wedi ysgrifennu at Mark Drakeford, Julie James, 

Vaughan Gething a Lesley Griffiths i ofyn am ddull cytbwys ac ystyriol o 

weithio a fydd yn cymryd i ystyriaeth y ffactorau lleol, yn enwedig achosion 

realistig y methiant, wrth gyflwyno canllawiau diwygiedig ar gyfer dalgylch 

pob SAC. Mae hyn er mwyn gwneud penderfyniad mwy teg a chytbwys 

ynghylch effeithiau gwirioneddol rhai datblygiadau ar y llwyth ffosffadau yn 

SAC Afon Teifi ac ardaloedd cadwraeth arbennig eraill sydd â phroblemau 

amrywiol a gwahanol. 
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 Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Grŵp Goruchwylio ac mae yna Is-

grŵp Cynllunio Cymru Gyfan ar lefel swyddogion a fynychir gan Gyngor Sir 

Ceredigion ac sy'n rhannu gwybodaeth ac arferion da. 

 

4.2 Un cam allweddol a nodwyd gan yr Is-grŵp Cynllunio yw datblygu strategaeth 

leol, a bydd y gwaith o'i chyflawni yn cael ei wneud drwy greu Byrddau 

Cynlluniau Rheoli Maethynnau. Mae hyn yn seiliedig ar brofiadau SAC Afon 

Gwy lle bu i Gyngor Swydd Henffordd sefydlu bwrdd o'r fath yn 2016 pan oedd 

yn wynebu heriau tebyg. Yn Lloegr, Natural England sy'n gyfrifol am gyflawni'r 

Cynllun Rheoli Maethynnau ac rydym yn dal i aros am gadarnhad o ran ble yn 

union mae'r cyfrifoldebau cyfreithiol yn gorwedd wrth ddarparu Cynlluniau 

Rheoli Maethynnau yng Nghymru.  

 

4.3 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i Gyngor Sir Ceredigion sefydlu Bwrdd 

Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Rôl y 

Bwrdd fyddai nodi a gweithredu camau er mwyn cyflawni targedau cadwraeth 

SAC Afon Teifi. Y prif fecanwaith ar gyfer cyflawni hyn fyddai drwy weithredu'r 

Cynllun Rheoli Maethynnau. 

 

4.4 Er mai Cyngor Sir Ceredigion fyddai'r awdurdod arweiniol ac y byddai'n cadeirio 

ac yn cynnig gweinyddu ysgrifenyddiaeth Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau 

SAC Afon Teifi, disgwylir y byddai rôl gan randdeiliaid eraill sydd â diddordeb 

yn lleol. Byddai'r Bwrdd ei hun yn cynnwys y cyrff hynny sydd â chyfrifoldeb 

rheoleiddio dros gyflwr SAC Afon Teifi. Ymhlith cyrff o’r fath fyddai Cyngor Sir 

Ceredigion, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro, Cyfoeth Naturiol Cymru 

a Dŵr Cymru.  

 

4.5 Cynigir bod Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau SAC Afon Teifi yn cael ei 

gefnogi gan ddau grŵp ychwanegol – Grŵp Swyddogion Technegol a Grŵp 

Rhanddeiliaid. 
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4.6 Bydd y cyntaf yn cynnwys swyddogion technegol o'r cyrff rheoleiddio a fydd yn 

gyfrifol am nodi a dadansoddi opsiynau er mwyn gwella ansawdd y dŵr. Yn sgil 

hyn bydd y Grŵp Technegol yn cyflwyno opsiynau ac argymhellion i'r Bwrdd.  

 

4.7 O ran y Grŵp Rhanddeiliaid, bydd hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau 

buddiant megis y National Farmers’ Union, Undeb Amaethwyr Cymru ac 

Afonydd Cymru, er enghraifft.  

 

4.8 Cynigir ar hyn o bryd y gellid sefydlu grŵp technegwyr a rhanddeiliaid ar y cyd 

ar draws sawl Bwrdd Rheoli Maethynnau. Byddai hyn yn gwneud y cyfarfodydd 

yn llai trwm ar adnoddau gan y byddai'r materion a'r atebion yn debyg iawn ar 

draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Mae awdurdodau cyfagos 

hefyd yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i 

ganfod pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi’r gwaith hwn gan gynnwys – a heb 

gyfyngu i hyn yn unig – swydd cydlynydd ar y cyd ar gyfer y Bwrdd Rheoli 

Maethynnau. 

 

4.9 Cynigir bod Cytundeb Cyflawni ffurfiol sy'n nodi amserlenni, adnoddau a’r 

ymgysylltu â'r gymuned yn cael ei lunio ar gyfer y cynllun, ar y cyd â fframwaith 

monitro cytûn.  

 

4.10 Bydd costau'n gysylltiedig ag amser y swyddogion a gweinyddu 

ysgrifenyddiaeth y Bwrdd. Efallai y bydd costau ychwanegol o ran yr ymchwil 

sy'n angenrheidiol i gefnogi gwaith y Bwrdd a mynd â’r cynllun yn ei flaen. 

Gofynnwyd i Gyfoeth Naturiol Cymru am ddadansoddiad o'r costau posib ond 

nid oes rhagor o wybodaeth wedi dod i law hyd yma. 

 

4.11 Mae trafodaethau pellach yn mynd rhagddynt yn Is-grŵp Cynllunio y Grŵp 

Goruchwylio Ffosffadau a hynny ynghylch cyd-gyfarfod cychwynnol Byrddau 

rhanbarthol arfaethedig y Cynllun Rheoli Maethynnau. Bydd hyn i gytuno ar 

gylch gorchwyl rhanbarthol, strwythur y byrddau ac i baratoi Cytundeb Cyflawni 

cytûn. Felly, hyd nes y daw’r trafodaethau i fwcwl ni fyddai'n ddoeth cynnal y 

cyfarfod cyntaf – disgwylir y bydd penderfyniad ar hyn yn cael ei wneud ym mis 

Ionawr 2022. 
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4.12 Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am awdurdod dirprwyedig er mwyn i'r Aelod 

Cabinet dros yr Economi ac Adfywio sefydlu Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau 

ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi, ac i ymgymryd, ar y cyd â'r 

Bwrdd hwnnw, â’r gwaith o baratoi Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Afon 

Teifi a ddaw nôl gerbron y Cabinet i’w gymeradwyo. 

 

5. Casgliad  

5.1 I gloi, mae lefelau presennol y ffosffadau a geir yn SAC Afon Teifi yn uwch na'r 

targedau a addaswyd yn ddiweddar gan Gyfoeth Naturiol Cymru. O ganlyniad 

i’r canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru yng 

ngoleuni’r wybodaeth hon, nid yw'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu rhoi 

caniatâd cynllunio i ddatblygiadau a fyddai fel arall yn cael eu hystyried yn 

dderbyniol.  

 

5.2 Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod Lleol yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol 

mewn amryw o ffyrdd er mwyn mynd i'r afael â'r materion presennol ynghylch 

ffosffad. Fodd bynnag, cynigir y byddai sefydlu Bwrdd Cynllun Rheoli 

Maethynnau yn ychwanegiad defnyddiol. Gofynnir am gefnogaeth y Cabinet i 

sefydlu Bwrdd o'r fath.  
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