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RHAGAIR 
 
 

Penodwyd Royal Haskoning i wneud Asesiad Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (CFfD) ar gyfer 

adolygiad cyntaf Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru (CRhT2). Mae Adroddiad yr 

Asesiad CFfD (ACFfD) hwn yn cynrychioli cyfnodau cyntaf ac ail yr Asesiad CFfD (h.y. 

Cyfnod 1: Ymchwiliad CFfD Dechreuol a Chyfnod 2: Asesiad CFfD o’r polisïau dewisol 

CRhT2). Yn yr Atodiad hwn a’r helaethiadau cysylltiedig mae’r holl wybodaeth sydd ei 

hangen ar gyfer ACFfD CRhT2 Gorllewin Cymru, ac mae ymhlith yr atodiadau ategol eraill 

fel sy’n cael ei ddangos yn Ffigur 0.1 isod: 

 

Ffigur 0.1  Y berthynas rhwng Atodiadau’r CRhT a sut maent yn porthi prif ddogfen CRhT2 

 
 



 
 

 

Y cyswllt allweddol ar yr Asesiad CFfD yw Dr Elizabeth Jolley. Dylid anfon 
ymatebion trwy e-bost at e.jolley@royalhaskoning.com (a chopi at 
tl.eggiman@royalhaskoning.com) neu i’r cyfeiriad canlynol: 

 

126 West Regent Street 
Glasgow 
G2 2BH 
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H1 CYFLWYNIAD 

H1.1 Diben yr Adroddiad 

H1.1.1 Diben yr adroddiad hwn yw cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
(CFfD y cyfeirir ati yn yr adroddiad hwn fel y Gyfarwyddeb), a ddaeth i rym yn 
2000 ac sy’n un o’r darnau mwyaf sylweddol o ddeddfwriaeth ddŵr y Gymuned 
Ewropeaidd hyd yn hyn. Mae angen ystyried y Gyfarwyddeb wrth gynllunio holl 
weithgareddau newydd yn yr amgylchedd dŵr. Felly, mae Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru (yr awdurdod cymwys yng Nghymru sy’n gyfrifol am 
gyflawni’r Gyfarwyddeb) wedi argymell bod penderfyniadau sy’n pennu polisi, 
gan gynnwys cynlluniau ar raddfa fawr fel Cynlluniau Rheoli Traethlin (CRhT), 
yn ystyried gofynion y Gyfarwyddeb. 

H1.1.2 Diben y CFfD yw sefydlu fframwaith ar gyfer gwarchod dyfroedd arwyneb 
mewndirol, dyfroedd trosiannol, dyfroedd arfordirol a dyfroedd codi. Y 
fframwaith ar gyfer cyflawni’r gyfarwyddeb hon yw’r Cynlluniau Rheoli Basnau 
Afonydd (CRhBA). Mae CRhT Gorllewin Cymru i gyd o fewn Dosbarth Basn 
Afonydd Gorllewin Cymru a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2009. Rhannwyd pob 
DBA yn unedau rheoli llai sy’n dwyn yr enw ‘Cyrff Dŵr’. Gwnaed yr asesiad 
hwn yn unol â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr: Canllawiau Asesu CRhT dan 
CFfD, a ddatblygwyd ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd (Asiantaeth yr 
Amgylchedd, 2009), a chyfeirio at Asesiadau CFfD eraill a wnaed ar ran 
amrywiaeth o CRhT ar hyd a lled gwledydd Prydain (e.e. adolygiad CRhT2 
Afon Tyne i Drwyn Flamborough, adolygiad CRhT2 Ynys Wyth, adolygiad 
CRhT2 Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr, adolygiad CRhT2 y Wash). 
Mae canllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd yn disgrifio’r fethodoleg ar gyfer 
asesu’r newid hydromorffolegol ac effaith ecolegol ganlyniadol all ddeillio o 
bolisïau CRhT a sicrhau bod pennu polisïau’r CRhT yn ystyried y Gyfarwyddeb. 

H1.1.3 Mae’r Asesiad Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (ACFfD) hwn yn cynrychioli 
pob un o gyfnodau’r Asesiad CFfD:  

 Cam 1: Cwmpasu CRhT2 – Casglu Data;  

 Cam 2: Diffinio Nodweddion a Materion;  

 Cam 3: Asesu Polisïau Dewisol CRhT2; a hefyd  

 Cam 4: Datganiadau Cryno CFfD.   

Bwriad y ddogfen yw galluogi ymgynghori deallus ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a 
Grŵp Llywio’r Cleient (CSG) er mwyn cyflwyno adroddiad ar asesiad o gydymffurfiad 
CRhT2 Gorllewin Cymru gyda gofynion y CFfD. 

H1.1.4 Mae’r adroddiad yn defnyddio canllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd i nodi 
cysondeb CRhT2 Gorllewin Cymru ag amcanion amgylcheddol y Gyfarwyddeb. 
Seiliwyd yr asesiad hwn ar ddrafft polisïau dewisol CRhT2 a gyhoeddwyd ar 
4ydd Awst 2010 (Fersiwn 4).  



 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 2 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

 

H1.2 Cefndir 

H1.2.1 Troswyd Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb Ewropeaidd i gyfraith Cymru 
fel Rheoliadau Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a 
Lloegr) 2003. Mae angen ystyried gofynion y Gyfarwyddeb ar bob cyfnod o’r 
broses gynllunio a datblygu afonol ac arfordirol. At ddibenion cynlluniau ar 
raddfa fawr, fel CRhT, rhaid ystyried gofynion y Gyfarwyddeb wrth bennu a 
dewis polisïau ar lefel uchel o angenrheidrwydd. Fodd bynnag, mae’n pennu’r 
fframwaith ar gyfer cyflawni strategaethau neu gynlluniau llai yn y dyfodol. 
Mae’r Gyfarwyddeb yn gofyn bod Amcanion Amgylcheddol yn cael eu pennu ar 
gyfer holl gyrff dŵr arwyneb a dŵr codi ymhob un o aelod-wladwriaethau’r UE. 
Caiff yr Amcanion Amgylcheddol rhagosodedig o berthnasedd i’r CRhT2 eu 
dangos yn Nhabl 1.1. 

H1.2.2 Er mwyn cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol hyn, pennwyd casgliad o fesurau 
lliniaru penodol ar gyfer pob Dosbarth Basn Afon (DBA). Bwriad y mesurau hyn 
yw lliniaru effeithiau sydd wedi neu sydd yn cael eu hachosi gan weithgaredd 
dynol. Mewn geiriau eraill, mesurau yw’r rhain i gyfoethogi ac adfer ansawdd yr 
amgylchedd presennol. Bydd y mesurau lliniaru hyn yn cael eu cyflawni drwy 
Broses y CRhBA ac mae rhestr ohonynt yn Rhaglen Fesurau’r CRhBA. 

Atal dirywiad yn y Statws neu Botensial Ecolegol 

H1.2.3 Fel sy’n cael ei nodi yn Nhabl 1.1, Amcan rhagosodedig yn holl Gyrff Dŵr yw 
atal dirywiad yn naill ai’r Statws Ecolegol neu, o ran Cyrff Dŵr Addasedig Iawn 
(CDAI) neu Gyrff Dŵr Gwneud (CDG), Potensial Ecolegol y corff dŵr. Bydd 
angen ystyried a allai unrhyw weithgaredd sydd â’r gallu i effeithio ar ecoleg (yn 
ôl diffiniad yr Elfennau Ansawdd Biolegol, ffisegol-gemegol a hydromorffolegol 
(BQE sy’’n cael eu rhestru yn Helaethiad V y Gyfarwyddeb) achosi dirywiad yn 
Statws neu Botensial Ecolegol corff dŵr. Felly, mae’n angenrheidiol ystyried y 
newidiadau posibl cysylltiedig â pholisïau man cychwyn ar gyfer pob corff dŵr 
yn ardal CRhT2. Mae hyn yn golygu bod archwiliad gwneud penderfyniadau ar 
gael os bydd angen amddiffyn unrhyw ddiffyg cyflawni’r Amcanion 
Amgylcheddol yn ddiweddarach, a bod materion i’w hystyried wrth weithredu 
polisi’n cael eu hamlygu. 

Tabl 1.1 Amcanion Amgylcheddol yn y Gyfarwyddeb 

Amcanion (a gymrwyd o Erthygl 4 y Gyfarwyddeb)  

 

Cyfeirnod 

Rhaid i Aelod-wladwriaethau weithredu’r mesurau angenrheidiol i atal dirywiad statws 

holl gyrff dŵr arwyneb. 

4.1(a)(i) 

 

Rhaid i Aelod-wladwriaethau amddiffyn, gyfoethogi ac adfer holl gyrff dŵr arwyneb, yn 

amodol ar gymhwyso isbaragraff (iii) i gyrff dŵr gwneud ac addasedig iawn, gyda’r 

bwriad o gyflawni statws dŵr arwyneb da erbyn 2015.  

4.1(a)(ii) 

Rhaid i Aelod-wladwriaethau warchod a gwella holl gyrff dŵr gwneud ac addasedig 

iawn, gyda’r bwriad o gyflawni Potensial Ecolegol Da a statws cemegol dŵr arwyneb 

da erbyn 2015. 

4.1(a)(iii) 

Lleihau llygredd yn raddol o sylweddau blaenoriaethol ac atal neu ddileu allyriadau, 

gollyngiadau a cholledion sylweddau peryglus blaenoriaethol yn raddol. 

4.1(a)(iv) 

Osgoi dirywiad mewn statws ac atal neu gyfyngu ar fynediad llygryddion i ddŵr codi.  4.1(b)(i) 
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Cyflawni amcanion safleoedd gwarchodedig yr UE 

H1.2.4 Lle bo safleoedd a ddynodwyd dan ddeddfwriaeth yr UE (e.e. y Cyfarwyddebau 
Adar neu Gynefinoedd, Cyfarwyddeb Dyfroedd Pysgod Cregyn), mae’r 
Gyfarwyddeb yn anelu at gydymffurfio ag unrhyw safonau neu amcanion 
perthnasol i’r safleoedd hyn. Felly, lle bo dynodiad yn gwarchod safle sy’n 
ddibynnol ar ddŵr mewn rhyw fodd dan un o Gyfarwyddebau eraill yr UE, ac y 
byddai targedau’r Statws Ecolegol Da (SED) neu’r Potensial Ecolegol Da 
(PED) a bennwyd dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn annigonol i gyflawni 
amcanion y Gyfarwyddeb arall, y targedau mwy llym fyddai’n berthnasol. 

 
Dosbarthu Statws Cyrff Dŵr  

H1.2.5 Caiff pum dosbarth statws eu defnyddio i fynegi Statws Ecolegol – uchel, da, 
cymedrol, gwael neu ddrwg. Caiff y dosbarthau hyn eu sefydlu ar sail meini 
prawf a therfynau penodol wedi’u diffinio ar gyfer elfennau biolegol, ffisegol-
gemegol a hydromorffolegol (sy’n cael eu dangos yn Helaethiad V y CFfD); 
caiff y rhain eu dangos yn Nhabl 1.2. 

Tabl 1.2 Diffiniad o Elfennau Ansawdd 

Math Disgrifiad 

Asesiad biolegol Sy’n defnyddio mesurau rhifol o gymunedau planhigion ac anifeiliaid 

(e.e. pysgod, macroffytau). 

Asesiad ffisegol-gemegol Sy’n edrych ar elfennau fel tymheredd a lefel maetholion, sy’n cynnal 

y fioleg. 

Ansawdd hydromorffolegol Sy’n edrych ar lif dŵr, cyfansoddiad a symudiad gwaddod, parhad 

(afonydd) ac adeiledd y cynefin ffisegol. 

 
Asesu Statws Ecolegol 

H1.2.6 Pa un o’r asesiadau hyn yw’r gwaelaf sy’n pennu statws ecolegol ‘Corff Dŵr’ at 
ei gilydd. Gallai Corff Dŵr gyflawni ‘Statws Da’ o ran asesiadau cemegol a 
ffisegol-gemegol, ond dim ond ‘Statws Cymedrol’ o ran yr asesiad biolegol; yn 
yr achos hwn ei ddosbarthiad at gilydd fyddai ‘Statws Ecolegol Cymedrol’. Er 
mwyn cyflawni nod cyflawn statws dŵr arwyneb da, mae’r CFfD yn gofyn bod 
dyfroedd arwyneb yn SED ac o Statws Cemegol Da o leiaf. 

Cyflawni Statws Uchel 

H1.2.7 Er mwyn cyflawni Statws Uchel, mae’r CFfD yn gofyn bod yr Elfennau 
Ansawdd hydromorffolegol yn bodoli hefyd. Ar gyfer dosbarthau is, er nad yw 
ansawdd hydromorffolegol yn ofynnol yn bendant, mae’n elfen gynhaliol o’r 
statws biolegol ac, mewn rhai achosion, ffisegol-gemegol a rhaid ei hystyried 
o’r herwydd. Dosbarthodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru Statws Ecolegol 
holl Gyrff Dŵr na ddynodwyd yn CDAI neu CDG. 
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Dynodi Corff Dŵr fel un Gwneud neu Addasedig Iawn  

H1.2.8 Mae’r CFfD yn derbyn y gall newidiadau ffisegol fod wedi cael eu gwneud i 
gefnogi defnyddio Corff Dŵr at ddiben arbennig (e.e. cadw dŵr, amddiffyn yr 
arfordir neu atal llifogydd, mordwyo, ac ati). Os yw’r rheswm hwn yn dal yn 
ddilys gall y Corff Dŵr gael ei ddynodi’n CDAI. CDG yw’r Cyrff Dŵr hynny a 
adeiladwyd yn unig at ddefnydd penodol (e.e. cronfa ddŵr). Mae modd dynodi 
unrhyw fath o Gorff Dŵr arwyneb (afonydd, arfordirol, llyn neu drosiannol) yn 
CDAI neu CDG, gydag amcanion amgylcheddol gwahanol i Gyrff Dŵr cyffredin 
yn berthnasol iddynt. Felly cawsant eu dynodi’n eglur ymhob DBA a byddant 
wedi cael eu dosbarthu’n wahanol. 

Potensial Ecolegol 

H1.2.9 Defnyddiodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru broses ddosbarthu ar wahân ar 
gyfer CDAI a CDG ar sail canllawiau ar wahân a ddatblygodd Grŵp Cyngor 
Technegol (TAG) CFfD y DU. Dengys Tabl 1.3 y camau a amlinellwyd yn y 
canllawiau hyn ar gyfer gweld a yw CDAI neu CDG yn cyflawni ei Botensial 
Ecolegol neu beidio. 

Tabl 1.3 Proses ddosbarthu Potensial Ecolegol 

Cyfnod Disgrifiad 

1 Nodi effeithiau addasiad ffisegol ar y corff dŵr. 

2 Nodi mesurau lliniaru all fod yn angenrheidiol i sicrhau bod nodweddion hydromorffolegol 

corff dŵr yn cyd-fynd â Photensial Ecolegol Da neu Eithaf. 

3 Asesu a gymrwyd yr holl fesurau hyn. 

 
H1.2.10 Lle cymrwyd neu sgriniwyd allan holl fesurau lliniaru perthnasol eisoes, mae 

modd dosbarthu’r Corff Dŵr fel PED neu well. Lle mae un mesur lliniaru 
perthnasol neu fwy’n aros i’w gymryd, dosbarthwyd y Corff Dŵr fel ‘Potensial 
Ecolegol Cymedrol neu waeth’. Yna bydd hyn yn cael ei gyfuno gyda’r 
canlyniadau o asesiadau eraill i roi dosbarthiad at ei gilydd. 

Asesu Dirywiad 

H1.2.11 Caiff dirywiad ei hysbysu fel newid negyddol rhwng dosbarthau ‘Statws 
Ecolegol’ neu ‘Botensial Ecolegol’. Mae’r Asesiad CFfD yn ystyried unrhyw 
weithgaredd sydd â’r gallu i effeithio ar ecoleg (yn ôl diffiniad yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol) wrth ystyried a allai’r gweithgaredd beri dirywiad yn Statws 
neu Botensial Ecolegol Corff Dŵr, neu a allai rwystro’r Corff Dŵr rhag cyrraedd 
ei Statws neu Botensial Ecolegol i anelu ato. Dan y CFfD mae modd 
cyfiawnhau amgylchiadau pan nad oes modd cyflawni’r amcanion 
amgylcheddol, sef: 

 Pan fo addasiadau newydd i nodweddion ffisegol corff dŵr arwyneb neu 
addasiadau i lefel corff dŵr codi’n rhwystro rhag cyflawni Statws Dŵr Codi Da, SED 
(neu PED) neu atal dirywiad yn statws corff dŵr; neu 

 Pan fo gweithgareddau datblygu dynol cynaliadwy newydd yn rhwystro rhag atal 
dirywiad corff dŵr arwyneb o statws uchel i statws da. 
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Fodd bynnag, er mwyn cyfiawnhau dirywiad dan yr amgylchiadau hyn, rhaid cyflawni pob 
un o amodau Erthygl 4.7 o’r CFfD. 

H1.2.12 Lle gall fod angen amddiffynfeydd newydd, neu waith i gynnal amddiffynfeydd 
presennol, o ganlyniad i bolisi’r CRhT, fe allant arwain at ddirywiad Statws neu 
Botensial Ecolegol presennol, neu effeithio ar gyflawni Statws neu Botensial 
Ecolegol i anelu ato. Gallai effaith o’r fath fod oherwydd halogiad neu, yn fwy 
tebygol yn achos gwaith amddiffyn yr arfordir, hydromorffoleg. Felly, er mwyn 
ystyried gofynion y CFfD wrth lunio polisïau, lle gall y polisi arwain at ddirywiad 
mewn Statws neu Botensial Ecolegol presennol neu i anelu ato, bydd angen 
asesu a dogfennu amodau Erthygl 4.7 o’r CFfD sy’n cael eu cyflwyno yn Nhabl 
1.4 ar gyfer y Corff Dŵr perthnasol. 

Tabl 1.4 Amodau ar gyfer amddiffyn ‘dirywiad’ mewn Statws neu Botensial Ecolegol 

Amod Disgrifiad 

A Cymrwyd holl gamau ymarferol i liniaru effeithiau andwyol ar statws y corff dŵr. 

B Mae’r rhesymau dros ddewis polisïau dewisol y CRhT yn Rhesymau o Fudd Gor-redol y 

Cyhoedd a/neu mae buddiannau polisïau dewisol y CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad cynaliadwy’n fwy na’r buddiannau i’r amgylchedd ac i 

gymdeithas o gyflawni’r amcanion amgylcheddol. 

C Am resymau ymarferoldeb technegol neu gost anghymesur, nid oes modd cyflawni’r 

amcanion buddiol sy’n dod oherwydd polisïau’r CRhT trwy ddulliau eraill, sy’n llawer 

gwell dewis amgylcheddol. 

D Nid yw polisïau dewisol y CRhT yn rhwystro neu’n peryglu cyflawni amcanion y CFfD yn 

barhaol mewn Cyrff Dŵr o fewn yr un DBA sydd oddi allan i ardal y CRhT. 

E Nid oes unrhyw faterion gor-redol eraill (e.e. safleoedd dynodedig, argymhellion yr 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd). 

 

 

Mesurau Lliniaru 

H1.2.13 Diffiniwyd mesurau lliniaru fel camau gweithredu sy’n anelu at leihau neu 
ddileu’r effaith andwyol ar Statws neu Botensial Ecolegol y Corff Dŵr. Trwy 
gamau ymarferol, mae’r CFfD yn cyfeirio at gamau gweithredu neu fesurau y 
gellid eu cymryd i liniaru effeithiau andwyol. Mae sut y caiff y term ‘ymarferol’ ei 
ddefnyddio mewn deddfwriaeth arall yn awgrymu y dylai’r ‘mesurau lliniaru’ hyn 
wneud y canlynol: 

 Cyflawni’r canlyniadau y lluniwyd hwy ar eu cyfer; 

 Bod yn dechnegol ymarferol; 

 Peidio ag arwain at gostau anghymesur; a hefyd 

 Cyd-fynd ag addasiad newydd neu weithgaredd datblygu dynol cynaliadwy. 
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H2 CYFNOD 1 METHODOLEG ASESU 

H2.1.1 Mae’r fethodoleg a ddyfeisiwyd ar gyfer yr asesiad hwn yn dilyn y Canllawiau ar 
gyfer asesu CRhT dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, a ddatblygodd 
Asiantaeth yr Amgylchedd (2009). Rhannwyd y broses yn gyfres o gamau a 
ddiffiniwyd yn eglur, yn dilyn yn fras y tasgau a gweithgareddau sy’n cael eu 
disgrifio yng nghanllawiau DEFRA ar gynhyrchu CRhT (DEFRA, 2006), i roi 
asesiad agored ac atebol o bolisïau CRhT2. Ar gyfer yr adolygiad arbennig 
hwn o CRhT2 rhannwyd y broses yn ddau gyfnod, fel sy’n cael ei ddangos yn 
Ffigur 2.1. Mae hyn oherwydd maint ardal CRhT2, sy’n cwmpasu nifer mawr o 
gyrff dŵr arwyneb a dŵr codi. Felly, mae angen tynnu allan y Cyrff Dŵr hynny 
na fydd polisïau CRhT2 yn effeithio arnynt neu unedau polisi na fydd yn peri 
dirywio Amcanion Amgylcheddol y CFfD. 

 
Ffigur 2.1 Proses Asesu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer CRhT 
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H2.1.2 Caiff proses Asesu CFfD ar gyfer CRhT ei dangos yn Ffigur 2.1. Roedd 
Cyfnod 1 Adroddiad Ymchwiliad CFfD Dechreuol yn cynnwys Camau 1 a 2; 
caiff yr hyn a wnaed o fewn y camau hyn eu disgrifio’n fanwl yn yr adrannau 
isod. Yn dilyn y ddau gam cyntaf hyn cynhaliwyd ymgynghoriad rhagarweiniol 
gydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, oedd ar gyfer sicrhau bod cytundeb 
ynghylch y polisïau na fydd yn effeithio ar y cyrff dŵr arwyneb a dŵr codi. 
Atodwyd sylwadau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn Helaethiad H-VI. 

H2.2 Cam 1: Cwmpasu’r CRhT2 – Crynhoi Data 

H2.2.1 Er mwyn gwneud yr asesiad mor gynhwysfawr ag y bo modd, gwnaed gwaith 
casglu data i nodi holl gyrff dŵr arwyneb a dŵr codi yn ardal astudiaeth CRhT2 
Gorllewin Cymru (o Benrhyn y Santes Ann i Ben y Gogarth), sy’n cael eu 
dangos yn Ffigur 2.1; gwnaed hyn trwy ddefnyddio data a lawrlwythwyd o 
Geostore Asiantaeth yr Amgylchedd (2010).   

H2.2.2 Darparwyd mapiau sy’n dangos y berthynas rhwng parthau datblygu polisi, 
ardaloedd rheoli ac unedau polisi CRhT2 a’r cyrff dŵr arfordirol, trosiannol, codi 
a chroyw yn Helaethiad H-I. 

H2.2.3 Ar gyfer holl Gyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (TraC), a Chyrff Dŵr Croyw yn 
ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru cafwyd y wybodaeth ganlynol oddi 
wrth Asiantaeth yr Amgylchedd ac o CRhBA Gorllewin Cymru:  

 Rhif adnabod y Corff Dŵr;  

 Math o ddynodiad;  

 Manylion dosbarthu (gan gynnwys gwybodaeth am Elfennau Ansawdd Biolegol 
perthnasol ac unrhyw ddynodiad fel corff dŵr gwneud neu addasedig iawn); 

 Amcanion Amgylcheddol CFfD perthnasol (seiliedig ar Erthygl 4.1 o’r 
Gyfarwyddeb ac fel disgrifiwyd yn Nhabl 1.1): 

o CFfD1: Dim newidiadau’n effeithio ar safleoedd statws uchel. 

o CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni SED neu PED 
dŵr arwyneb neu’n peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 
arwyneb. 

o CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu cyflawni’r 
Amcanion Amgylcheddol mewn Cyrff Dŵr eraill yn barhaol. 

o CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni statws dŵr 
codi da neu’n peri dirywiad mewn statws dŵr codi. 

 
 Amcanion perthnasol a mesurau lliniaru o’r ‘Rhaglen Fesurau’ yn CRhBA 

Gorllewin Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2009). Fodd bynnag, o ran Cyrff 
Dŵr yn ardal CRhT2, ni aseswyd eto y statws ac amcanion presennol at ei 
gilydd. 

H2.2.4 Yn ogystal, casglwyd y wybodaeth uchod hefyd ar gyfer y cyrff dŵr codi (CDC) 
y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Y nod oedd canfod unrhyw Gorff Dŵr 
Codi a ystyriwyd oedd mewn perygl o fethu cyflawni amcanion y CFfD o 
ganlyniad i ymwthiad halwynog cysylltiedig â thynnu dŵr codi, yn ogystal â 
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chymharu’r parthau diogelu ffynonellau dŵr codi gydag adlinio glannau 
arfordirol / aberol a allai ddigwydd yn y dyfodol. 

 
 
Ffigur 2.2  Ardal Astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru 

 

H2.2.5 Edrychwyd ar unrhyw anghysondebau rhwng terfynau cyrff dŵr a ffiniau CRhT2 
ac fe nodwyd unrhyw fannau lle byddai argymhelliad i newid ffin CRhT2 i gael 
cysondeb â ffiniau cyrff dŵr. Caiff mapiau manwl yn dangos lle’r oedd materion 
terfynau eu cyflwyno yn Helaethiad H-III i’r atodiad hwn.   
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H2.2.6 Yn olaf, nodwyd holl ddynodiadau gwarchod natur rhyngwladol a chenedlaethol 
a’u dangos ar fapiau sydd yn Helaethiad H-IV i’r atodiad hwn. Y safleoedd 
rhyngwladol, h.y. nodwyd safleoedd dynodedig Natura 2000 (gan gynnwys 
safleoedd Ramsar) a safleoedd cenedlaethol (Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)) o Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd presennol 
(HRA) CRhT2 Gorllewin Cymru. Penderfynwyd ar yr adeg hon hefyd a oedd 
yna unrhyw ymchwiliadau ychwanegol y gellid eu hargymell ar gyfer cylch 
nesaf adolygiadau CRhT i ysbrydoli’r Asesiad CFfD, fel astudiaethau i roi sylw i 
barth dylanwad o ran Elfennau Ansawdd Biolegol. Er enghraifft, gall effeithiau 
newidiadau mewn cludo gwaddodion effeithio ar bysgod, yn ogystal ag 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, morfa heli a morwellt. 

H2.3 Cam 2: Diffinio Nodweddion a Materion 

H2.3.1 Ar gyfer CRhT2, caiff rhannau o’r arfordir eu hystyried mewn perthynas â’u 
dylanwad ar (a’u rhyngweithiad ag) ardaloedd eraill o’r CRhT ac, felly, 
datblygwyd cyfres o 20 Parth Datblygu Polisi (PDZ), fel y dangoswyd yn Ffigur 
2.1, sy’n ymgorffori rhannau penodol o’r arfordir. Ystyriwyd y darnau hyn o 
forlin mewn perthynas â’u dylanwad ar, a’u rhyngweithiad ag, ardaloedd eraill 
o’r CRhT. Ar ben hynny, rhannwyd pob PDZ yn Unedau Rheoli (MAN), a 
rhannwyd hwythau’n Unedau Polisi (PU). Mae Helaethiad H-II yn manylu’r 
cyrff dŵr arfordirol, trosiannol, croyw a chodi perthnasol a aseswyd ymhob 
uned bolisi a pholisi dewisol CRhT2 cyfatebol. 

H2.3.2 Ym mhrif ddogfen CRhT2 ar gyfer pob PDZ, mae crynodebau o bolisi dewisol y 
CRhT a sut mae hyn yn wahanol i’r ‘gyda rheoli presennol’ (WPM); 
defnyddiwyd y rhain i nodi sut allai polisïau CRhT2 effeithio ar nodweddion y 
CFfD (h.y. Elfennau Ansawdd Biolegol pob corff dŵr). Nodwyd y paramedrau 
ffisegol a hydromorffolegol y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt, a’r Elfennau 
Ansawdd Biolegol ymhob corff dŵr sy’n ddibynnol ar y paramedrau hyn, yn 
Nhabl Asesu 2 (Helaethiad H-V) ar gyfer pob corff dŵr. Ystyriwyd yn 
ddiangen cwblhau Tabl Asesu 1 yn yr achos hwn gan fod yr holl wybodaeth yn 
cael ei hymhelaethu yn Nhabl Asesu 2; mae hyn yn unol â chanllawiau 
Asiantaeth yr Amgylchedd (2009). Yn ogystal, defnyddiwyd y dosbarthiad cyrff 
dŵr, Potensial Ecolegol disgwyliedig, Amcanion Amgylcheddol CFfD 
perthnasol (ar sail Adran 2.1), Dynodiadau Ardaloedd Gwarchodedig 
perthnasol, a’r ‘Mesurau Lliniaru’ perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru hefyd 
ar gyfer Tabl Asesu 2.  

H2.3.3 Yn ogystal, ar gyfer pob un o’r Cyrff Dŵr a nodwyd yn berthnasol yng Ngham 1, 
gwnaed asesiad sgrinio dechreuol ar allu’r polisïau CRhT cyffredinol (Cadw’r 
Llinell (HTL), Symud y Llinell Ymlaen (ATL), Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) ac 
Adlinio Rheoledig (MR)) i effeithio ar y cyrff dŵr arwyneb, er mwyn penderfynu 
a fyddai modd hepgor unrhyw rai ohonynt o’r asesiad pellach sy’n ofynnol yng 
Nghamau 3 a 4. Mae Tabl Asesu 2 yn crynhoi’r Cyrff Dŵr hynny y mae modd 
eu hepgor o asesiad pellach (dylid cyfeirio at Helaethiad H-V). 
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H3 CYFNOD 2 METHODOLEG ASESU 

H3.1 Cyflwyniad 

H3.1.1 Cynhaliwyd Camau 3 a 4 o Asesiad y CFfD yn dilyn ymgynghori rhagarweiniol 
ar Adroddiad Ymchwiliad Dechreuol Cyfnod 1 y CFfD gydag Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru. Cofnodwyd ac ymgorfforwyd y sylwadau o’r ymgynghori 
yn Helaethiad H-VI i’r Adroddiad Asesiad CFfD hwn. 

H3.2 Cam 3: Asesu Polisïau Dewisol CRhT2 gyferbyn â’r Amcanion 
Amgylcheddol 

H3.2.1 Yn cefnogi asesiad polisïau CRhT2 gyferbyn â’r Amcanion Amgylcheddol mae 
adroddiad tabledig seiliedig ar y tablau Crynodeb Polisi ar gyfer pob Uned 
Bolisi yn adroddiad CRhT2. Gan ddefnyddio’r wybodaeth am nodweddion a 
materion y corff dŵr sy’n cael eu diffinio yn Nhabl Asesu 2, aseswyd effeithiau 
tebygol pob un o bolisïau’r CRhT fesul PU a’u crynhoi fesul Uned Reoli ar gyfer 
pob un o’r Cyrff Dŵr perthnasol a’u cofnodi yn Nhabl Asesu 3. Ar gyfer pob 
PU, bydd y newidiadau i’r paramedrau ffisegol a hydromorffolegol perthnasol a 
allai ddigwydd o ganlyniad i bolisi’r CRhT yn cael eu nodi. Ystyriwyd effeithiau 
newid yn yr hinsawdd ar brosesau man cychwyn hefyd wrth asesu’r holl 
gyfnodau. Ystyriodd asesiad dirywiad mewn perthynas â’r Gyfarwyddeb effaith 
unrhyw newidiadau yn nodweddion y corff dŵr arwyneb (Elfennau Ansawdd 
Biolegol) a nodwyd yn Nhabl Asesu 2. 

H3.2.2 Roedd asesiad polisïau CRhT2 hefyd yn cynnwys ystyried y gallu i effeithio ar y 
Cyrff Dŵr Croyw tua’r tir a nodwyd yn ystod Cam 1 fel rhai y gallai’r polisïau 
hynny ddylanwadu arnynt (dylid cyfeirio at adran 2.1). Gallai effaith godi os mai 
polisi CRhT2 ar gyfer Uned Bolisi yw NAI neu MR oherwydd y gallai’r 
dewisiadau polisi hyn beri boddi cynefinoedd dŵr croyw dan ddŵr hallt ac, felly, 
gallai effeithio ar fioleg y dŵr croyw. 

H3.2.3 Yn ogystal, roedd asesiad polisïau CRhT2 yn Nhabl Asesu 3 yn cynnwys 
ystyried y gallu i effeithio ar Gorff Dŵr Codi. Rhoddwyd sylw arbennig i Unedau 
Polisi os mai polisi CRhT2 yw NAI (lle’r amddiffynnwyd o’r blaen) neu MR, 
oherwydd y gallai’r polisïau hyn beri bod y rhyngwyneb rhwng dŵr hallt a dŵr 
croyw’n symud tua’r tir. Gallai hyn, ar y cyd â phwysau tynnu dŵr, beri ymyriad 
dŵr hallt a dirywiad y Corff Dŵr Croyw. Ar gyfer yr Unedau Polisi hyn, bydd 
cwmpas y tyniadau dŵr codi’n cael eu nodi trwy ddefnyddio Parth 3 (dalgylch 
llawn tynnu dŵr codi) o’r Parth Gwarchod Ffynonellau. Pan fo Parth 3 tynnu 
dŵr i’w weld yn ymestyn at y morlin, neu’n ymestyn at y draethlin ddisgwyliedig 
hirdymor (100 mlynedd), ystyriwyd y gallai polisi CRhT2 achosi dirywiad yn 
ansawdd y tynnu dŵr oherwydd ymwthiad halwynog. Ystyriwyd hefyd lle gallai 
polisïau CRhT2 arwain at ddirywiad yn Statws neu Botensial y Cyrff Dŵr 
Trosiannol ac Arfordirol o ganlyniad i lygru dŵr codi. 

H3.2.4 Yna cymharwyd canlyniadau asesiad pob Uned Bolisi â’r Amcanion 
Amgylcheddol (yn ôl Adran 2.1). Ar gyfer pob Uned Bolisi mae Tabl Asesu 3 
yn cofnodi a yw polisi CRhT2 yn gallu achosi neu gyfrannu at fethu cyflawni’r 
Amcanion Amgylcheddol. Yn dilyn asesu polisïau CRhT2 pob Uned Bolisi, 
gwnaed crynodeb o gyflawni (neu fethu cyflawni) yr Amcanion Amgylcheddol ar 
raddfa’r cyrff dŵr (Tabl Asesu 4). 
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H3.3 Cam 4: Datganiadau Cryno CFfD Cyflawn  

H3.3.1 Lle nodwyd naill ai na fyddai Amcanion Amgylcheddol y CFfD yn cael eu 
cyflawni mewn un neu fwy o Unedau Polisi mewn corff dŵr neu y gallai fod 
dirywiad mewn corff dŵr, yna cofnodwyd yng ngholofn olaf Tabl Asesu 4 bod 
angen ‘Datganiad Cryno’ y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Yna cwblhawyd 
Datganiadau Cryno ar gyfer pob un o’r Cyrff Dŵr fel bo angen o Dabl Asesu 4 
a’u rhoi yn Nhabl Asesu 5. Mae’r Datganiadau Cryno wedi rhoi sylw i bump o 
gwestiynau, sef: 

1. A ymgorfforwyd holl fesurau lliniaru ymarferol (gan gynnwys mesurau lliniaru 
CRhBA Gorllewin Cymru) ym mholisïau dewisol CRhT2 sy’n effeithio ar y corff dŵr 
hwn er mwyn lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws y corff dŵr? Os na, yna 
rhestrwch y mesurau lliniaru y gallai fod eu hangen. 

2. A oes modd dangos bod y rhesymau dros ddewis polisïau dewisol CRhT2 yn 
rhesymau hanfodol sef er budd cyhoeddus gor-redol (IROPI) a/neu fod y 
buddiannau i’r amgylchedd ac i gymdeithas o gyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 
yn fwy na buddiannau polisïau dewisol CRhT2 i iechyd dynol, i gynnal iechyd a 
diogelwch neu i ddatblygiad cynaliadwy? 

3. A ystyriwyd dewisiadau eraill llawer gwell ar gyfer polisïau CRhT2? A oes modd 
dangos y diystyrwyd y dewisiadau polisi amgylcheddol gwell hynny a ddiystyrwyd 
naill ai oherwydd eu bod yn dechnegol anymarferol neu’n anghymesur o ddrud? 

4. A oes modd dangos nad yw polisïau dewisol CRhT2 yn rhwystro nac yn peryglu 
cyflawni amcanion y Gyfarwyddeb yn barhaol mewn Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth 
Basn Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

5. A oes modd dangos nad oes unrhyw faterion gor-redol eraill y dylid eu hystyried 
(e.e. safleoedd dynodedig, argymhellion o’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd)? 

H3.3.2 Ystyriwyd y mesurau lliniaru perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru hefyd wrth 
adolygu polisïau CRhT2 ar gyfer ardal astudiaeth Gorllewin Cymru. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig gan fod CRhT2 yn gyfle pwysig i weithredu rhai o fesurau 
CRhBA. Mae Tabl Asesu 4 yn crynhoi faint a pha rai o’r mesurau a 
gyflawnwyd (neu a gyflawnwyd yn rhannol) gan y newidiadau ym mholisïau 
CRhT, tra bo Tabl Asesu 5 yn trafod yn fanwl sut yr ymgorfforwyd y mesurau 
lliniaru yn y CRhT. Bydd y Cynllun Gweithredu yn nogfen derfynol y CRhT 
hefyd yn cynnwys gofyniad bod holl gynlluniau sy’n deillio o bolisïau CRhT2 yn 
ystyried y mesurau lliniaru hynny sy’n cael eu rhestru yn Rhaglen Fesurau 
CRhBA Gorllewin Cymru. 

H3.3.3 Adolygwyd copi drafft o Adroddiad ACFfD gan Grŵp Llywio’r Cleient a 
chynhwyswyd sylwadau’r Grŵp yn Helaethiad H-IV. Gwnaed hyn er mwyn 
sicrhau bod cytundeb ynghylch y polisïau a’u heffaith ar y cyrff dŵr arwyneb a 
dŵr codi.   
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H4 CANLYNIADAU CYFNOD 1 

H4.1 Cam 1: Cwmpasu CRhT2 – Crynhoi Data 

Cyrff Dŵr Statws Uchel  

H4.1.1 Ni ddosbarthwyd Statws Uchel i urhyw un o’r Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol 
yn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru. Felly, ni ystyriwyd a allai polisïau 
CRhT2 gyflawni neu fethu cyflawni Amcan Amgylcheddol 1 CFfD ymhellach yn 
yr asesiad hwn. 

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (TraC) 

H4.1.2 Mae 35 o Gyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru, 
fel sy’n cael eu dangos yn Ffigur 4.1 (mae mapiau manylach yn Helaethiad H-
I (Ffigurau a - i)). Mae hyn yn cynnwys 19 o Gyrff Dŵr Trosiannol ac 16 o Gyrff 
Dŵr Arfordirol. Mae Tabl 4.1 yn rhoi gwybodaeth am y Cyrff Dŵr Trosiannol ac 
Arfordirol hyn gan gynnwys eu dynodiad, statws, amcan cyflawn a mesurau 
lliniaru perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru. Mae modd hepgor un o’r Cyrff 
Dŵr Arfordirol hyn ar yr adeg hon, gan ei fod oddi allan i ddylanwad ardal 
astudiaeth CRhT2. Y corff dŵr hwn yw ‘Ynys Gwales a’r Smalls’ 
(GBGB621008480000), sydd 9.5km o Ynys Sgomer ac 13.5km o’r tir mawr. 
Oherwydd y pellter, y farn yw bod polisïau CRhT2 yn annhebygol o effeithio 
digon ar yr hydrodynameg i effeithio ar y corff dŵr arbennig hwn. Felly, ni 
chafodd ei gofnodi ymhellach yn yr Asesiad CFfD hwn. 

H4.1.3 Dengys Tabl 4.1 bod saith o’r 19 Corff Dŵr Trosiannol yn cael eu dynodi fel 
rhai addasedig iawn (CDAI), gyda gweddill y Cyrff Dŵr ‘heb eu dynodi fel naill 
ai CDAI na CDG’. Dosbarthwyd naw o Gyrff Dŵr gyda Statws Ecolegol 
Cymedrol (Solfach, Gwaun, Nyfer, Teifi, Dwyfor, Braint, Seiont, Ffraw ac Alaw), 
tri gyda Statws Ecolegol Da (Mawddach, Glaslyn a’r Foryd), chwech gyda 
Photensial Ecolegol Cymedrol (Ystwyth a Rheidol, Dyfi a Leri, Dysynni, Artro, 
Cefni a Chonwy) ac un gyda Photensial Ecolegol Da (Erch).   

H4.1.4 Dynodwyd pedwar o’r 15 Corff Dŵr Arfordirol a gynhwyswyd yn CDAI, sef Afon 
Menai, Bae Caergybi, Morlyn Cemlyn a Bae Conwy (dylid cyfeirio at Dabl 4.1). 
Caiff Bae Caergybi a Bae Conwy eu dynodi fel y cyfryw oherwydd gwaith dyn 
yn amddiffyn yr arfordir, tra dynodwyd Morlyn Cemlyn oherwydd adeileddau 
dynol yng ngheg y morlyn. Mae gweddill y Cyrff Dŵr Arfordirol ‘heb eu dynodi’ 
fel naill ai CDAI na CDG. Dosbarthwyd Bae Caergybi, Afon Menai a Bae 
Conwy gyda Photensial Ecolegol Cymedrol a Morlyn Cemlyn gyda Photensial 
Ecolegol Da. Mae gan yr holl Gyrff Dŵr Arfordirol na ddynodwyd yn CDAI 
Statws Ecolegol Da. 

Cyrff Dŵr Croyw (CDC) 

H4.1.5 Mae nifer mawr o Gyrff Dŵr afonol o fewn dalgylch Gorllewin Cymru sy’n 
gollwng i’r arfordir yn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru, fel sy’n cael eu 
dangos yn Ffigur 4.2 (mae mapiau manylach yn Helaethiad H-I (Ffigurau j - 
q)). Gallai newidiadau mewn llifogydd llanwol dros y 100 mlynedd nesaf 
effeithio ar yr afonydd hyn ac, felly, gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. 
Dengys y mapiau manwl yn Helaethiad H-I barthau llifogydd Asiantaeth yr 
Amgylchedd (1 a 2) mewn perthynas â’r cyrff dŵr croyw (CDC) yn ardal 
CRhT2. Defnyddiwyd y wybodaeth hon i gynnwys y Cyrff Dŵr hynny yn ardal 
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astudiaeth CRhT2 yn Nhabl 4.2 isod, trwy benderfynu pa Gyrff Dŵr Croyw 
sydd mewn perygl o lifogydd llanwol. 

H4.1.6 Mae 668 o Gyrff Dŵr Croyw yn ardal astudiaeth CRhBA Gorllewin Cymru fel 
sydd i’w weld yn Ffigur 4.2. Dim ond 112 o’r rhain a gynhwyswyd yn yr asesiad 
fel rhai y gallai polisïau’r CRhT effeithio arnynt (dylid cyfeirio at Dabl 4.2 isod).   
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Ffigur 4.1 Map o Gyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol yn ardal CRhT Gorllewin Cymru 
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Ffigur 4.2 Cyrff Dŵr Croyw yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru 
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Tabl 4.1 Gwybodaeth am y Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol, gan gynnwys eu nod adnabod ac enw, dynodiadau hydromorffolegol ac ecolegol a’r mesurau 

lliniaru perthnasol 

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

Cyrff Dŵr Trosiannol 

T1 Solfach  

GB521006109400 

Heb ei Ddynodi’n Gorff Dŵr 
Gwneud neu Addasedig 
Iawn (CDG / CDAI) 

Cymedrol Statws 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Statws Da 
erbyn 2027 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T2 Gwaun 

GB521006110500 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 
CDAI 

Cymedrol Statws 
Ecolegol Da 
erbyn 2027  

Statws Da 
erbyn 2027 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T3 Nyfer 

GB511006115200 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 
CDAI 

Cymedrol 
 

Statws 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Statws Da 
erbyn 2027 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T4 Teifi 

GB511006206900 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 
CDAI 

Cymedrol Statws 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Statws Da 
erbyn 2027 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T5 Ystwyth a Rheidol 

GB511006315000 

Corff Dŵr Addasedig 
Iawn (CDAI) 

Cymedrol Potensial 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Potensial 
Da erbyn 
2027 

Amddiffyn yr 
Arfordir 

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 
 Dileu adeiledd darfodedig 
 Dileu glan galed / rhagfur, neu 

gyfnewid gydag ateb 
peirianyddol meddal. 

 Cadw a, lle bo modd, adfer 
cynefinoedd dyfrol hanesyddol. 

 Cynyddu amrywiaeth 
morffolegol yn y sianel. 

 Adsefydlu / ail-lunio glannau. 
 Adlunio rheoledig o’r 

amddiffynfeydd rhag llifogydd  
 Cadw a, lle bo modd, gwella 
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Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

gwerth ecolegol cynefin dyfrol 
ymylol, glannau a pharth y 
glannau 

 Newidiadau gweithredol ac 
adeileddol i lociau, llifddorau, 
coredau, rheoli traethau, ac ati 

 Cadw cynefinoedd dyfrol 
ymylol a’r glannau (newid 
sianelau). 

 Lliniaru anuniongyrchol / oddi 
ar y safle (mesurau 
gwrthbwyso). 

T6 Dyfi a Leri 

GB511006407000 

CDAI Cymedrol 
 

Potensial 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Potensial 
Da erbyn 
2027 

Pysgodfeydd 
Cregyn 

Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T7 Dysynni 

GB511006414900 

CDAI Cymedrol 
 

Potensial 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Potensial 
Da erbyn 
2027 

Amddiffyn yr 
Arfordir 

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 
 Dileu adeiledd darfodedig 
 Dileu glan galed / rhagfur, neu 

gyfnewid gydag ateb 
peirianyddol meddal. 

 Cadw a, lle bo modd, adfer 
cynefinoedd dyfrol hanesyddol.  

 Cynyddu amrywiaeth 
morffolegol yn y sianel.  

 Adlunio rheoledig o’r 
amddiffynfeydd rhag llifogydd  

 Cadw a, lle bo modd, gwella 
gwerth ecolegol cynefin dyfrol 
ymylol, glannau a pharth y 
glannau 

 Newidiadau gweithredol ac 
adeileddol i lociau, llifddorau, 
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Adroddiad Terfynol   

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

coredau, rheoli traethau, ac ati 
 Cadw cynefinoedd dyfrol 

ymylol a’r glannau (newid 
sianelau). 

 Lliniaru anuniongyrchol / oddi 
ar y safle (mesurau 
gwrthbwyso). 

T8 Mawddach 

GB511006407100 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 
CDAI 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 
erbyn 2015 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T9 Atro  

GB521006407200 

CDAI Cymedrol 
 

Potensial 
Ecolegol Da 
erbyn 2027 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Mordwyo 
 

Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T10 Glaslyn  

GB511006507300 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

 Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T11 Dwyfor  

GB511006511000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Cymedrol 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Statws Da 

erbyn 2027 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T12 Erch  

GB521006509600 

CDAI Da 
 

Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Potensial 

Da erbyn 

2015 
 

Mordwyo 
 

Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 
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Adroddiad Terfynol   

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

T13 Y Foryd  

GB521006501200 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T14 Braint 

GB521010201000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Cymedrol 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Statws Da 

erbyn 2027 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T15 Cefni 

GB521010207500 

CDAI Cymedrol Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Flood 

Protection  
 

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 
 Cynyddu amrywiaeth 

morffolegol yn y sianel. 
 Adlunio rheoledig o’r 

amddiffynfeydd rhag llifogydd.  
 Cadw a, lle bo modd, gwella 

gwerth ecolegol cynefin dyfrol 
ymylol, glannau a pharth y 
glannau. 

 Cadw cynefinoedd dyfrol ymylol 
a’r glannau (newid sianelau). 

T16 Seiont  

GB521006501100 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Cymedrol 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Statws Da 

erbyn 2027 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T17 Ffraw 

GB521010207400 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Cymedrol 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Statws Da 

erbyn 2027 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

T18 Alaw  

GB521010207600 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Cymedrol 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 

Statws Da 

erbyn 2027 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 
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Adroddiad Terfynol   

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

T19 Conwy  

GB541006614800 

CDAI Cymedrol Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Flood 
Protection  

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 

 Dileu glan galed / rhagfur, neu 

gyfnewid gydag ateb 

peirianyddol meddal. 

 Adlunio rheoledig o’r 

amddiffynfeydd rhag llifogydd.  

 Cadw a, lle bo modd, gwella 

gwerth ecolegol cynefin dyfrol 

ymylol, glannau a pharth y 

glannau. 
  

Cyrff Dŵr Arfordirol 

C1 De Sir Benfro 

GB611008590003 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

C2 De Bae Ceredigion 

GB621009580000  

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 

C3 Canol Bae 
Ceredigion 

GB651009030000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C4 Gogledd Bae 
Ceredigion 

GB621009600000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 
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Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

C5 Bae Tremadog  

GB651009350000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C6 De Bae Caernarfon 

 GB651010610000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C7 Gogledd Bae 
Caernarfon 

GB621010380000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C8 Afon Menai 

GB681010120000 

CDAI Cymedrol 
 

Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Pysgodfeydd 

Cregyn 
 

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 

 Dileu glan galed / rhagfur, neu 

gyfnewid gydag ateb 

peirianyddol meddal. 

 Adlunio rheoledig o’r 

amddiffynfeydd rhag llifogydd.  

 Addasu adeiledd neu adennill.  

 Paratoi strategaeth garthu / 

gwared. 

 Lleihau effaith carthu.  

 Lleihau ail ddaliant gwaddod.  
 

C9 Bae Cymyran  

GB651010370000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 
CRhBA 
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Adroddiad Terfynol   

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

C10 Bae Caergybi 

GB681010360000 

CDAI Cymedrol  Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Amddiffyn yr 

Arfordir, 

Mordwyo 
 

Mesurau perthnasol heb fod yn 
bodoli: 

 Dileu glan galed / rhagfur, neu 

gyfnewid gydag ateb 

peirianyddol meddal. 

 Adlunio rheoledig o’r 

amddiffynfeydd rhag llifogydd.  

 Addasu adeiledd neu adennill.  

 

Mesurau’n bodoli:  

 Paratoi strategaeth garthu / 

gwared. 

 Lleihau effaith carthu.  

 Lleihau ail ddaliant gwaddod. 
 

C11 Culfor Caergybi 

GB681010450000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da  Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C12 Ynysoedd y 
Moelrhoniaid 

GB611010390000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C13 Morlyn Cemlyn 

GB610100083000  

CDAI Da 
 

Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Potensial 

Da erbyn 

2015 
 

Adeiledd 
 

Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 
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Adroddiad Terfynol   

Nod 
Adnabod 
Asesiad 

CFfD 

Nod adnabod ac 
enw’r corff dŵr 

Dynodiad 
Hydromorffolegol 

Statws / 
Potensial 
Ecolegol 
Presennol 

Amcan 
Ecolegol 

Amcan 
Cyflawn 

Rheswm 
dros y 
Dynodiad 

Mesurau Lliniaru Perthnasol o 
CRhBA Gorllewin Cymru 

C14 Gogledd Ynys Môn 

GB641010620000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

  Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C15 Bae Conwy  

GB671010400000 

CDAI Cymedrol 
 

Potensial 

Ecolegol Da 

erbyn 2027 
 

Potensial 

Da erbyn 

2027 
 

Amddiffyn yr 
Arfordir, 
Pysgodfeydd 
Cregyn 
 

Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 

C16 Ynys Gwales a’r 
Smalls 
GB621008480000 

Heb ei Ddynodi’n CDG / 

CDAI 
 

Da 
 

Statws 

Ecolegol Da 

erbyn 2015 
 

Statws Da 

erbyn 2015 
 

 Ni nodwyd dim yn Helaethiad B i’r 

CRhBA 
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Adroddiad Terfynol   

Tudalen Wag



 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 26 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

H4.1.7 Mae hyn yn dibynnu a yw Cyrff Dŵr Croyw yn ardal astudiaeth CRhT2 mewn 
perygl ymwthiad halwynog llawer iawn mwy o ganlyniad i fwy o lifogydd llanwol 
dros y 100 mlynedd nesaf. Aseswyd hyn trwy ddefnyddio’r parthau llifogydd 
unwaith mewn 1000 o flynyddoedd ar gyfer y cyfnodau heddiw, 50 mlynedd a 
100 mlynedd. Hepgorwyd 12 afon arall oherwydd eu bod yn arllwys i rannau o’r 
arfordir sydd ar hyn o bryd yn ddiamddiffyn ac a fydd yn dal yn ddiamddiffyn 
gan mai’r polisi dewisol yw NAI ymhob un o’r tri chyfnod. Felly, bydd unrhyw 
gynnydd mewn llifogydd llanwol yn naturiol ac nid oherwydd unrhyw 
amddiffynfeydd (neu dynnu amddiffynfeydd oedd yno o’r blaen). 

H4.1.8 Dosbarthwyd saith o’r 73 Corff Dŵr Croyw a archwiliwyd fel addasedig iawn, 
dau ohonynt gyda Photensial Ecolegol Da (Gwyrfai ac Wydden), tra bo gan y 
gweddill Botensial Ecolegol Cymedrol. Rhagwelwyd y bydd pum Corff Dŵr 
Croyw na ddynodwyd fel CDG na CDAI yn gwella eu statws o gymedrol i dda 
erbyn 2015. Dim ond tri Chorff Dŵr sydd â Statws Ecolegol Gwael (Mwldan yn 
Uned Bolisi 5.11, Llifon yn Uned Bolisi 16.2 ac Ogwen (isaf) yn Uned Bolisi 
16.31), er bod polisïau CRhT2 yn annhebygol o effeithio ar y ddwy olaf gan eu 
bod yn gollwng ar hyd morlin diamddiffyn.  

H4.1.9 Mae 61 o lynnoedd yn ardal CRhBA Gorllewin Cymru, ond dim ond dau o’r 
rhain sy’n agos at yr arfordir ac mewn perygl o ymwthiad halwynog yn ardal 
astudiaeth CRhT2; Y rhain yw Llyn Coron (GB31033337) a Llyn Dinam 
(GB31032948). Ni ddynodwyd Llyn Coron fel corff dŵr gwneud neu addasedig 
iawn (CDG / CDAI) ac mae ei statws yn gymedrol gyda’r bwriad o gyflawni 
SED erbyn 2027. Mae’r llyn hwn yn rhan o safle Natura 2000 a safle dynodedig 
dan y Gyfarwyddeb Nitradau ac mae ar bwys Uned Bolisi 17.2 (Traeth Mawr). 
Nid yw Llyn Dinam chwaith yn CDG / CDAI dynodedig ac mae ei statws yn 
gymedrol gyda’r bwriad o gyflawni Statws Ecolegol Da erbyn 2027. Mae’r llyn 
bach hwn yn rhan o safle Natura 2000 ac mae ar bwys Uned Bolisi 17.19 (Y 
Môr Mewndirol). 

Cyrff Dŵr Codi (CDC) 

H4.1.10 Mae cyfanswm o ddeg Corff Dŵr Codi yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru ac nid 
oes unrhyw haenau anghynhyrchiol1. Caiff y Cyrff Dŵr Codi hyn a’u statws eu 
rhestru yn Nhabl 4.3 isod a chânt eu dangos yn Ffigur 4.3.  

H4.1.11 Dosbarthwyd statws pump o’r deg Corff Dŵr Codi fel gwael at ei gilydd. 
Dosbarthwyd statws meintiol yr holl Gyrff Dŵr Codi fel da ond y statws cemegol 
a fethwyd yn y Cyrff Dŵr Codi a ddosbarthwyd fel gwael.     

H4.1.12 Gwarchodwyd pob un o’r deg Corff Dŵr Codi hefyd fel Ardaloedd Gwarchod 
Dŵr Yfed (DrWPA) dan y Gyfarwyddeb Dŵr Daear (2006/118/EC), er bod y 
rhain oherwydd sensitifedd i faethynnau yn hytrach nag ymwthiad halwynog. 
Cyfeiriwyd at CRhBA Gorllewin Cymru er mwyn penderfynu’r statws o ran 
ymwthiad halwynog, oherwydd y gallai polisïau’r CRhT effeithio ar Gyrff Dŵr 
Codi a ddynodwyd fel ‘Mewn Perygl’, ‘Mewn Perygl yn ôl pob Tebyg’ neu o 
‘Statws Gwael’ yn ardal CRhT2. Ni ddynodwyd un o’r Cyrff Dŵr Codi fel o 
Statws Gwael, Mewn Perygl nac Mewn Perygl yn ôl pob Tebyg o ymwthiad 
halwynog, mae pob un o ‘Statws Da’ sy’n golygu nad yw ymwthiad halwynog 

                                                  
1 Creigiau yw’r rhain sy’n gyffredinol yn methu darparu cyflenwadau dŵr defnyddiadwy ac sy’n annhebygol o fod ag 

ecosystemau dŵr arwyneb a thir gwlyb yn dibynnu arnynt. 
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Adroddiad Terfynol   

yn cael ei ystyried fel mater sy’n codi ar hyn o bryd nac yn y dyfodol yn ardal 
CRhT2.   

H4.1.13 Mae gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd yn dangos presenoldeb 18 Parth 
Gwarchod Ffynonellau (SPZ) yn ardal CRhBA Gorllewin Cymru; fodd bynnag 
mae mwyafrif y rhain bellter cymharol fawr o’r morlin. Mae saith Parth 
Gwarchod Ffynonellau yng nghyffiniau arfordir ardal CRhT2, sef Nant Peris 
(nod adnabod corff dŵr: WE009), Morfa Mawddach (WE011), Abergynolwyn 
(WE010), Llannerch-goediog (WE005), Gelli Angharad (WE067), Brynberian 
Wrth Gefn (WE017) ac Eithbed (WE016). Dim ond un o’r ardaloedd hyn sydd 
mewn perygl o ymwthiad halwynog, sef Parth Gwarchod Ffynonellau Gelli 
Angharad ger Aberystwyth. Mae’r Parth Gwarchod Ffynonellau hwn ym 
Mharthau llifogydd 1 a 2 ac, felly, bydd polisïau CRhT2 yn penderfynu a fydd 
unrhyw newidiadau mewn perygl o ymwthiad halwynog. Felly, dim ond Parth 
Gwarchod Ffynonellau Gelli Angharad fydd angen ei asesu yng Nghyfnod 2 
Asesiad CFfD. 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl 4.2 Cwmpasu’r Cyrff Dŵr Croyw (i gyd yn afonydd yn Nalgylch Gorllewin Cymru) y byddai newidiadau mewn llifogydd llanwol yn effeithio arnynt dros y 100 mlynedd nesaf (a fesurwyd gan y newid parth llifogydd unwaith mewn 1000 o 

flynyddoedd) ac, felly, y gallai polisïau yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru effeithio arnynt. Lle bo afon yn arllwys ar hyd morlin diamddiffyn sydd â pholisi dewisol drafft NAI ymhob un o’r tri chyfnod ni chafodd ei chynnwys oherwydd y bydd cynnydd yng 

nghyrhaeddiad y llanw’n digwydd yn naturiol dros gyfnod. 

Nod Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr (nod 
adnabod) 

Nod Adnabod Unedau Polisi 
Perthnasol 

Dynodiad Hydromorffolegol Ansawdd 
Ecolegol 

Amcan Mesurau Lliniaru Perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru sydd heb fod yn bodoli 

Cynhwyswyd - Mewn perygl o lifogydd llanwol o barth llifogydd 1 mewn 1000 o flynyddoedd 

F1 Nant Haroldstone  GB110061031050 PU2.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F2 Nant Nolton  GB110061031070 PU2.8 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F3 Bathesland  GB110061031080 PU2.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F4 Nant y Brandy  GB110061031160 PU2.11 a 2.12 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F7 Solfach  GB110061038340 PU3.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Da Statws Da erbyn 

2015 

 

 Dim 

F8 Alun  GB110061038330 PU3.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F9 Dienw – 
blaenddyfroedd i derfyn 
y llanw, Abereiddi 

GB110061038370 PU3.9 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F11 Nant Wdig GB110061038490 PU4.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F12 Gwaun  GB110061038460 PU4.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F13 Nyfer GB110061038510 PU4.16 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Da 

 

Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F15 Dienw - Aber Afon Teifi 
ar yr ochr ddeheuol ger 
Poppit 

GB110062039120 PU5.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F16 Dienw - Aber Afon 
Teifi, Gogledd 
Llandudoch 

GB110062039100 PU5.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI 

 

Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F17 Mwldan  GB110062039160 PU5.11 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Gwael Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F18 
Piliau 

GB110062039070 PU5.14 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F20 Gilwen GB110063036430 PU6.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F22 Howni  GB110063036410 PU6.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F23 Hawen  GB110063036470 PU6.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F24 Ffynnon  GB110063036490 PU6.8 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F25 Halen GB110063041380 PU7.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F26 Gido GB110063041400 PU7.4 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

  

F27 Aeron  GB110063041500 PU8.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F28 Arth  GB110063041460 PU8.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 
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Adroddiad Terfynol   

Nod Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr (nod 
adnabod) 

Nod Adnabod Unedau Polisi 
Perthnasol 

Dynodiad Hydromorffolegol Ansawdd 
Ecolegol 

Amcan Mesurau Lliniaru Perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru sydd heb fod yn bodoli 

F29 Cledan GB110063041480 PU8.8 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F30 Peris GB110063041490 PU8.8 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F31 Wyre GB110063041510 PU8.9 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F32 Ystwyth  GB110063041710 PU9.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F33 Rheidol  GB110063041570 PU9.3, 9.4, 9.5 a 
9.6 

Addasedig Iawn (oherwydd cynhyrchu 
trydan, rheoli dŵr a chadw dŵr) 

Cymedrol Potensial Da erbyn 
2027 

 Dim 

F34 Clarach  GB110063041600 PU9.11 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F35 Leri – isaf GB110064043570 PU10.5 a 10.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F36 Cletwr GB110064043600 PU10.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F37 Llyfnant  GB110064048250 PU10.7 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F38 Dyfi GB110064048390 PU10.8 a 10.9 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F39 Pennal  GB110064048360 PU10.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F40 Dienw – isafon i’r 
gogledd o Afon Dyffyn-
Gwyn  

GB110064048310 PU10.17 Addasedig Iawn  Cymedrol  Potensial Da erbyn 
2027  

 Cynyddu amrywiaeth morffolegol yn y sianel; 

 Adeileddau neu fecanweithiau eraill yn bodoli ac yn cael eu rheoli fel bod pysgod yn 

gallu cyrraedd dyfroedd i fyny ac i lawr yr afon o’r gwaith cronni; 

 Newidiadau gweithredol ac adeileddol i lociau, llifddorau, coredau, rheoli traethau ac 

ati; 

 Cyfundrefn Reoli Llystyfiant Detholus; 

 Techneg Berthnasol Rheoli Llystyfiant;  

 Amseru Priodol (Rheoli Llystyfiant); 

 Technegau Priodol (Rhywogaethau Ymosodol); a hefyd  

 Cadw cynefinoedd dyfrol ymylol a’r glannau (newid sianelau). 

F41 Fathew  GB110064048410 PU10.18 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F42 Dysynni - isaf GB110064048440 PU10.18 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da 

 

Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F43 Gwril GB110064048470 PU11.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F44 Isafon anhysbys ger 
Afon Dysynni 

GB110064048460 PU11.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F45 Isafon anhysbys ger 
Afon Dysynni 

GB110064048500 PU11.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F46 Mawddach GB110064048540 PU11.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F47 Arthog  GB110064048640 PU11.9 ac 11.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F48 Aber Afon Mawddach –
de  

GB110064048540 
GB110064048650 
GB110064048660 

PU11.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F49 Mawddach isaf GB110064048710 PU11.12 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F51 Wnion – isaf GB110064048800 PU11.12 Addasedig Iawn Cymedrol 

 

Potensial Da erbyn 

2027 

 

 Aildrefnu’r afon lle nad oes modd addasu cyfundrefn y llif; 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 
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Adroddiad Terfynol   

Nod Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr (nod 
adnabod) 

Nod Adnabod Unedau Polisi 
Perthnasol 

Dynodiad Hydromorffolegol Ansawdd 
Ecolegol 

Amcan Mesurau Lliniaru Perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru sydd heb fod yn bodoli 

 Sicrhau bod cyfundrefn briodol o lif man cychwyn i lawr yr afon o’r cronni; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n 

cyd-fynd ag amodau statws da; 

F52 Cwm-Mynach GB110064048820 PU11.12 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 

2027 

 Dim 

F53 Cwm-Llechen GB110064048810 PU11.13 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 

2015 

 Dim 

F54 Aber Afon Mawddach – 
gogledd  

GB110064048680  PU11.16 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F55 Aber Afon Mawddach – 
gogledd 

GB110064048690 PU11.17, 11.18 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F56 Ysgethin  GB110064048830 PU11.20 Addasedig Iawn  Cymedrol  Statws Da erbyn 
2027 

 Aildrefnu’r afon lle nad oes modd addasu cyfundrefn y llif; 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 

 Sicrhau bod cyfundrefn briodol o lif man cychwyn i lawr yr afon o’r cronni; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; a hefyd 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n 

cyd-fynd ag amodau statws da. 

F57 Isafon ddienw ger Afon 
Artro 

GB110064048200 PU12.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F59 Artro  GB110064048220 PU12.4 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F60 Aber Afon Dwyryd - de GB110065053500 PU12.8, 12.9 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol  Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F63 Gaseg isaf GB110065053820 PU12.13 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F64 Dienw i Aber Afon 
Glaslyn – gogledd 

GB110065053770 PU12.16 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F65 Isafon ddienw Bae 
Tremadog  

GB110065053540 PU12.18 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F66 Dwyfach GB110065053730 PU12.22 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F67 Wen (Penrhyn Llŷn) GB110065053680 PU12.24 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F68 Erch – isaf GB110065053570 13.4 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F69 Rhyd-Hir – isaf GB110065053490 13.4 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F70 Penrhos no information 
available (NIA) 

13.4 NIA NIA NIA  NIA 

F71 Soch  GB110065053760 PU13.12 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F72 Dienw ger dalgylch 
Soch, Soch 

GB110065047990 PU13.14 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F73 Llyfni  GB110065053970 PU16.1 Addasedig Iawn  Cymedrol  Potensial Da erbyn 
2027 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; a hefyd 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n 
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Adroddiad Terfynol   

Nod Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr (nod 
adnabod) 

Nod Adnabod Unedau Polisi 
Perthnasol 

Dynodiad Hydromorffolegol Ansawdd 
Ecolegol 

Amcan Mesurau Lliniaru Perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru sydd heb fod yn bodoli 

cyd-fynd ag amodau statws da. 

F74 Llifon  GB110065053980 PU16.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Gwael  Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F75 Carrog  GB110065053990 PU16.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F76 Cefni GB110102058670 PU16.9 Addasedig Iawn  Cymedrol Potensial Da erbyn 
2027  

 Cynyddu amrywiaeth morffolegol yn y sianel. 

 Byndiau llifogydd (ponciau pridd, yn lle muriau llifogydd). 

 Symud argloddiau’n ôl. 

F77 Gwyrfai  GB110065054190 PU16.11 Addasedig Iawn  Da  Potensial Da erbyn 
2015  

 Dim 

F78 Dienw i’r Foryd – 
dwyrain 

GB110065054000 PU16.11 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F79 Seiont – isaf  GB110065054040 PU16.12 Addasedig Iawn  Cymedrol Potensial Da erbyn 
2027 

 Aildrefnu llif yr afon lle nad oes modd addasu cyfundrefn y llif; 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 

 Sicrhau bod cyfundrefn briodol o lif man cychwyn i lawr yr afon o’r cronni; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; a hefyd 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n 

cyd-fynd ag amodau statws da. 

F80 Cadnant GB110065054030 PU16.13 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F81 Dienw i Afon Menai – 
de 

GB110065058490 PU16.14 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F82 Lleiniog GB110102058900 PU16.25 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F83 Aber GB110065058550 PU16.32 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F84 Ddu  GB110065058570 PU16.33 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F85 Dienw – dalgylch 
Crigyll / Caradog  

GB110102058860 PU17.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F86 Crigyll GB110102058970 PU17.7 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F87 Dienw – dalgylch 
Crigyll / Caradog  

GB110102058930 PU17.20 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F88 Alaw  GB110102058980 PU17.22 Addasedig Iawn  Cymedrol  Potensial Da erbyn 
2027  

 Aildrefnu’r afon lle nad oes modd addasu cyfundrefn y llif; 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 

 Sicrhau bod cyfundrefn briodol o lif man cychwyn i lawr yr afon o’r cronni; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; a hefyd 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n 

cyd-fynd ag amodau statws da. 

F89 Tan R’allt  GB110102059100 PU17.22 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F90 Dienw – dalgylch 
Wygyr  

GB110102059090 PU17.23 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F91 Dienw – dalgylch 
Wygyr  

GB110102059150 PU18.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F92 Wygyr GB110102059170 18.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 
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Adroddiad Terfynol   

Nod Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr (nod 
adnabod) 

Nod Adnabod Unedau Polisi 
Perthnasol 

Dynodiad Hydromorffolegol Ansawdd 
Ecolegol 

Amcan Mesurau Lliniaru Perthnasol o CRhBA Gorllewin Cymru sydd heb fod yn bodoli 

F93 Afon Goch – Amlwch GB110102059230 18.16 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F94 Dienw – dalgylch 
Wygyr  

GB110102058990 19.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F95 Afon Goch – Dulas GB110102059000 19.3 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F96 Dienw – dalgylch 
Lligwy  

GB110102059030 PU19.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F97 Dienw – dalgylch 
Lligwy (Y Marchogion) 

GB110102059030 PU19.10 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F98 Nodwydd GB110102058870 PU19.14 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F99 Dienw i Fae Conwy GB110065058580 PU20.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F100 Afon Gyrach GB110065058590 PU20.2 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F101 Dienw Aber Afon 
Conwy – gorllewin 

GB110066059840 PU20.5 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F102 Gyffin GB110066059840 PU20.6 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F103 Wydden  GB110066059890 PU20.15 Addasedig Iawn  Da  Potensial Da erbyn 
2015 

 Dim 

F104 Afon Ganol  GB110066059900 PU20.15 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F105 Dienw i Aber Afon 
Conwy – dwyrain 

GB110066059800, 
GB110066059820 

PU20.16 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F106 Hiraethlyn GB110066059790 PU20.17 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 

F107 Ro GB110066059780 PU20.19 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F108 Dulyn GB110066059740 PU20.19 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da 

 

Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F109 Porth-llwyd GB110066059690 PU20.19 Addasedig Iawn Cymedrol Potensial Da erbyn 
2027 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i 

lawr yr afon; 

 Sicrhau bod cyflymder ac amrediad unrhyw suddiad gwneud yn cael ei reoli’n briodol 

er mwyn cynnal cymunedau planhigion ac anifeiliaid dyfrol ym mharthau glannau 

storfeydd a chyflenwadau dŵr gyda pharthau glannau’n silffoedd graddol; a hefyd 

 Sicrhau bod patrymau tymhorol lefelau dŵr yn ystod pob blwyddyn yn cael eu rheoli 

fel ag i sefydlu a chadw cymunedau planhigion ac anifeiliaid dyfrol ym mharth 

glannau’r croniad. 

F110 Afon Ddu GB110066054890 PU20.19 Addasedig Iawn Cymedrol Potensial Da erbyn 
2027 

 Fel yr uchod ar gyfer ‘Porth-llwyd’. 

F111 Crafnant GB110066054880 PU20.19 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Da 

 

Statws Da erbyn 
2015 

 Dim 

F112 Conwy GB110066060030 PU20.19 Heb ei Ddynodi’n CDG / CDAI Cymedrol Statws Da erbyn 
2027 

 Dim 
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Adroddiad Terfynol   

 

Ffigur 4.3 Map o Gyrff Dŵr Codi yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl 4.3 Cyrff Dŵr Codi yn ardal astudiaeth CRhT2, eu statws, perygl ymwthiad halwynog a 

phwysau / peryglon 

Nod 
Adnabod 
Asesiad CFfD 

Enw a Nod Adnabod 
y Corff Dŵr 

Statws 
at ei 
Gilydd  

Amcan y 
Statws  

Perygl 
Ymwthiad 
Halwynog 

Pwysau / Peryglon (a 
gymrwyd o ffigurau 
Helaethiad G y CRhT a 
RBC2) 

G1 Cleddau a Sir 

Benfro 

GB41002G200400 

Da Statws 
Da erbyn 
2015 

Da (hyder 
mawr) 

Ni nodwyd dim yn 
CRhBA 

G2 Teifi ac Arfordir 

Ceredigion 

GB41002G203300 

Gwael Statws 
Da erbyn 
2027 

Da (hyder 
mawr) 

Nitrad o ffynhonnell 
wasgaredig 

G3 Gogledd Ceredigion 

Ardal Rheidol  

GB41002G205000 

Gwael Statws 
Da erbyn 
2027 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Tynnu dŵr codi’n peryglu 
ecosystemau daearol 
dibynnol ar ddŵr codi 

G4 Meirionnydd 

GB41002G203200 

 

Gwael Statws 
Da erbyn 
2027 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Tynnu dŵr codi’n peryglu 
ecosystemau daearol 
dibynnol ar ddŵr codi 

G5 Llŷn ac Eryri 

GB41002G204600 

 

Da Statws 
Da erbyn 
2015 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Perygl i ddŵr codi 
ardaloedd gwarchodedig 
dŵr yfed 

G6 Carreg Galch 

Carbonifferaidd De 

Ynys Môn  

GB41002G206100 

Da Statws 
Da erbyn 
2015 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Ni nodwyd dim yn 
CRhBA 

G7 Ynys Môn Mân 

GB41002G204400 

Gwael Statws 
Da erbyn 
2027 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Ni nodwyd dim yn 
CRhBA 

G8 Carreg Galch 

Carbonifferaidd 

Canol Ynys Môn 

GB41001G204200 

Da Statws 
Da erbyn 
2015 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Ni nodwyd dim yn 
CRhBA 

G9 Carreg Galch 

Carbonifferaidd 

Dwyrain Ynys Môn 

GB41002G206200 

Da  Statws 
Da erbyn 
2015 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Ni nodwyd dim yn 
CRhBA 

G10 Conwy 

GB41002G203000 

 

Gwael Statws 
Da erbyn 
2027 

Da (dim llawer 
o hyder) 

Tynnu dŵr codi’n peryglu 
ecosystemau daearol 
dibynnol ar ddŵr codi  
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Adroddiad Terfynol   

Materion terfynau 

H4.1.14 Trwy gymharu polisïau drafft CRhT2 Gorllewin Cymru â’r terfynau cyrff dŵr 
arfordirol a throsiannol, gwelwyd bod nifer o anghysondebau, sy’n cael eu 
cyflwyno yn Nhabl 4.4 isod (ac sy’n cael eu dangos yn Ffigur 4.4, gyda 
mapiau manwl yn Helaethiad H-III). Mae’r materion terfynau hyn yn eithaf 
cymhleth, gydag anghysondebau’n ymwneud â Chyrff Dŵr Trosiannol ac 
Arfordirol. Lle bo modd, trafodwyd ac ystyriwyd adolygiad i’r terfynau gan dîm 
datblygu CRhT2. Mae hwn yn fater pwysig gan fod terfynau’r unedau polisi’n 
galluogi rheoli darnau tebyg o arfordir mewn ffordd gydlynol yn dilyn ystyried 
nifer o ffactorau gan gynnwys cymeriad yr arfordir naturiol a dynol, prosesau 
arfordirol a ffiniau’r awdurdodau gweithredu. 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl 4.4 Materion terfynau rhwng Cyrff Dŵr Arfordirol a Throsiannol ac unedau polisi CRhT2 

Uned 

Bolisi 

Disgrifiad o’r 

Uned Bolisi 

Mater Terfyn Corff Dŵr 

(C = corff dŵr arfordirol; 

T = corff dŵr trosiannol) 

Camau Gweithredu A oes modd / angen newid terfyn yr Uned Bolisi? Ffigur 

Helaeth-

iad H-III  

3.1 Dinas Fach i Ben 

Anglas 

De Sir Benfro (C1) - De 

Bae Ceredigion (C2) 

Gallai terfyn Uned Bolisi 3.8 - 

3.1 tua’r gogledd gywiro hyn. 

Nac oes. Terfyn presennol Uned Bolisi 3.8 - 3.1 i aros yn 

ddigyfnewid gan fod Uned Bolisi 3.8 (HTL/MR/MR) i gael ei 

hamddiffyn tra bo Uned Bolisi 3.1 yn ddiamddiffyn gyda NAI ymhob 

un o’r tri chyfnod. 

a 

4.4 a 4.8 Penyraber a 

Chlogwyni Trwyn 

y Castell 

De Bae Ceredigion (C2) – 

Afon Gwaun (T2) 

Rhannu Uned Bolisi 4.4 yn 

ddwy uned bolisi a symud 

Uned Bolisi 4.8 - 4.9 tua 170m 

i’r gorllewin o gwmpas Trwyn y 

Castell. 

Nac oes. Morlin yw clogwyn diamddiffyn Uned Bolisi 4.4 ac, felly, 

nid yw’n rhesymol ei rannu’n ddwy uned bolisi. Clogwyni diamddiffyn 

yw Unedau Polisi 4.8 a 4.9 ac, er y byddai modd symud y terfyn i 

gyd-fynd â therfyn y corff dŵr, nid yw’n cael ei ystyried yn 

angenrheidiol. 

b 

4.13 a 

4.19 

O gwmpas Craig 

y Gath ac o 

gwmpas y Begwn 

Mordwyo ym Mae 

Trefdraeth 

De Bae Ceredigion (C2) – 

Afon Nyfer (T3) 

Symud terfyn Uned Bolisi 4.13 

- 4.14 tua 400m i’r gorllewin (i’r 

gorllewin o Graig y Gath) a 

symud Uned Bolisi 4.18 - 4.19 

tua 160m ymhellach i’r 

gogledd. 

Nac oes. Clogwyni diamddiffyn yw Uned Bolisi 4.13 tra mai cefnogi 

amddiffynfeydd preifat lleol yw’r polisi ar gyfer Uned Bolisi 4.14. Mae 

rhywfaint o amddiffyn rhag llifogydd yn Uned Bolisi 4.18 tra bo Uned 

Bolisi 4.19 yn glogwyni diamddiffyn. Y polisi ar gyfer Uned Bolisi 

4.18 maes o law fydd NAI yn y trydydd cyfnod ac, erbyn hynny, 

gallai terfyn y polisi symud ymhellach i’r gogledd i gyd-fynd â therfyn 

y corff dŵr. 

c 

5.15 Clogwyni’r Mwnt 

ac Aber-porth  

De Bae Ceredigion (C2) – 

Canol Bae Ceredigion (C3) 

Symud terfyn Uned Bolisi 5.9 - 

5.15 tua’r dwyrain (tua 500m) 

Nac oes. Clogwyni diamddiffyn yw’r ddwy uned bolisi ac, felly, nid 

yw’n cael ei ystyried yn angenrheidiol symud y terfyn ar hyn o bryd. 

d 

9.1 Carreg Ti-pw i Allt 

Wen  

Canol Bae Ceredigion (C3) 

- Gogledd Bae Ceredigion 

(C4) 

Symud terfyn Uned Bolisi 8.10 

- 9.1 (PDZ8 - 9) ymhellach i’r 

gogledd (tua 3.9km). 

Nac oes. Clogwyni diamddiffyn yw’r ddwy uned bolisi ac, felly, nid 

yw’n cael ei ystyried yn angenrheidiol symud y terfyn ar hyn o bryd. 

e 

10.4 a 

10.14 

Ochr Twyni Bach 

tua’r môr a 

chyferbyn â 

Gwesty 

Trefeddian 

Gogledd Bae Ceredigion 

(C4) – Afon Dyfi ac Afon 

Leri (T6) 

Rhannu Uned Bolisi 10.4 yn 

ddwy uned bolisi a symud 

terfyn Uned Bolisi 10.14 - 

10.15 ymhellach i’r de (tuag 

1.7km). 

Nac oes / Fe all fod. Diffiniwyd Uned Bolisi 10.4 i MR y twyni tywod 

yn y cyfnod cyntaf ac yna NAI yn y ddau gyfnod olaf. Yr arwynebedd 

yw maint y tafod twyni tywod. Mae’r terfyn rhwng Unedau Polisi 

10.14 a 10.15 yn adlewyrchu dewis rheoli’r arfordir i amddiffyn yr 

asedau tua’r tir. Y polisi dewisol yw MR ar gyfer y ddwy Uned Bolisi 

ac, felly, yn dibynnu a fyddai’r rhain yn cael eu rheoli’n wahanol 

gallai olygu y byddai modd symud y terfyn hwn mewn adolygiadau 

f 
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Adroddiad Terfynol   

Uned 

Bolisi 

Disgrifiad o’r 

Uned Bolisi 

Mater Terfyn Corff Dŵr 

(C = corff dŵr arfordirol; 

T = corff dŵr trosiannol) 

Camau Gweithredu A oes modd / angen newid terfyn yr Uned Bolisi? Ffigur 

Helaeth-

iad H-III  

CRhT yn y dyfodol. 

11.5 ac 

11.14 

Ochr Tafod Ro 

Wen tua’r môr a 

Princes Avenue  

Gogledd Bae Ceredigion 

(C4) – Afon Mawddach 

(T8) 

Symud terfyn Uned Bolisi 11.4 

- 11.5 ymhellach i’r gogledd 

(tua 400m) a symud terfyn 

Uned Bolisi 11.14 - 11.15 

ymhellach i’r de (tua 300m). 

Nac oes. Diffiniwyd y terfyn rhwng Unedau Polisi 11.4 a 11.5 

oherwydd yr asedau tua’r tir, gan mai’r polisi ar gyfer Uned Bolisi 

11.4 yw HTL yn ystod y cyfnod cyntaf, ond yn MR ar gyfer Uned 

Bolisi 11.5. Diffiniwyd y terfyn rhwng Unedau Polisi 11.14 a 11.15 ar 

sail yr angen i HTL yn Uned Bolisi 11.14 yn ystod pob un o’r tri 

chyfnod, a HTL/MR/MR yn Uned Bolisi 11.15. 

g 

12.5 Twyni Llandanwg Gogledd Bae Ceredigion 

(C4) – Bae Tremadog (C5) 

Rhannu Uned Bolisi 12.5 yn 

ddwy uned bolisi 

Nac oes. Caiff diffiniad presennol Uned Bolisi 12.5 ei awgrymu, gan 

mai’r bwriad yw rheoli Twyni Llandanwg, tua’r môr a thua’r tir fel un 

uned. 

h 

12.7 Ochr twyni tywod 

Morfa Harlech 

tua’r môr 

Bae Tremadog (C5) – Afon 

Glaslyn (T10) 

Rhannu Uned Bolisi 12.7 yn 

ddwy uned bolisi.  

Nac oes. Mae Uned Bolisi 12.7 yn orynys twyn tywod diamddiffyn 

ac, felly, nid oes angen ei rhannu’n ddwy uned bolisi.  

i 

14.11 De-orllewin Llŷn Gogledd Bae Ceredigion 

(C5) – De Bae Caernarfon 

(C6) 

Symud terfyn Uned Bolisi 14.9 

- 14.11 ymhellach i’r gogledd o 

gwmpas y pentir i Fraich y 

Pwll. 

Nac oes. Clogwyni diamddiffyn yw’r ddwy uned bolisi ac, felly, nid 

yw’n cael ei ystyried yn angenrheidiol symud y terfyn ar hyn o bryd. 

j 

16.4 Morfa Dinlle  De Bae Caernarfon (C6) – 

Gogledd Bae Caernarfon 

(C7) 

Symud terfyn Uned Bolisi 16.3 

- 16.4 tua 500m ymhellach i’r 

gogledd. 

Nac oes. Mae diffiniad presennol Uned Bolisi 16.13 yn cynrychioli’r 

darn o arfordir sy’n wynebu cymuned Dinas Dinlle, sydd i’w 

amddiffyn yn y cyfnod cyntaf. Mae terfyn presennol yr Uned Bolisi’n 

sefyll rhwng dau gynllun gwahanol amddiffyn rhag llifogydd.   

k 
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Adroddiad Terfynol   

Uned 

Bolisi 

Disgrifiad o’r 

Uned Bolisi 

Mater Terfyn Corff Dŵr 

(C = corff dŵr arfordirol; 

T = corff dŵr trosiannol) 

Camau Gweithredu A oes modd / angen newid terfyn yr Uned Bolisi? Ffigur 

Helaeth-

iad H-III  

16.4 ac 

16.7 

Twyni tywod i’r 

gogledd o Forfa 

Dinlle ac ochr 

Tafod Abermenai 

tua’r môr 

Gogledd Bae Caernarfon 

(C7) – Afon Menai (C8)  

Rhannu Unedau Polisi 16.4 a 

16.7 yn ddwy uned bolisi’r un 

yn unol â therfynau’r cyrff dŵr. 

Nac oes. Bwriad y polisi ar gyfer Uned Bolisi 16.4 yw MR yn y ddau 

gyfnod cyntaf fel bod y twyni tywod yn hunangynhaliol gyda NAI yn 

yr hirdymor ac, felly, mae’n cael ei ystyried na fyddai’n effeithiol 

rhannu hyn yn ddau bolisi. Tafod diamddiffyn yw Uned Bolisi 16.7 

gyda thir uchel y tu cefn iddo ac, felly, nid oes angen ei rannu’n 

ddwy uned bolisi. 

l 

16.5 ac 

16.11 

Ceg y Foryd Afon Menai (C8) – Y Foryd 

(T13)  

Symud terfyn Uned Bolisi 16.4 

- 16.5 ymhellach i’r dwyrain yn 

unol â therfyn y corff dŵr 

trosiannol a rhannu Uned 

Bolisi 16.11 yn ddwy uned 

bolisi. 

Fe all fod / Nac oes. Gallai fod yn ymarferol symud terfyn Uned 

Bolisi 16.4 - 16.5, gan fod yr ardal hon yn ddiamddiffyn ac nid yw’n 

ymddangos bod rheswm dros ble mae ar hyn o bryd. Mae PU16.11 

yn dilyn ffordd yr arfordir o Ffordd yr Aber i Afon Carrog, sydd i’w 

gynnal yn ystod y ddau gyfnod cyntaf ac i gael ei thrin fel un uned 

bolisi. 

m 

16.11 ac 

16.12 

Ceg Aber Afon 

Seiont 

Afon Menai (C8) – Afon 

Seiont (T16) 

Symud terfyn Uned Bolisi 

16.11 - 16.12 ymhellach i’r 

gogledd-ddwyrain. 

Nac oes. Morlin amddiffynedig yw’r ddwy uned bolisi, gyda 

gwahanol gasgliadau polisi ac, felly, mae terfyn y polisi’n 

ddigyfnewid. 

m 

17.6 ac 

17.9 

Rhosneigr a’r 

pentir i’r de-

ddwyrain o 

Roscolyn 

Gogledd Bae Caernarfon 

(C7) – Bae Cymyran (C9) 

Symud terfyn Uned Bolisi 17.5 

- 17.6 tua 250m ymhellach i’r 

gogledd-orllewin a symud 

terfyn Uned Bolisi 17.9 - 17.10 

tua 500m ymhellach i’r 

dwyrain. 

Nac oes. Mae terfyn presennol Uned Bolisi 17.5 - 17.6 yn 

adlewyrchu’r trawsnewid o fae tywodlyd i glogwyni creigiog sydd â 

gwahanol gasgliadau polisi. Y bae a’r clogwyni o gwmpas Borthwen 

sy’n diffinio’r Uned Bolisi 17.10 fel ei bod yn uned ar wahân. Mae 

clogwyni uchel yn Unedau Polisi 17.9 a 17.10 gyda’r un polisi o MR 

yn y ddau gyfnod cyntaf ac, felly, nid oes angen symud y terfyn. 

n 

17.8 Twyni Tywod 

Traeth Cymyran 

Bae Cymyran (C9) – Culfor 

Caergybi (C11) 

Symud terfyn Uned Bolisi 17.8 

- 17.19 tua 350m ymhellach i’r 

de. 

Nac oes. Mae’r terfyn presennol yn adlewyrchu’r trawsnewid o 

flaendraeth tywodlyd gyda thir uwch y tu cefn iddo a’r tir isaf yng 

Nghulfor Caergybi. 

n 
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Uned 

Bolisi 

Disgrifiad o’r 

Uned Bolisi 

Mater Terfyn Corff Dŵr 

(C = corff dŵr arfordirol; 

T = corff dŵr trosiannol) 

Camau Gweithredu A oes modd / angen newid terfyn yr Uned Bolisi? Ffigur 

Helaeth-

iad H-III  

17.17 ac 

17.23 

  Culfor Caergybi (C11) – 

Bae Caergybi (C10) 

Symud terfyn Uned Bolisi 

17.16 - 17.17 ymhellach i’r 

dwyrain a rhannu Uned Bolisi 

17.23 yn ddwy uned bolisi. 

Nac oes. Mae terfyn Uned Bolisi 17.16 - 17.17 yn adlewyrchu’r 

trawsnewid o fae tywodlyd gwarchodedig i lan greigiog ddiamddiffyn 

ac, felly, nid oes modd ei newid. Bae tywodlyd gyda brigiadau 

creigiog yw Uned Bolisi 17.23 gyda pholisi MR yn ystod y tri chyfnod 

ac ni fyddai’n cael ei ystyried angenrheidiol rhannu’r uned bolisi, yn 

enwedig gan mai’r polisi ar gyfer Uned Bolisi 17.22 yw MR hefyd yn 

ystod pob un o’r tri chyfnod. 

o 

18.2 Pen Morglawdd 

Newydd yr 

Harbwr ac o fewn 

Bae Porth Tywyn-

mawr 

Bae Caergybi (C10) – 

Gogledd Bae Caernarfon 

(C7) 

Rhannu Uned Bolisi 18.2 yn 

ddwy uned bolisi. 

Nac oes. Mae terfynau Uned Bolisi 18.2 yn adlewyrchu’r trawsnewid 

o bentiroedd creigiog i fae tywodlyd, a’r polisi ar gyfer yr Uned Bolisi 

hon yw NAI yn ystod pob un o’r tri chyfnod. 

o 

17.22 Afon Alaw Culfor Caergybi (C11) – 

Afon Alaw (T18) 

Symud dau derfyn Uned Bolisi 

17.22 ymhellach i’r tir ar hyd 

Aber Alaw at derfyn y corff dŵr 

Nac oes. Pennwyd terfynau’r Uned Bolisi ar sail dylanwad yr 

hydrodynameg leol a llwybrau cludo gwaddodion, er mai’r polisi ar 

gyfer Unedau Polisi 17.21, 17.22 a 17.23 yw MR yn ystod y tri 

chyfnod ac, felly, nid oes angen newid y terfynau. 

p 

18.1 Twyn Cliperau i 

Bentir Wylfa 

Gogledd Bae Caernarfon 

(C7) – Ynysoedd y 

Moelrhoniaid (C12) 

Symud terfyn Uned Bolisi 18.4 

- 18.1 tua 50m i’r gogledd. 

Nac oes. Y polisi ar gyfer Unedau Polisi 18.1 a 18.4 yw NAI ac 

mae’r terfynau’n adlewyrchu’r trawsnewid o glogwyni i fae. Mae 

anghysondeb y terfyn yn ddigon bach i fod yn dderbyniol, yn hytrach 

na newid y terfyn yn CRhT2. 

q 

20.1 Gerizim Afon Menai (C8) – Bae 

Conwy (C15) 

Symud terfyn Uned Bolisi 20.1 

- 20.2 tua 600m i’r gorllewin. 

Nac oes. Mae terfyn y polisi’n adlewyrchu’r trawsnewid o 

amddiffynfeydd mewn dwylo preifat ac ym meddiant yr awdurdod 

lleol ar hyd glan môr y rheilffordd a’r promenâd. Y ddau bolisi yw 

HTL yn ystod pob un o’r tri chyfnod. Nid yw naill ai’n ymarferol nac 

yn angenrheidiol symud y terfyn hwn. 

r 

20.13 Pen y Gogarth Bae Conwy (C15) – Afon 

Conwy (T19) 

Symud terfyn Uned Bolisi 

20.12 - 20.13 tua 400m i’r 

gogledd-orllewin. 

Fe all fod. Polisi dewisol y ddwy Uned Bolisi yw NAI yn ystod pob 

un o’r tri chyfnod gan gynnwys blaendraeth cul gyda thir uwch y tu 

cefn iddynt. Mae’n ymddangos nad oes unrhyw reswm dros leoliad 

presennol y terfyn. 

r 
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Ffigur 4.4 Map Lleoliad yn dangos Materion Terfynau Cyrff Dŵr Arfordirol a Throsiannol mewn perthynas â Pharthau Datblygu Polisi CRhT2 Gorllewin Cymru 
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Tudalen wag 
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Safleoedd Dynodiad Gwarchod Natur  

H4.1.15 Mae nifer o ddynodiadau rhyngwladol a chenedlaethol gwarchod natur yn ardal 
y CRhT a aseswyd gan yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Atodiad I i’r 
CRhT hwn). Caiff y 40 safle Natura 2000 (Ardaloedd Cadwraeth Arbennig – 
ACA ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig – AGA) ac un safle Ramsar yn 
ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru eu dangos yn Helaethiad H-IV, gyda 
golwg dros y lleoliadau ar y map yn Ffigur 4.5. Caiff y dynodiadau rhyngwladol 
gwarchod natur perthnasol eu cyflwyno yn Nhabl 4.5 isod. 

Tabl 4.5 Dynodiadau Rhyngwladol Gwarchod Natur yn ardal astudiaeth CRhT2 

Dynodiad 

Gwarchod 

Natur 

Enw’r Dynodiad 

Cymraeg Saesneg 

AGA Bae Caerfyrddin Carmarthen Bay  

Arfordir Castellmartin Castlemartin Coast  

Aber Afon Dyfi Dyfi Estuary  

Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli  Aberdaron Coast and Bardsey Island  

Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd 
Sant Tudwal   

 

Arfordir Ynys Dewi a Phenmaen Dewi Ramsey and St David's Peninsula 
Coast  

Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer Skokholm and Skomer  

Traeth Lafan, Bae Conwy Lavan Sands, Conway Bay  

Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y 
Moelrhoniaid 

Ynys Feurig, Cemlyn Bay and 
Ynysoedd y Moelrhoniaid  

Ynys Seiriol Puffin Island  

Bae Lerpwl (AGAa) Liverpool Bay (pSPA) 

Glannau Ynys Gybi Holy Island Coast 

ACA Cors Fochno (ac Afon Dyfi) Cors Fochno (and Dyfi)  

Glannau Ynys Gybi Holy Island Coast  

Y Fenai a Bae Conwy Afon Menai and Bae Conwy  

Afonydd Cleddau Cleddau Rivers  

Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

Afon Teifi River Teifi  

Bae Ceredigion Cardigan Bay  

Clogwyni Pen Llŷn Seacliffs of Lleyn  
Sir Benfro Forol Pembrokeshire Marine 

Bae Cemlyn Bae Cemlyn/ Cemlyn Bay  

Twyni Bae Caerfyrddin Carmarthen Bay Dunes  

Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn Creuddyn Peninsula Woods 

Glan-traeth  

Glannau Môn: Cors Heli Anglesey Coast: Saltmarsh  

Pen y Gogarth Great Orme`s Head  

 Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru Limestone Coast of South West Wales  

Llyn Dinam   

Morfa Harlech a Morfa Dyffryn   

Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a 
Llynnoedd Bosherston 

Pembrokeshire Bat Sites and 
Bosherston Lakes  

Tyddewi St David`s  

Y Twyni o Abermenai i Aberffraw Abermenai to Aberffraw Dunes  

Coedydd Aber  

Corsydd Llŷn Lleyn Fens 

Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro North West Pembrokeshire 
Commons  
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Dynodiad 

Gwarchod 

Natur 

Enw’r Dynodiad 

Cymraeg Saesneg 

Pen Llŷn a’r Sarnau Lleyn Peninsula and the Sarnau  

Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd Carmarthen Bay and Estuaries  

Glynllifon  

Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod 
Meirion 

Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites  

Safleoedd 

Ramsar  

Cors Fochno (ac Afon Dyfi) Cors Fochno (and Dyfi)  

 
H4.1.16 Mae 160 SoDdGA yn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru y gall polisïau’r 

CRhT effeithio arnynt; caiff y rhain eu dangos yn Ffigur 4.5 (i gael rhagor o 
fanylion, dylid cyfeirio at Atodiad I: Adroddiad Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd Cyfnod 3). 
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Ffigur 4.5 Map Lleoliad y Dynodiadau Rhyngwladol a Chenedlaethol Gwarchod Natur yn Helaethiad H-IV i CRhT2 Gorllewin Cymru 
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Tudalen wag 
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H4.2 Cam 2: Diffinio Nodweddion a Materion 

H4.2.1 Ar gyfer y Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru, 
caiff polisïau CRhT2 a’r Elfennau Ansawdd Biolegol sy’n ddibynnol arnynt a 
allai effeithio ar y paramedrau hydromorffolegol eu dangos yn Nhabl Asesu 1 
(dylid cyfeirio at Helaethiad H-V – Tablau Asesu). Yna caiff nodweddion a 
materion allweddol pob corff dŵr yn ardal CRhT2 eu crynhoi yn Nhabl Asesu 
2, ynghyd â dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol pob corff dŵr Trosiannol 
ac Arfordirol.   

Cyrff Dŵr Arfordirol a Throsiannol 

H4.2.2 Mae morlin ardal astudiaeth CRhT2 yn eithriadol amrywiol, yn rhedeg o 
ardaloedd macrolanwol agored amlwg, fel o gwmpas Porth Sain Ffraid (sydd 
yn Ne Sir Benfro (C1)), a Thrwyn Carmel (sydd yn Ynysoedd y Moelrhoniaid 
(C12)) i ardaloedd cysgodol macrolanwol a mesolanwol, fel Afon Menai (C8) a 
Bae Conwy (C15).   

H4.2.3 Mae’r cynefinoedd arfordirol yn cynnwys glannau rhynglanwol creigiog, baeau 
tywodlyd, ponciau tywod, cymhlethdodau twyni tywod, traethau graean, 
gwelyau morwellt, morfeydd heli ac ogofâu môr. Blaendraethau creigiog sy’n 
gartref macroalgâu amrywiol yw llawer o ran ddeheuol ardal CRhT2 (h.y. De 
Sir Benfro a De Bae Ceredigion) gydag ambell aber a bae tywodlyd yn cynnal 
gwelyau morwellt. Ymhellach i’r gogledd yng Nghanol Bae Ceredigion, 
Gogledd Bae Ceredigion a Bae Tremadog daw’r morlin yn fwy gwastad gyda 
mwy o draethau gwaddod (tywod a graean), twyni tywod a thafodau tywod yng 
nghegau aberoedd naturiol dolennog fel Afon Dyfi, Afon Leri ac Afon 
Mawddach. Ar Benrhyn Llŷn daw’r arfordir yn greigiog gyda chlogwyni uchel ac 
ogofâu môr, yn gymysg â baeau tywodlyd. Mae hyn hefyd yn nodweddiadol o’r 
morlin o gwmpas ceg Afon Menai ger Caernarfon, a ffurfiwyd o ddau dafod 
tywod amlwg, graean a thwyni. Y morlin o gwmpas ochr dde-orllewinol Ynys 
Môn yw traethau tywodlyd sy’n cynnal Elfennau Ansawdd Biolegol fel 
deudroediaid, pryfed turiol a chregyn deuglawr a brigiadau creigiog sy’n gartref 
macroalgâu. Y tu ôl iddynt mae cymhlethdodau twyni tywod sefydlog sy’n 
cynnal rhywogaethau planhigion unflwydd ac arloesol yn cytrefu. Ymhellach i’r 
gogledd, daw’r arfordir yn fwy creigiog gyda chlogwyni mwy sylweddol. Mae 
Ynys Gybi’n creu bae cysgodol gyda blaendraeth tywodlyd rhynglanwol mawr. 

H4.2.4 Mae gan y 15 Corff Dŵr Arfordirol yn ardal astudiaeth CRhT2 ddarnau mawr o 
forlin diamddiffyn, heb ei ddatblygu gyda llecynnau o draethlinau trefol ac 
amddiffynedig yn gwarchod y gymuned a diwydiant. Mae amddiffynfeydd yn 
amrywio o adeileddau amddiffyn clogwyni meddal (adeileddau llinellol); 
adeileddau rhag erydu’r traeth (grwynau a morgloddiau alltraeth); i borthi 
traethau. Gall pob un ohonynt dorri ar draws a newid hydrodynameg a chludo 
gwaddodion, sy’n gallu effeithio ar gyfanrwydd Elfennau Ansawdd Biolegol fel 
macroalgâu, morwellt (cibhadog), anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol / macro a 
physgod.  Mae tri Chorff Dŵr Addasedig Iawn a ddynodwyd am resymau 
gwarchod yr arfordir.   
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H4.2.5 Mae 19 Corff Dŵr Trosiannol yn ardal astudiaeth CRhT2 pob un ohonynt yn llai 
na 30km2. Tywod rhynglanwol helaeth a gwastadeddau llaid yw llawer o’r 
aberoedd hyn, gyda thraethellau’n ymestyn ar draws cegau’r aberoedd, gyda 
thwyni tywod y tu ôl iddynt, er enghraifft, Mawddach, Atro, Erch a Dyfi a Leri. 
Ymhlith Elfennau Ansawdd Biolegol nodweddiadol mae cregyn deuglawr, 
deudroediaid, pryfed turiol, rhywogaethau planhigion unflwydd ac arloesol yn 
cytrefu a physgod ymfudol. 

H4.2.6 Mae wyth o’r Cyrff Dŵr hyn (Nyfer, Teifi, Dyfi a Leri, Mawddach, Glaslyn, Y 
Foryd, Cefni a Chonwy) yn fwy na’r gweddill ac yn cynnwys casgliad cymhleth 
o bolisïau CRhT2 sy’n amddiffyn y cymunedau ac asedau a ddatblygodd o’u 
cwmpas (dylid cyfeirio at y tabl yn Helaethiad H-II). Yn y Cyrff Dŵr Trosiannol 
hyn y gall fod effaith er gwaeth ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol, a allai 
rwystro’r Cyrff Dŵr rhag cyrraedd Potensial Ecolegol Da (PED) / Statws 
Ecolegol Da (SED).  

H4.2.7 Mae pedwar Corff Dŵr Trosiannol yn berthnasol i CRhT2 gyda mesurau lliniaru 
CRhBA iddynt gyrraedd PED/SED; y rhain yw Ystwyth / Rheidol, Dysynni, 
Cefni a Chonwy. Mae’r mesurau lliniaru’n cynnwys: adlinio rheoledig o 
amddiffynfeydd rhag llifogydd, tynnu atgyfnerthwyr glannau caled, dileu 
adeileddau dieisiau neu ddefnyddio atebion peirianyddol meddal yn eu lle, a 
chadw cynefinoedd ymylol a’r glannau. Bydd Cyfnod 2 yr asesiad CFfD yn 
penderfynu a fu modd ymgorffori’r mesurau lleddfu hyn i sicrhau gwella 
ansawdd dŵr fydd yn cyfoethogi’r Elfennau Ansawdd Biolegol yn y Cyrff Dŵr 
Trosiannol hyn. 

H4.2.8 Lle mae darnau o forlin diamddiffyn a heb eu datblygu ac a fydd yn aros felly 
gyda pholisi ‘Gwneud Dim’ neu ‘Ddim Ymyriad Gweithredol’ yna hepgorwyd yr 
unedau polisi hyn o asesiad pellach yng Nghyfnod 2 Asesiad y CFfD. Serch 
hynny, dylid nodi y bydd dylanwad unedau polisi cyfagos yn cael ei ystyried 
(h.y. lle gallai hydrodynameg effeithio ar ansawdd y dŵr ymhellach ar hyd yr 
arfordir). 

Cyrff Dŵr Croyw 

H4.2.9 Mae nifer di-rif o afonydd yn cyrraedd y môr ar hyd morlin CRhT2 Gorllewin 
Cymru, ond dim ond ar rai o’r rhain y mae mwy o lifogydd llanwol gyda 
chynnydd yn lefel y môr dros y 100 mlynedd nesaf yn debygol o effeithio. Yr 
ardaloedd sydd yn y perygl mwyaf o fwy o lifogydd llanwol yn y dyfodol yw Cyrff 
Dŵr Trosiannol o gwmpas yr aberoedd presennol mwyaf fel Glaslyn, Cefni, 
Dyfi, Leri a Chonwy. Mae’r tir o gwmpas yr aberoedd hyn yn wastad gyda lle i 
lifogydd helaethach nag mewn mannau eraill yn ardal yr astudiaeth. Lle mae 
darnau hir o amddiffynfeydd yn gwarchod cymunedau ac asedau, bydd yr 
afonydd cysylltiedig yn cael eu hatal rhag profi’r prism llanwol llawn. Yn yr 
achosion hyn y gall fod effaith ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol, er enghraifft 
trwy achosi prosesau hydrodynamig annaturiol a newidiadau mewn halltedd a 
allai effeithio ar facroffytau a chibhadogion, ac ymyrryd yn llwybrau mudo 
pysgod. 



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 48 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

 

H4.2.10 Mae dau lyn yn ardal CRhT2, Llyn Coron a Llyn Dinam, y ddau ohonynt yn 
PDZ17 ar Ynys Môn. Mae Llyn Coron tua 3km o Draeth Aberffraw a thua’r tir o 
gyfundrefn dwyni helaeth. Daw ei ddŵr o Afon Ffraw sy’n llifo i gorff dŵr 
trosiannol Ffraw a gallai polisïau CRhT2 ar gyfer Unedau Polisi 17.2 a 17.3 
effeithio arno. Nid yw’r parth llif llanwol 1 waith mewn 1000 o flynyddoedd yn 
ymestyn mor bell â’r llyn, sy’n golygu bod llai o berygl y bydd polisïau CRhT2 
yn yr unedau hyn yn effeithio ar ansawdd y dŵr. Mae Llyn Dinam tuag 1km o 
gorff dŵr arfordirol Culfor Caergybi a thua’r tir o’r rheilffordd sy’n rhedeg yn 
gyfochrog â’r arfordir. Mae’r parth llifogydd llanwol 1 waith mewn 1000 o 
flynyddoedd (ar hyn o bryd ac yn 2105) hefyd tuag 1km o derfyn agosaf y llyn 
ac, felly, ychydig o berygl sydd y bydd polisi CRhT2 yn peri ymwthiad halwynog 
i’r corff dŵr croyw hwn. 

Cyrff Dŵr Codi 

H4.2.11 Dan gefnwlad CRhT2 mae cyfres o Gyrff Dŵr Codi cysylltiedig yn bennaf â 
chraig Baleosöig Isaf gydag ardaloedd achlysurol o graig gyn-Gambriaidd (e.e. 
Ynys Môn, Tyddewi a rhan o Benrhyn Llŷn). Mae saith o Barthau Gwarchod 
Ffynonellau cysylltiedig â’r gefnwlad, a dim ond un o’r ardaloedd hyn sy’n 
ymestyn yn agos at y morlin, Parth Gwarchod Ffynonellau Gelli Angharad, ac 
mae hwn eto y tu hwnt i derfyn arfordirol CRhT2, lle gallai fod mewn perygl o 
lifogydd llanwol. Felly, dosbarthu pob un o’r Cyrff Dŵr Codi fel ‘heb fod mewn 
perygl’ o ymwthiad halwynog. 

H4.2.12 Gall polisïau CRhT effeithio ar statws cemegol cyrff dŵr arwyneb a dŵr codi lle 
caiff polisi NAI neu adlinio tua’r tir ei weithredu mewn man lle mae llygru 
hanesyddol (e.e. tirlenwi hanesyddol) yn agos at y morlin. Mae nifer yn agos at 
yr arfordir (e.e. safleoedd tirlenwi Pontrug, Nant-y-garth a Bryn Maethlu). Fodd 
bynnag, dim ond dau safle tirlenwi awdurdodedig sydd yn ardal CRhT2 ac a 
allai fod mewn perygl o lifogydd llanwol. Y cyntaf yw safle tirlenwi Ffridd Rasus, 
sydd yn PDZ12, ac ar bwys corff dŵr trosiannol Glaslyn (Unedau Polisi 12.7 a 
12.8). Ar hyn o bryd mae ar derfyn bod mewn perygl o lifogydd llanwol 1 waith 
mewn 1000 o flynyddoedd ac, yn bendant, bydd mewn perygl yn y ddau gyfnod 
olaf gyda chynnydd yn lefel y môr yn cynyddu maint y llifogydd llanwol. Yr ail 
yw safle tirlenwi Tywyn Trewan, sydd tua’r tir o uned bolisi 17.7 a 17.8. Mae’r 
safle tirlenwi yn agos (tua 200m) at y parth llifogydd llanwol presennol 1 waith 
mewn 1000 o flynyddoedd, a bydd yn dod yn nes (tua 100m) erbyn 2105.  

H4.2.13 Gall y ddau safle hyn beri llygru cyrff dŵr arwyneb a dŵr codi yn yr ardal. Mae’n 
cael ei ystyried yn annhebygol y gallai polisïau yn CRhT2 Gorllewin Cymru 
effeithio ar statws cemegol Cyrff Dŵr heblaw yn PDZ12 a PDZ17. Felly, 
ystyriwyd statws cemegol ymhellach yn adran bolisi berthnasol (h.y. PDZ12 a 
PDZ17) yr asesiad yn unig. 
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H5 CASGLIADAU CYFNOD 1  

H5.1.1 Yr Adroddiad Ymchwiliad Dechreuol CFfD Cyfnod 1 oedd ddau gam cyntaf 
proses Asesiad CFfD adolygiad CRhT2 Gorllewin Cymru, fel ag i benderfynu 
cwmpas yr asesiad. Cynhwyswyd y cyrff dŵr arwyneb a dŵr codi canlynol yn yr 
asesiad: 

Cyrff Dŵr Arfordirol 

H5.1.2 O’r 16 Corff Dŵr Arfordirol erys 15 o fewn cwmpas yr asesiad hwn. Hepgorwyd 
corff dŵr arfordirol Ynys Gwales a’r Smalls oherwydd bod polisïau CRhT2 yn 
annhebygol o effeithio ar Amcanion Amgylcheddol y CFfD oherwydd ei bellter 
o’r tir mawr. 

H5.1.3 O fewn y 15 Corff Dŵr Arfordirol sy’n weddill mae rhai darnau o arfordir sy’n 
ddiamddiffyn ar hyn o bryd yn. Lle bo’r polisïau dewisol drafft yn NAI yn ystod 
pob un o’r tri chyfnod ar hyd y darnau hyn o forlin bu modd hepgor yr unedau 
polisi perthnasol am na fyddant yn peri methu nac atal rhag cael Amcan 
Amgylcheddol CFfD 2 “Dim newidiadau fydd yn peri bod dŵr arwyneb yn 
methu cyrraedd Statws neu Botensial Ecolegol Da neu’n peri dirywiad Statws 
neu Botensial Ecolegol dŵr arwyneb”. Caiff yr unedau polisi eu cyflwyno yn 
Nhabl 5.1 isod. 

Tabl 5.1 Unedau Polisi nad oes angen asesiad pellach fel Cyrff Dŵr Arfordirol 

Nod Adnabod 

Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr 

Arfordirol 

Unedau Polisi a Hepgorwyd 

C1 De Sir Benfro 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.7, 2.9, 2.13, 3.1, 3.6, 3.7 

C2 De Bae Ceredigion 3.12, 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.16, 4.17, 4.19, 5.1, 5.2, 5.9 

C3 Canol Bae Ceredigion 5.15, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 7.6, 8.1, 8.5, 8.7, 8.10 

C4 Gogledd Bae Ceredigion 9.1, 9.10,  9.12, 9.13, 11.20, 14.8 

C5 Bae Tremadog 12.7, 12.19,  12.23, 12.25, 13.1, 13.9, 13.10,  13.16, 13.17 

C6 De Bae Caernarfon 14.11,15.1, 15.4, 16.1, 16.2 

C7 Gogledd Bae Caernarfon 17.1, 17.4, 17.14 

C8 Afon Menai 16.6, 16.7, 16.13, 16.15, 16.16, 16.18,  16.20,  16.23, 

16.25, 16.26, 16.30, 16.31 

C9 Bae Cymyran 17.8 

C10 Bae Caergybi 17.17, 18.1, 18.2 

C11 Culfor Caergybi 17.17 

C12 Ynysoedd y Moelrhoniaid 18.1, 18.5 

C14 Gogledd Ynys Môn 18.8, 18.12, 18.13, 18.18, 19.1, 19.3 

C15 Bae Conwy 19.6, 19.8, 19.9, 19.11, 19.13, 19.15, 19.16, 19.17, 20.13, 

19.6,  20.13 

 
H5.1.4 Dylid nodi y bydd effeithiau cyfunol (h.y. polisïau cyfagos) yn cael eu hystyried 

yng Ngham 3 yr Asesiad. 

Cyrff Dŵr Trosiannol 

H5.1.5 O’r 19 Corff Dŵr Trosiannol presennol mae pob un yn aros o fewn cwmpas yr 
asesiad hwn. 
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H5.1.6 O fewn y 19 Corff Dŵr Trosiannol hynny mae rhai darnau o arfordir sy’n 
ddiamddiffyn ar hyn o bryd. Lle bo’r drafft polisïau dewisol yn NAI yn ystod pob 
un o’r tri chyfnod ar hyd y darnau hyn o forlin bu modd hepgor yr unedau polisi 
perthnasol am na fyddant yn peri methu nac atal rhag cael Amcan 
Amgylcheddol CFfD 2 “Dim newidiadau fydd yn peri bod dŵr arwyneb yn 
methu cyrraedd Statws neu Botensial Ecolegol Da neu’n peri dirywiad Statws 
neu Botensial Ecolegol dŵr arwyneb”. Caiff yr unedau polisi eu cyflwyno yn 
Nhabl Tabl 5.2 isod. 

Tabl 5.2 Unedau Polisi nad oes angen asesiad pellach fel Cyrff Dŵr Arfordirol 

Nod Adnabod 

Asesiad CFfD 

Enw’r Corff Dŵr 

Trosiannol 

Unedau Polisi a Hepgorwyd 

T2 Gwaun 4.4, 4.8 

T3 Nyfer 4.16, 4.17 

T4 Teifi 5.2, 5.4, 5.6, 5.10 

T14 Braint 16.6 

T15 Cefni 16.8, 16.10 

T17 Ffraw 17.2, 17.4 

T19 Conwy 20.12, 20.13, 20.14 

 

H5.1.7 Dylid nodi y bydd effeithiau cyfunol (h.y. polisïau cyfagos) yn cael eu hystyried 
yn yr Asesiad Cam 3. 

Cyrff Dŵr Croyw 

H5.1.8 Mae 63 Corff Dŵr Croyw’n dal o fewn cwmpas yr asesiad hwn.  

H5.1.9 Mae hyn yn cynnwys dau lyn yn ardal astudiaeth CRhT2 sy’n agos at yr arfordir 
ac a allai fod mewn perygl ymwthiad halwynog. Y rhain yw Llyn Coron 
(GB31033337) a Llyn Dinam (GB31032948). 

H5.1.10 Dim ond yr afonydd hynny yn ardal astudiaeth CRhT2 sydd mewn perygl o 
ymwthiad halwynog sylweddol o ganlyniad i fwy o lifogydd llanwol dros y 100 
mlynedd nesaf a gynhwyswyd yn yr asesiad. Arweiniodd hyn at gynnwys 73 
afon yn yr asesiad. 

H5.1.11 O’r 73 afon hyn hepgorwyd 12 afon ar sail y ffaith eu bod yn gollwng i rannau 
o’r arfordir sy’n ddiamddiffyn ar hyn o bryd yn ac a fydd yn dal i fod yn 
ddiamddiffyn oherwydd mai’r polisi dewisol yw NAI yn ystod pob un o’r tri 
chyfnod. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw gynnydd mewn llifogydd llanwol yn 
naturiol ac nid oherwydd unrhyw amddiffynfeydd (neu dynnu amddiffynfeydd 
oedd yno’n flaenorol) ac, felly, ni fydd yn peri naill ai fethu na rhwystro cyflawni 
Amcan Amgylcheddol 3 CFfD “Dim newidiadau fydd yn atal neu beryglu’n 
barhaol rhag cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn Cyrff Dŵr eraill”. 

Cyrff Dŵr Codi  

H5.1.12 O’r deg Corff Dŵr Codi presennol dim ond un sy’n aros o fewn cwmpas yr 
asesiad hwn. 
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H5.1.13 O’r deg Corff Dŵr Codi sydd yn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru, ni 
ddynodwyd un ohonynt o ‘Statws Gwael’, ‘Mewn Perygl’ na ‘Mewn Perygl yn ôl 
pob Tebyg’ o ymwthiad halwynog. Mae pob un o ‘Statws Da’ sy’n golygu nad 
yw ymwthiad halwynog yn cael ei ystyried yn fater ar hyn o bryd nac yn y 
dyfodol yn ardal CRhT2. 

H5.1.14 Nodwyd bod saith Parth Gwarchod Ffynonellau yng nghyffiniau arfordir ardal 
astudiaeth CRhT2. Fodd bynnag, dim ond un o’r Parthau Gwarchod 
Ffynonellau hyn (Gelli Angharad ger Aberystwyth) sydd mewn perygl ymwthiad 
halwynog am ei fod ym Mharthau Llifogydd 1 a 2; mae hwn yng Nghorff Dŵr 
Codi Cleddau a Sir Benfro. 

H5.1.15 Am nad oes unrhyw berygl ymwthiad halwynog i’r Cyrff Dŵr Codi, dim ond 
Corff Dŵr Codi Cleddau a Sir Benfro fydd yn cael ei asesu yng Ngham 3 
Asesiad y CFfD. 
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H6 CANLYNIADAU CYFNOD 2  

H6.1 Asesu Polisi CRhT2 gyferbyn â’r Amcanion Amgylcheddol 

H6.1.1 Mae Tabl Asesu 3 yn Helaethiad H-V yn ymhelaethu ar asesu polisïau 
CRhT2, gan nodi a all amcanion amgylcheddol gael eu peryglu ar raddfa Uned 
Bolisi. Yn ogystal â hyn, caiff asesiad o debygolrwydd ac effaith methiant ar 
raddfa’r corff dŵr ei wneud yn Nhabl Asesu 4 isod, yn ogystal â chrynhoi 
mesurau lliniaru CRhBA Gorllewin Cymru a gyflawnwyd gan bolisïau’r CRhT. 
Mae Tablau Asesu 3 a 4 yn nodi lle gall methiant fod ac, o ganlyniad, olrhain y 
penderfyniadau a wnaed yn y CRhT ar gyfer amgylchiadau sydd eu hangen i 
amddiffyn unrhyw fethiant diweddarach. Mae’r broses yn galluogi tynnu sylw at 
bryderon allweddol a’r angen hanfodol i gyfeirio at Raglen Fesurau CRhBA 
Gorllewin Cymru wrth gynllunio ar lefel strategaeth neu gynllun.  

H6.1.2 Dylai gallu’r polisïau i effeithio ar Gyrff Dŵr Croyw (boed ddynodedig fel Cyrff 
Dŵr Croyw neu beidio) dynnu sylw at y materion all godi wrth amddiffyn y Cyrff 
Dŵr Croyw hynny rhag gorlifo llanwol a llifogydd trwy gynnydd yn lefel y môr. 

Amcan Amgylcheddol CFfD1 

H6.1.3 Dim ond i Gyrff Dŵr Statws Uchel y mae CFfD1 yn berthnasol. Ni 
ddosbarthwyd Statws Uchel i un o’r Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol yn ardal 
CRhT2 Gorllewin Cymru. Felly, ni ystyriwyd mwy ar bosibilrwydd y bydd 
polisïau CRhT2 yn cyflawni neu fethu CFfD1 yn yr asesiad hwn. 

Amcan Amgylcheddol CFfD2 

H6.1.4 Nodwyd y gallai wyth o’r 20 Parth Datblygu Polisi (PDZ) gyfrannu at fethu 
cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD2 (h.y. dim newidiadau fydd yn peri methu 
cyflawni dŵr arwyneb o Statws neu Botensial Ecolegol Da neu beri dirywiad 
Statws neu Botensial Ecolegol dŵr arwyneb) mewn deg Corff Dŵr Trosiannol 
ac Arfordirol.  

H6.1.5 Mae polisïau ym mhedwar o’r wyth Parth Datblygu Polisi sy’n effeithio ar 
bedwar corff dŵr arfordirol (Gogledd Bae Ceredigion, De Bae Caernarfon, Bae 
Caergybi a Gogledd Ynys Môn). Mae gan ddau o’r Parthau Datblygu Polisi hyn 
(11 a 17) bolisïau HTL ar yr arfordir agored (Gogledd Bae Ceredigion a Bae 
Caergybi, yn eu tro) a allai beri colli cynefinoedd o draethau tywodlyd 
rhynglanwol a blaendraethau creigiog wrth i lefel y môr gynyddu trwy wasgfa 
arfordirol yn erbyn yr amddiffynfeydd cynaledig. Gallai hyn effeithio ar Elfennau 
Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, macroalgâu a 
ffytoplancton y cyrff dŵr arfordirol, gan ddirywio’r Statws / Potensial Ecolegol. 
Polisi PDZ16 yw NAI ar yr arfordir agored sydd â’r gallu i arwain at fwy o 
lifogydd arfordirol o’r fferm bysgod a gwaith trin carthion tua’r tir yn Uned Bolisi 
16.1. Mae’r ddau ased hyn eisoes mewn perygl llifogydd 1 waith mewn 10 
mlynedd ac, oherwydd llifogydd mwy gyda chynnydd yn lefel y môr, byddai 
perygl halogi mwy ar gorff dŵr arfordirol De Bae Caernarfon a’r Corff Dŵr 
Croyw cyfagos. Byddai cynnydd mewn maetholion fyddai’n lleihau ocsigen a 
gwanhau goleuni, ac efallai’n peri lleol ewtroffeiddio, gan effeithio ar 
facroalgâu, anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, ffytoplancton a physgod. Gallai 
afiechydon pysgod ymledu hefyd. Yn olaf, mae gan PDZ18 bolisi MR ar yr 
arfordir agored ar hyd darn lle mae gwaith cemegol segur a all fod yn berygl 
llygredd i gorff dŵr arfordirol Gogledd Ynys Môn (yn ogystal â’r Corff Dŵr 
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Croyw a Chorff Dŵr Codi cyfagos; gwelwch yr adrannau isod i gael rhagor o 
fanylion y cyrff dŵr hyn). Os yw’r amddiffynfeydd i gael eu cilio neu adlinio fe all 
fod materion halogi, fyddai’n cael effeithiau andwyol ar yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol ar hyd yr arfordir hwn ac yn bendant yn peri dirywio Statws Cemegol 
ac Ecolegol y corff dŵr hwn. 

H6.1.6 Mae chwe chorff dŵr trosiannol a allai fethu cyflawni Amcan Amgylcheddol 
CFfD2 o ganlyniad i bum Parth Datblygu Polisi (9, 10, 12, 16 a 20). Mae 
pedwar o’r aberoedd yn Gyrff Dŵr Addasedig Iawn (Ystwyth / Rheidol, Dyfi a 
Leri, Cefni, Bae Caergybi a Chonwy), y cyfan ohonynt â Photensial Ecolegol 
Cymedrol. Mae gan y ddau aber arall, Glaslyn a Seiont, Statws Ecolegol Da a 
Chymedrol, yn ôl eu trefn. Ar gyfer pob un o’r chwe aber, polisi sylfaenol 
CRhT2 yw HTL yn y tymor byr i ganolig, yn aml gyda HTL yn y pen draw ac, 
mewn rhai achosion, MR. O ganlyniad gallai fod newidiadau yn yr 
hydrodynameg a’r uchder llanwol gan arwain at fwy o grafu a newidiadau yn 
amgylchiadau’r swbstrad, a allai effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol 
macroalgâu, ffytoplancton, cibhadogion (e.e. morfa heli), anifeiliaid di-asgwrn-
cefn a physgod dyfnforol / macro (fel sy’n cael ei nodi yn Nhabl Asesu 2), yn 
ogystal â cholli cynefinoedd morfa heli a gwastadeddau llaid aberol oherwydd 
cynnydd yn lefel y môr. Felly, hyd yn oed lle bu mesurau lliniaru fel adlinio 
rheoledig o rannau o’r aber, mae posibilrwydd dirywiad mewn Potensial / 
Statws Ecolegol yn aros, gyda’r gallu i rwystro’r corff dŵr rhag cyflawni 
Potensial Ecolegol Da. 

Amcan Amgylcheddol CFfD3 

H6.1.7 Nid oes unrhyw lynnoedd dŵr croyw yn ardal CRhT2, er bod nifer mawr o 
afonydd o fewn y parth llifogydd unwaith mewn 1000 o flynyddoedd. Fodd 
bynnag, mae llawer o’r rhain yn arllwys ar hyd darnau o arfordir sy’n 
ddiamddiffyn a byddant yn dal i wneud hynny yn yr hirdymor. Ni fydd polisïau 
CRhT2 yn effeithio ar fwyafrif yr afonydd hyn. Bydd yr ymwthiad halwynog i’r 
afonydd hyn yn cynyddu dros y 100 mlynedd nesaf wrth i lefel y môr gynyddu a 
llifogydd llanwol yn gallu cyrraedd ymhellach i fyny’r afon. Lle bo 
amddiffynfeydd sy’n ategu rheolaeth yr arfordir yn cyfyngu ar gegau a 
chyrhaeddiad llanw’r afonydd hyn gallant ddirywio neu rwystro cyflawni Statws 
neu Botensial Ecolegol Da. Aseswyd cyfanswm o 112 afon wrth iddynt arllwys 
trwy unedau polisi oedd ag unrhyw beth heblaw NAI yn ystod pob un o’r tri 
chyfnod.   

H6.1.8 Mae chwe Pharth Datblygu Polisi (8, 10, 11, 12, 16, 18 a 20) a allai fethu 
cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD3 (h.y. dim newidiadau sy’n peryglu neu’n 
atal rhag cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol yn barhaol mewn cyrff dŵr eraill) 
ar gyfer chwech o gyrff dŵr Trosiannol ac Arfordirol. 

H6.1.9 Mae pump o’r methiannau posibl hyn yn deillio o bolisïau HTL lle mae afonydd 
yn llifo naill ai i aberoedd neu i’r arfordir agored gydag amddiffynfeydd yn 
cyfyngu arnynt. Yn yr achos gwaethaf, sianelwyd rhan isaf afon gyda’r geg yn 
cael ei dal a llifddorau’n rheoli’r llif. Dyma sefyllfa’r isafon ddienw i’r de o Afon 
Dyffryn-Gwyn (PDZ10) ac Afon Cefni (PDZ16), a byddant yn dal i gael eu dal 
fel hyn. Y tair arall yw lle caiff sefyllfa’r cegau eu dal, naill ai’n atal y sefyllfa 
hydredol rhag treiglo’n ôl gyda chynnydd yn lefel y môr (e.e. Afon Aeron – 
PDZ8) neu’n cyfyngu ar forffoleg naturiol a llif yr afon gyda diffyg amlwg o 
gibhadogion a gwastadeddau llaid (e.e. isafon ddienw ger Afon Dysynni – 
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PDZ11, a Gorllewin Aber Afon Conwy ddienw – PDZ20). Yn holl achosion o’r 
fath, mae effaith ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol fel macroffytau, anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol a macro a physgod, naill ai oherwydd eu bod yn methu 
sefydlu’n briodol, neu fod eu cwmpas neu symudiad yn llai. Felly, fe all y Cyrff 
Dŵr Croyw hyn naill ai ddirywio neu gael eu hatal rhag cyflawni Statws / 
Potensial Ecolegol Da wrth i lefel y môr gynyddu a hwythau’n methu addasu.   

H6.1.10 Fe all dau Gorff Dŵr Croyw fethu cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD3 
oherwydd polisïau NAI a MR. Yn PDZ16, gall y polisi NAI yn ystod pob un o’r tri 
chyfnod beri gorlifo halwynog ac afonol o waith trin carthion sydd ar lan Afon 
Llyfni a chorff dŵr arfordirol De Bae Caernarfon. Yna gall unrhyw orlifo o’r 
gwaith trin carthion beri halogi’r Corff Dŵr Croyw a’r corff dŵr Trosiannol ac 
Arfordirol trwy ychwanegu llawer iawn o faetholion, fydd yn lleihau’r ocsigen yn 
yr afon ac yn eithaf tebygol yn achosi ewtroffeiddio, gydag effaith difrifol ar 
Elfennau Ansawdd Biolegol macroffytau, anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a 
macro a physgod yr afon. Yn yr un modd, gallai’r polisi MR yn PDZ18 beri 
llygru mwy o Afon Goch Amlwch sydd eisoes yn llifo trwy’r hen waith cemegol, 
gan naill ai ddirywio’r Potensial Ecolegol neu, yn bendant, ei atal rhag cyflawni 
Potensial Ecolegol Da. 

Amcan Amgylcheddol CFfD4 

H6.1.11 Gall polisi dewisol dau Barth Datblygu Polisi yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru 
beri dirywiad yn statws dŵr codi Mân Gorff Dŵr Codi Ynys Môn 
(GB41002G204400), sydd â Statws Gwael ar hyn o bryd. Yn PDZ17, polisi 
dewisol CRhT2 yw NAI yn Uned Bolisi 17.8, fydd yn gweld cilio’r draethlin a 
chynyddu’r llifogydd arfordirol tua’r tir. Mae safle tirlenwi presennol a 
hanesyddol (Tywyn Trewan) tua’r tir o’r uned bolisi hon ac, yn y trydydd cyfnod, 
mae’r safle mewn perygl llifogydd unwaith mewn 10 mlynedd. Gall llifogydd o’r 
fath beri bod halogyddion yn trwytholchi i’r Corff Dŵr Codi. Yn ail, yn PDZ18, 
gallai’r MR dewisol yn Uned Bolisi 18.16 beri trwytholchi halogyddion o’r hen 
waith cemegol i Fân Gorff Dŵr Codi Ynys Môn. Gall y ddau bolisi hyn beri 
methu cyflawni statws dŵr codi da neu beri dirywiad statws dŵr codi.   

Datganiadau Cryno’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr  

H6.1.12 Yn Nhabl Asesu 4 mae crynodeb o gyflawni neu fethu cyflawni’r Amcanion 
Amgylcheddol ar gyfer polisïau CRhT2 fesul corff dŵr. Mae’r tabl hwn yn 
dangos bod angen cwblhau Datganiad Cryno’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
ar gyfer tri ar ddeg o’r Cyrff Dŵr. Mae’r Datganiadau Cryno hyn i’w gweld yn 
Nhablau 5a i 5m.  Isod mae allwedd lliw yn amlygu cyraeddiadau CRhBA 
mesurau lliniaru CRhT2 ac mae’n cyfateb i golofn olaf Tabl 4.   

 Heb ei gyflawni

 Cyflawnwyd

 Cyflawnwyd yn rhannol
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Tabl Asesu 4 Crynodeb o gyflawniad Amcanion Amgylcheddol CFfD a Mesurau Lliniaru CRhBA ar gyfer pob corff dŵr yn ardal CRhT2 Gorllewin Cymru 

(mae’r graddliwio’n berthnasol i’r Cyrff Dŵr a liwiwyd yn Nhabl Asesu 3) 

 

Corff Dŵr (a’r Parth 

Datblygu Polisi 

perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 

Amgylcheddol? 
A oes angen 

Datganiad Cryno 

CFfD? 

 

Cyflawni unrhyw rai 

o Fesurau Lliniaru 

CRhBA Gorllewin 

Cymru? 

Manylion sut y cyflawnwyd Mesurau Lliniaru 

penodol CRhBA Gorllewin Cymru (gwyrdd 

tywyll = cyflawnwyd; gwyrdd golau = 

cyflawnwyd yn rhannol a choch = ni 

chyflawnwyd) 

CFfD1 CFfD2 CFfD3 CFfD4 

De Sir Benfro  

(Arfordirol – C1) 

 

(PDZ2 a rhan o 3) 

(MAN 2, 3 a rhan o 

4) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Solfach  

(Trosiannol – T1) 

 

(rhan o PDZ3)  

(rhan o MAN 4) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion.

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

De Bae Ceredigion  

(Arfordirol – C2) 

 

(PDZ3, 4 a 5) 

(rhan o MAN 4, 5, 6, 

7, 8, 9 a 10) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Gwaun  

(Trosiannol – T2) 

 

(rhan o PDZ4) 

(rhan o MAN 5) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Nyfer  

(Trosiannol – T3) 

 

(PDZ4) 

(rhan o MAN 6 a 7) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion.

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Teifi  

(Trosiannol – T4) 

 

(rhan o PDZ5) 

(MAN 9 a 10) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Canol Bae 

Ceredigion  

(Arfordirol) 

 

(PDZ6, 7 ac 8) 

(MAN 12,13,14,15 

ac 16) 

Amh.  x 

(PDZ8) 

 Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD3 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ8 

(MAN 15). 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Gogledd Bae 

Ceredigion  

(Arfordirol) 

 

(PDZ9, 10, 11, rhan 

o 12, rhan o 13 ac 

14.) 

(MAN 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

Amh. x 

(PDZ10, 

11) 

x 

(PDZ10, 

11) 

 Oes – Efallai na fydd 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD2 a 

CFfD3 yn cael eu 

cyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ10 

(MAN 20), PDZ11 

(MAN 21). 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn, er bod 

ar gyfer y Cyrff Dŵr 

Croyw y mae effaith 

arnynt. 

Mesurau lliniaru ar gyfer y Corff Dŵr Croyw 

(GB110064048310), na weithredwyd unrhyw 

un ohonynt yn CRhT2: 

• Cynyddu amrywiaeth morffolegol yn y 

sianel; 

• Adeileddau neu fecanweithiau eraill yn 

bodoli ac yn cael eu rheoli fel bod pysgod 

yn gallu cyrraedd dyfroedd i fyny ac i lawr 

yr afon o’r gwaith cronni; 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (a’r Parth 

Datblygu Polisi 

perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 

Amgylcheddol? 
A oes angen 

Datganiad Cryno 

CFfD? 

 

Cyflawni unrhyw rai 

o Fesurau Lliniaru 

CRhBA Gorllewin 

Cymru? 

Manylion sut y cyflawnwyd Mesurau Lliniaru 

penodol CRhBA Gorllewin Cymru (gwyrdd 

tywyll = cyflawnwyd; gwyrdd golau = 

cyflawnwyd yn rhannol a choch = ni 

chyflawnwyd) 

CFfD1 CFfD2 CFfD3 CFfD4 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, rhan o 

26, 33, 34, 35, 36 a 

37) 

• Newidiadau gweithredol ac adeileddol i 

lociau, llifddorau, coredau, rheoli traethau, 

ac ati; 

• Cyfundrefn Reoli Llystyfiant Detholus; 

• Techneg Berthnasol Rheoli Llystyfiant;  

• Amseru Priodol (Rheoli Llystyfiant); 

• Technegau Priodol (Rhywogaethau 

Ymosodol); a hefyd  

• Cadw cynefinoedd dyfrol ymylol a’r 

glannau (newid sianelau). 

Ystwyth/ Rheidol 

(Trosiannol)  

 

(rhan o PDZ9) 

(rhan o MAN 17) 

Amh. x 

(PDZ9) 

  Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD2 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ9 

(MAN 17). 

Oes (yn rhannol) – 

Gweithredwyd un o’r 

chwe mesur lliniaru 

perthnasol ar gyfer y 

corff dŵr hwn, sydd 

yna’n galluogi 

gweithredu mesurau 

eraill. 

• Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd – bydd MR o ochr ddeheuol 

Dyffryn Rheidol (PU 9.5) yn gadael i’r aber 

dreiglo’n ôl a chreu gwell cynefinoedd 

rhynglanwol. 

• Adfer / ail-lunio’r glannau – gellid ei 

weithredu fel rhan o’r MR. 

• Tynnu adeileddau diangen – os oes 

adeileddau diangen ar hyd y darn MR gellid 

eu tynnu. 

• Cadw cynefin dyfrol ymylol a’r glannau – 

Bydd MR yn peri creu cynefinoedd ymylol.  

• Mesurau gwrthbwyso – ni ystyriwyd. 

• Newidiadau gweithredol ac adeileddol i 

lociau ac ati – anymarferol. 

Dyfi a Leri  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ10) 

(rhan o MAN 19 a 

rhan o 20) 

Amh. x 

(PDZ10) 

  Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD2 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ10 

(MAN 19 a 20). 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Dysynni  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ10) 

(rhan o MAN 20) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Oes (yn rhannol) – 

Gweithredwyd un o’r 

saith mesur lliniaru 

perthnasol ar gyfer y 

corff dŵr hwn, sydd 

yna’n galluogi 

gweithredu mesurau 

eraill. 

• Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd – bydd MR lle bo amddiffynfeydd 

cyhoeddus a phreifat (PU 10.18) yn gadael 

i’r aber dreiglo’n ôl a chreu rhagor o 

gynefinoedd rhynglanwol. 

• Tynnu adeileddau diangen – os oes 

adeileddau diangen ar hyd y darn MR gellid 

eu tynnu. 

• Cadw cynefin dyfrol ymylol a’r glannau – 

Bydd MR yn arwain at greu cynefinoedd 

ymylol.  

• Cynyddu amrywiaeth forffolegol – bydd 

MR yn peri gweithredu’r mesur hwn yn 

anfwriadol. 

• Tynnu atgyfnerthiad glannau caled neu 

ddefnyddio peirianneg feddal yn ei le – 

efallai y bydd angen y cyntaf fel rhan o’r 

MR. 

• Mesurau gwrthbwyso – ni ystyriwyd. 

 Newidiadau gweithredol ac adeileddol i 

lociau ac ati – anymarferol. 

 

Mawddach  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ11)  

(rhan o MAN 22, 23 

a 24) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Atro 

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ12) 

(rhan o MAN 26) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (a’r Parth 

Datblygu Polisi 

perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 

Amgylcheddol? 
A oes angen 

Datganiad Cryno 

CFfD? 

 

Cyflawni unrhyw rai 

o Fesurau Lliniaru 

CRhBA Gorllewin 

Cymru? 

Manylion sut y cyflawnwyd Mesurau Lliniaru 

penodol CRhBA Gorllewin Cymru (gwyrdd 

tywyll = cyflawnwyd; gwyrdd golau = 

cyflawnwyd yn rhannol a choch = ni 

chyflawnwyd) 

CFfD1 CFfD2 CFfD3 CFfD4 

Glaslyn  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ12) 

(MAN 27 a 28) 

Amh. x 

(PDZ12) 

  Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD2 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ12 

(MAN 28). 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Dwyfor  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ12) 

(rhan o MAN 30) 

Amh.    Nac oes - diangen am 

na fydd polisïau’r CRhT 

yn rhwystro cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD a 

bydd yn sicrhau eu bod 

o fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Bae Tremadog  

(Arfordirol) 

 

(rhan o PDZ12, 

rhan o 13) 

(rhan o MAN 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 a 

rhan o 33) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Erch  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ13)  

(rhan o MAN 31) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

De Bae Caernarfon  

(Arfordirol – C6) 

 

(PDZ15 a rhan o 

16) 

(MAN 39, 40 a rhan 

o 41) 

Amh. x 

(PDZ16) 

x 

(PDZ16) 

 Oes – Efallai na fydd 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD2 a 

CFfD3 yn cael eu 

cyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ16 

(MAN 41). 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Gogledd Bae 

Caernarfon  

(Arfordirol – C7) 

 

(rhan o PDZ16, 

rhan o 17a rhan o 

18) 

(rhan o MAN 41,  

rhan o 48, 49, rhan 

o 50 a rhan o 53) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Afon Menai  

(Arfordirol – C8) 

 

(rhan o PDZ16, 

rhan o 17 a rhan o 

20) 

(rhan o MAN 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47 a 

59) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Oes (yn rhannol) – 

Gweithredwyd un o’r 

tri mesur lliniaru 

perthnasol ar gyfer y 

corff dŵr hwn, sydd 

yna’n galluogi 

gweithredu mesurau 

eraill. 

 Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd - bydd MR yn y polisïau canlynol: 

PU 16.4, 16.5, 16.11, 16.17 yn caniatáu i’r 

morlin fod yn fwy cynaliadwy ac addasol i 

gynnydd yn lefel y môr. 

 Tynnu atgyfnerthiad glannau caled - 

gellid ei weithredu fel rhan o’r MR. 

 Addasu adeiledd neu adennill. 

Y Foryd  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ16) 

(rhan o MAN 41) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (a’r Parth 

Datblygu Polisi 

perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 

Amgylcheddol? 
A oes angen 

Datganiad Cryno 

CFfD? 

 

Cyflawni unrhyw rai 

o Fesurau Lliniaru 

CRhBA Gorllewin 

Cymru? 

Manylion sut y cyflawnwyd Mesurau Lliniaru 

penodol CRhBA Gorllewin Cymru (gwyrdd 

tywyll = cyflawnwyd; gwyrdd golau = 

cyflawnwyd yn rhannol a choch = ni 

chyflawnwyd) 

CFfD1 CFfD2 CFfD3 CFfD4 

Braint  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ16) 

 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Cefni  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ16) 

(MAN 42) 

Amh. x 

(PDZ16) 

x 

(PDZ16) 

 Oes – Efallai na fydd 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD2 a 

CFfD3 yn cael eu 

cyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ16 

(MAN 42).

Ni fu modd i CRhT2 

weithredu unrhyw un 

o’r mesurau lliniaru 

perthnasol. 

 Cadw cynefin ymylol a’r glannau. 

 Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd.  

 Cynyddu amrywiaeth morffolegol yn y 

sianel. 

Seiont  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ16) 

(rhan o MAN 43) 

Amh. x 

(PDZ16) 

  Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD2 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ16 

(MAN 43). 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Ffraw  

(Trosiannol – T17) 

 

(rhan o PDZ17) 

(MAN 47) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Bae Cymyran 

(Arfordirol – C9) 

Amh.   x 

(PDZ17) 

Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD4 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ17 

(MAN 48). 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Bae Caergybi 

(Arfordirol – C10) 

 

(rhan o PDZ17) 

(rhan o MAN 50, 

rhan o 52)  

Amh. x 

(PDZ17) 

  Oes – Efallai na fydd 

Amcan Amgylcheddol 

CFfD3 yn cael ei 

gyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ17 

(MAN 50). 

Oes (yn rhannol) – 

Gweithredwyd un o’r 

chwe mesur lliniaru 

perthnasol ar gyfer y 

corff dŵr hwn, sydd 

yna’n galluogi 

gweithredu mesurau 

eraill. 

• Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd – bydd MR o Fae Penrhos (PU 

17.16) yn gadael i’r bae dreiglo’n ôl a chreu 

traeth dyfnach (ac eithrio amddiffynfeydd 

preifat e.e. y gwaith alwminiwm). 

• Adfer / ail-lunio’r glannau – gellid ei 

weithredu fel rhan o’r MR. 

• Tynnu atgyfnerthiad glannau caled – os 

oes adeileddau diangen ar hyd y darn MR 

gellid eu tynnu. 

• Addasu adeiledd neu adennill - mae’n 

debygol bod hyn yn cyfeirio at ardal 

Caergybi ac ni weithredwyd hyn. 

•  

Culfor Caergybi 

(Arfordirol) 

 

(rhan o PDZ17) 

(rhan o MAN 50, 51 

a rhan o 52) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Alaw  

(Trosiannol) 

 

(rhan o PDZ17) 

(rhan o MAN 52) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (a’r Parth 

Datblygu Polisi 

perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 

Amgylcheddol? 
A oes angen 

Datganiad Cryno 

CFfD? 

 

Cyflawni unrhyw rai 

o Fesurau Lliniaru 

CRhBA Gorllewin 

Cymru? 

Manylion sut y cyflawnwyd Mesurau Lliniaru 

penodol CRhBA Gorllewin Cymru (gwyrdd 

tywyll = cyflawnwyd; gwyrdd golau = 

cyflawnwyd yn rhannol a choch = ni 

chyflawnwyd) 

CFfD1 CFfD2 CFfD3 CFfD4 

Ynysoedd y 

Moelrhoniaid 

(Arfordirol) 

 

(rhan o PDZ18) 

(rhan o MAN 53) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Morlyn Cemlyn 

(Arfordirol) 

 

(rhan o PDZ18) 

(rhan o MAN 53) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Gogledd Ynys 

Môn  

(Arfordirol)  

 

(rhan o PDZ18 and 

19) 

(MAN 54, 55, 56, 57 

and 58) 

Amh. x 

(PDZ18) 

x 

(PDZ18) 

x 

(PDZ18) 

Oes – Efallai na fydd 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD2, 

CFfD3 a CFfD4 yn cael 

eu cyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ18 

(MAN 55). 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Bae Conwy 

(Arfordirol) 

 

(rhan o PDZ20)  

(MAN 59) 

Amh.    Nac oes - nid yw’n 

angenrheidiol am na 

fydd polisïau’r CRhT yn 

atal rhag cyflawni 

Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD 

ac yn sicrhau eu bod o 

fudd mewn rhai 

achosion. 

Nid oedd unrhyw 

fesurau perthnasol i 

CRhT2 ar gyfer y 

corff dŵr hwn. 

Amh. 

Conwy 

(Trosiannol) 

 

(PDZ20) 

(MAN 60, 61 a 62) 

Amh. x 

(PDZ20) 

x 

(PDZ20) 

 Oes – Efallai na fydd 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD2 a 

CFfD3 yn cael eu 

cyflawni oherwydd 

polisi’r CRhT yn PDZ20 

(MAN 60 a 62). 

Oes (yn rhannol) – 

Gweithredwyd un o’r 

chwe mesur lliniaru 

perthnasol ar gyfer y 

corff dŵr hwn, sydd 

yna’n galluogi 

gweithredu mesurau 

eraill. 

 Adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

llifogydd – bydd MR yn y canlynol: PU 

20.9, 20.18, 20.19 yn caniatáu i’r morlin fod 

yn fwy cynaliadwy ac addasadwy i gynnydd 

yn lefel y môr. 

 Tynnu atgyfnerthiad glannau caled - 

gellid ei weithredu fel rhan o’r MR; neu 

ddefnyddio ateb peirianneg feddal yn ei 

le. 

 Cadw gwerth ecolegol cynefin ymylol a’r 

glannau;  
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5a: Corff Dŵr Arfordirol Canol Bae Ceredigion (C4) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Canol Bae Ceredigion  

(Arfordirol – C4) 

 

PU 8.3 (CFfD3) 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr arfordirol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Gwneud astudiaeth i ymchwilio i’r dewisiadau cynllunio gofodol cyfannol i ddelio â llifogydd 

arfordirol ac afonol yn nhref a harbwr Aberaeron. Byddai hyn yn archwilio sut i reoli’r peryglon 

llifogydd ac erydiad arfordirol yn fwy cynaliadwy, fel nad yw’r hydrodynameg leol a llwybrau cludo 

gwaddodion yn cael eu hymyrryd ac nad yw ceg Afon Aeron yn cael ei chyfyngu ac yn gallu 

addasu i gynnydd yn lefel y môr heb gloi llanwol a lleihau colli’r anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, 

macroffytau a sicrhau mudo pysgod yn llwyddiannus. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Nid yw MR na NAI yn ddewisiadau ar gyfer Aberaeron am na fyddai’r rhain yn amddiffyn yr harbwr, y 

gymuned nac asedau a fyddai, maes o law, yn peri colli’r dref yn gyfan gwbl. Mae polisi HTL o gwmpas 

Aberaeron yn ofynnol i warchod cymuned y dref hon, sy’n un o’r rhai mwyaf ar hyd arfordir Ceredigion, 

ac yn cynnwys rhai asedau pwysig, fel Awdurdod Lleol y cylch. Nid yw’r polisi hwn eto’n ddelfrydol am 

nad yw cynnal a chynyddu’r amddiffynfeydd yn gwarchod y dref yn gyfan gwbl ac fe all y bydd angen 

cynllunio manwl yn y pen draw i amddiffyn yr ardal hon.   

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Nid yw NAI yn ddewis ymarferol gan y byddai hyn yn rhoi’r gorau i warchod Harbwr Aberaeron a’r dref 

oddi amgylch rhag erydiad a llifogydd llanwol. Ar ben hynny, os collwyd y ffordd (Ffordd y Gogledd) 

byddai hyn yn peri colli nid yn unig yr eiddo ac asedau hynny sydd ar ochr ogleddol y dref ond byddai’n 

cyfyngu ar fynediad ar hyd yr arfordir. Mae MR i gael ei ystyried yn y pen draw ar hyd Traeth Deheuol 

Aberaeron am nad yw hyn yn fater llifogydd arfordirol ond, fodd bynnag, nid yw hyn yn ddewis yn unman 

arall. Mae gwella’r llinell yn anymarferol a diangen a byddai’n gweithio yn erbyn y prosesau naturiol sy’n 

gweithredu ar hyd yr arfordir, gan beri torri mwy ar draws drifft y glannau a cholli mwy o gynefin 

rhynglanwol.   

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn 

ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn Atodiad E ac 

mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Yr unig gorff dŵr 

croyw yn y cyffiniau yw Afon Aeron, sy’n arllwys i’r corff dŵr arfordirol hwn. Cyfyngwyd ar geg yr afon 

hon oherwydd y polisi CRhT2 a gall beryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD ar gyfer y corff dŵr afonol 

hwn, trwy atal rhag cyflawni SED. Mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y bydd Afon Teifi a Chorff Dŵr 

Codi Ceredigion yn cael eu heffeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad oes unrhyw dystiolaeth 

gyfredol o ymwthiad halwynog (dylid gweld Dabl Asesu 3 yn Helaethiad H-V ac Adran H4.1). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Dim ond dau ddynodiad amgylcheddol sydd yn y corff dŵr hwn, ACA Bae Aberteifi ac Aber-arth – 

SoDdGA Carreg Wylan. Nid yw’r ddau ddynodiad hyn yn ymestyn i’r harbwr, ond yn dod i ben ar ben y 

morglawdd gogleddol. Aseswyd effaith y polisïau dewisol ar ACA Bae Aberteifi yn yr Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd, a ddaeth i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle 

(dylid cyfeirio at Atodiad I i’r CRhT2 hwn). 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5b: Corff Dŵr Arfordirol Gogledd Bae Ceredigion (C5) 

 

Corff Dŵr, Uned Bolisi 

berthnasol ac 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD a 

fethwyd 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gogledd Bae 

Ceredigion  

(Arfordirol – C4) 

 

PU10.17 (CFfD2 a 3) 

 

PU11.1 (CFfD2) 

 

PU11.3 (CFfD2 a 3) 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr arfordirol hwn. 

 Fodd bynnag, mae mesurau lliniaru ar gyfer y Corff Dŵr Croyw (isafon ddienw i’r de o Afon 

Dyffryn-Gwyn: GB110064048310) y mae Uned Bolisi 10.17 yn y corff dŵr arfordirol hwn yn 

effeithio arno: 

- Cynyddu amrywiaeth morffolegol yn y sianel; 

- Adeileddau neu fecanweithiau eraill yn bodoli ac yn cael eu rheoli fel bod pysgod yn 

gallu cyrraedd dyfroedd i fyny ac i lawr yr afon o’r gwaith cronni; 

- Newidiadau gweithredol ac adeileddol i lociau, llifddorau, coredau, rheoli traethau, ac 

ati; 

- Cyfundrefn Reoli Llystyfiant Detholus; 

- Techneg Berthnasol Rheoli Llystyfiant;  

- Amseru Priodol (Rheoli Llystyfiant); 

- Technegau Priodol (Rhywogaethau Ymosodol); a hefyd  

- Cadw cynefinoedd dyfrol ymylol a’r glannau (newid sianelau). 

Fodd bynnag, nid oedd modd gweithredu unrhyw un o’r rhain fel rhan o CRhT2. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Archwilio dewisiadau ymarferol ar gyfer adleoli’r rheilffordd sy’n rhedeg ar hyd llawer o’r arfordir, yn 

enwedig tua’r tir o unedau polisi 10.17, 11.1 a 11.3, yn ogystal â chynnal amddiffyniad i’r gwaith 

trin carthion tua’r tir o uned bolisi 10.17 heb sianelu’r isafon ddienw i’r de o Afon Dyffryn-Gwyn 

(GB110064048310). Mae angen gwneud hyn ar y cyd â’r Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch 

Gogledd-orllewin Cymru.   

 Efallai y bydd angen adleoli gwaith trin carthion Tywyn ar yr isafon ddienw i’r de o Afon Dyffryn-

Gwyn (PU10.17) yn y pen draw wrth i berygl ymwthiad halwynog a pheryglon halogi’r cyrff dŵr 

cyfagos gynyddu yn y pen draw. 



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 63 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr, Uned Bolisi 

berthnasol ac 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD a 

fethwyd 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Nid yw MR na NAI yn ddewisiadau ar gyfer y lan rhwng Tywyn a cheg Aber Dysynni (PU10.17) am na 

fyddai’n amddiffyn y rheilffordd sy’n rhedeg ar hyd y lan a’r gwaith trin carthion. Dyma fel y mae hefyd yn 

Rola ac ar hyd Clogwyni’r Friog. Mae gofyn cael polisi HTL i amddiffyn y ddolen gludiant bwysig drwodd 

i Aberystwyth. Ar ben hynny, mae’r amddiffynfeydd sy’n gwarchod y rheilffordd hefyd yn rhwystro 

gwastraff llawn maetholion rhag halogi’r cyrff dŵr croyw ac arfordirol a fyddai’n digwydd heb amddiffyn y 

gwaith trin carthion yn PU10.17. Nid yw’r polisi hwn yn dal yn ddelfrydol oherwydd y bydd yn dod yn 

fwyfwy anodd cynnal a chynyddu’r amddiffynfeydd gyda chynnydd yn lefel y môr a pherygl cynyddol o 

doriadau yn ystod stormydd, fyddai’n achosi difrod i’r rheilffordd ac yn creu perygl halogi’r cyrff dŵr 

arfordirol a chroyw o gwmpas. Felly, yn y pen draw, mae angen ystyried goblygiadau a thraul adleoli’r 

rheilffordd yn rhanbarthol, gan y byddai hyn yn gadael i’r Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol a Chroyw 

addasu’n naturiol. Fodd bynnag byddai goblygiadau i amddiffynfa’r gwaith trin carthion yn y dyfodol. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Nid yw NAI yn ddewis ymarferol gan y byddai hyn yn rhoi’r gorau i amddiffyn y rheilffordd a’r gwaith trin 

carthion cyfagos rhag erydiad a llifogydd llanwol. Ni ystyriwyd MR yn y pen draw chwaith oherwydd, cyn 

belled â bod angen i’r rheilffordd ddilyn y llwybr presennol, nid oes unrhyw le ar gyfer adlinio rheoledig 

na chilio. Mae symud y llinell ymlaen yn anymarferol, yn ddiangen a byddai’n gweithio yn erbyn y 

prosesau naturiol sy’n gweithredu ar hyd yr arfordir, gan beri torri mwy ar draws drifft y glannau a cholli 

mwy o gynefin rhynglanwol.   

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn 

ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn Atodiad E ac 

mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr, Uned Bolisi 

berthnasol ac 

Amcanion 

Amgylcheddol CFfD a 

fethwyd 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a dŵr codi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae dau gorff dŵr 

croyw yn y cyffiniau:  

- Isafon ddienw i’r de o Afon Dyffryn-Gwyn (GB110064048310); a hefyd 

- Isafon anhysbys ger Afon Dysynni (GB110064048460). 

Mae’r ddau Gorff Dŵr Croyw hyn yn arllwys i’r corff dŵr arfordirol hwn. O ran y Corff Dŵr Croyw cyntaf, 

sianelwyd y geg am ryw 2.5km tua’r tir oherwydd cyfuniad o bolisi CRhT2 a CRhLlD Gogledd-orllewin 

Cymru fel ag i leihau llifogydd arfordirol ac afonol ac, felly, gallai beryglu Amcanion Amgylcheddol y 

CFfD ar gyfer y Corff Dŵr Croyw hwn, trwy rwystro cyflawni PED (gan ei fod yn CDAI). Mae’n cael ei 

ystyried yn annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi Meirionnydd yn cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau 

CRhT2 am nad oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog (dylid gweld Dabl Asesu 3 ac 

Adran H4.1). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r corff dŵr hwn yn cynnwys tri dynodiad amgylcheddol: ACA Pen Llŷn a’r Sarnau (PU10.17, 11.1 a 

11.3), SoDdGA Llyn Morfa Gwyllt (PU10.17), SoDdGA Glannau Tonfannau i’r Friog (Unedau Polisi 11.1 

a 11.3). Daeth yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i gasgliad ar gyfer PDZ 10 ac 11 y byddai effaith 

andwyol ar gyfanrwydd yr ACA o golli gwastadeddau tywod trwy wasgfa arfordirol gyda’r amddiffynfeydd 

sy’n gwarchod y rheilffordd. I gael rhagor o fanylion, cyfeiriwch at Atodiad I o’r CRhT2 hwn.  
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5c: Corff Dŵr Trosiannol Ystwyth / Rheidol (T5) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Ystwyth / Rheidol 

(Trosiannol – T4) 

 

Unedau Polisi 9.3, 9.4, 

9.6 & 9.7 (CFfD2) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Mae un o’r mesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn i gael 

ei weithredu trwy bolisïau CRhT2 yn PDZ9, sef MR ochr ddeheuol Aber mewnol Afon Rheidol (‘de 

Dyffryn Rheidol’). Bydd hyn yn gadael i ran hon yr aber adlinio’n naturiol fel bod yr aber yn gallu 

addasu a datblygu mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr, trwy erydu’n ôl a chronni gwaddodion 

ar hyd y blaendraeth ac, felly, wella’r cymunedau anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn yr aber. 

Yn y pen draw gallai cynefinoedd morfa heli sefydlu hefyd. Gall y polisi hwn gyflawni mesurau 

lliniaru eraill hefyd, er y bydd hyn yn dibynnu ar sut y caiff MR ei benderfynu, er enghraifft, 

adsefydlu / ail-lunio glannau, cadw a lle bo modd gwella gwerth ecolegol cynefinoedd dyfrol 

ymylol, glannau a pharth y glannau, a chadw cynefinoedd ymylol, dyfrol a’r glannau (newid 

sianelau). 

 Ar ben hynny, bydd y MR na NAI hirdymor yn Nhan-y-bwlch yn gadael i Afon Ystwyth ailalinio a 

llifo drwy ganol y bae hwn, fydd yn peri gwella morffoleg a llif yr afon hon a gwella Elfennau 

Ansawdd Biolegol cysylltiedig fel anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, morfa heli a llwybrau pysgod 

ymfudol. Bydd y polisi hwn yn anfwriadol wedi peri mesurau lliniaru canlynol y CRhBA: tynnu glan 

galed / rhagfur, cadw a, lle bo modd, adfer cynefinoedd dyfrol hanesyddol, a chynyddu 

amrywiaeth forffolegol yn y sianel. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Gwneud astudiaeth / llunio strategaeth i edrych ar yr amserlen a dewisiadau ar gyfer MR yn Nhan-

y-bwlch, yn ogystal ag ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol (h.y. tirfeddianwyr y tir o gwmpas ceg 

Afon Ystwyth.  

 Gwneud astudiaeth i edrych ar ddewisiadau MR ar ochr ddeheuol aber mewnol Afon Rheidol i 

benderfynu sut orau all y polisi hwn weithredu mesurau lliniaru CRhBA i sicrhau bod modd 

cyflawni Potensial Ecolegol Da erbyn 2027. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Nid yw MR na NAI yn ddewisiadau ar hyd mwyafrif aber Afon Rheidol am na fyddai hyn yn amddiffyn yr 

harbwr, y dref, y gymuned nac asedau, gydag erydiad arfordirol a llifogydd llanwol o’r gorlifdir. Mae 

gofyn cael polisi HTL ar hyd glan yr arfordir ac yn yr aber i warchod cymuned y dref hon, sy’n dref glan 

môr fwyaf ardal CRhT2, gydag asedau hanesyddol a chymunedol rhanbarthol a lleol pwysig. Nid yw’r 

polisi hwn yn dal yn ddelfrydol am nad yw cynnal a chynyddu’r amddiffynfeydd yn amddiffyn y dref yn 

gyfan gwbl (er enghraifft, ar hyd Heol Glanrafon) ac, felly, bydd gofyn cynllunio manwl yn y pen draw i 

amddiffyn yr ardal hon. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Er mai NAI fyddai’r dewis mwyaf amgylcheddol, oherwydd y byddai’n peri treiglo’n ôl naturiol yr arfordir, 

morffoleg naturiol cegau afonydd Ystwyth a Rheidol, yn ogystal â gwella Potensial Ecolegol y corff dŵr, 

nid yw’n ddewis ymarferol gan y byddai hyn yn rhoi’r gorau i warchod Aberystwyth rhag erydiad 

arfordirol a llifogydd llanwol. Byddai colled economaidd y dref bwysig hon yn cael ei deimlo nid yn unig 

yn y cylch lleol ond yn y rhanbarth a Chymru ben baladr ac nid yw, felly, yn ddewis ymarferol. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir 

gyferbyn ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn 

Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a dŵr codi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Aseswyd y ddwy 

afon ddŵr croyw sy’n llifo i’r aber hwn, Rheidol ac Ystwyth, a daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau 

CRhT2 yn yr uned reoli hon yn peryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD, trwy rwystro cyflawni 

SED/PED. Mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi Gogledd Ceredigion Rheidol yn 

cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2, am nad oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad 

halwynog. Ni fydd MR o dde Dyffryn Rheidol yn achosi ymwthiad halwynog chwaith i Barth Gwarchod 

Ffynonellau Gelli Angharad, sydd tua 1.5-2km o gyrhaeddiad llifogydd 100 mlynedd (dylid gweld Dabl 

Asesu 3 yn Helaethiad H-V ac Adran H4.1). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r corff dŵr hwn yn cynnwys rhan o SoDdGA Allt Wen a Thraeth Tan-y-bwlch ar hyd glan yr arfordir 

ar bwys ceg Afon Ystwyth (h.y. tua’r tir o Dan-y-bwlch), ac a ddynodwyd oherwydd ei ffurfiau daearegol 

cymhleth yn y clogwyni. Nid yw’r dynodiad hwn yn ymestyn i mewn i’r harbwr ac nid yw’r polisïau HTL 

yn effeithio arno. Nid oes unrhyw safleoedd Natura 2000 yn yr aber nac ar ei bwys.  
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5d: Corff Dŵr Trosiannol Dyfi a Leri (T6) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Dyfi a Leri (Trosiannol 

– T6) 

 

PU10.5, 10.6, 10.7, 

10.8, 10.11 (CFfD2) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar 

statws y corff dŵr? Os na, yna 

rhestrwch fesurau lliniaru a allai fod 

eu hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Gwneud astudiaeth ranbarthol / genedlaethol o’r cyfiawnhad economaidd dros adleoli’r rheilffordd 

tua’r tir yn y mannau amrywiol lle mae mewn perygl o erydiad neu lifogydd yn y pen draw pe na 

bai’r amddiffynfeydd i gael eu cadw. 

 Cysylltiedig ag astudiaeth adleoli’r rheilffordd, astudiaeth / strategaeth i edrych ar ddewisiadau o 

gwmpas ceg yr aber, yn enwedig o gwmpas Cors Fochno, gan fod cynnal y rheilffordd ar hyn o 

bryd yn amddiffyn y gors ddyrchafedig brin a ddynodwyd yn safle Natura 2000. Fe all fod 

gwrthdaro rhwng gofynion cadwraeth y gwahanol safleoedd Natura 2000 a bydd angen astudiaeth 

fanwl ac ymgynghori â CCGC. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal 

iechyd a diogelwch neu i 

ddatblygiad cynaliadwy’n fwy na 

buddiannau cyflawni’r Amcanion 

Amgylcheddol i’r amgylchedd ac i 

gymdeithas? 

Bydd HTL yn Unedau Polisi 10.5 i 10.8, a 10.11 yn cynnal cyfanrwydd y rheilffordd sy’n rhedeg rhwng 

Aberystwyth, Machynlleth a Phorthmadog, wrth iddi redeg yn agos at Aber Afonydd Dyfi a Leri ar y 

glannau gogleddol a deheuol. Heb gynnal yr amddiffynfeydd byddai isadeiledd y ddolen gludiant bwysig 

hon yn torri’r prif gysylltiad trên. Fodd bynnag mae HTL yn atal yr aber rhag addasu i gynnydd yn lefel y 

môr trwy ganiatáu treiglo’n ôl naturiol a gorlifo’r tir o gwmpas. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

NAI neu MR fyddai’r dewisiadau mwyaf amgylcheddol, gan y byddent yn peri bod yr arfordir yn treiglo’n 

ôl yn naturiol, a morffoleg fwy naturiol yng ngheg aber yr afon, yn ogystal â gwella Potensial Ecolegol y 

corff dŵr. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid yw’n ddewis ymarferol yn ystod pob un o’r tri chyfnod gan y 

byddai hyn yn rhoi’r gorau i amddiffyn y rheilffordd rhag erydiad arfordirol a llifogydd llanwol. Ar ben 

hynny, byddai MR yn gofyn buddsoddiad cyfalaf sylweddol, yn ogystal â nifer o astudiaethau technegol 

(e.e. cynaliadwyedd cors ddyrchafedig Cors Fochno) er mwyn symud y rheilffordd. Ni ddylid gwneud yr 

asesiad hwn heblaw yn rhanbarthol a hyd yn oed yn genedlaethol oherwydd bod y rheilffordd hon yn 

effeithio ar fannau eraill ar hyd arfordir Gorllewin Cymru. Felly, argymhellwyd MR yn unig ar gyfer 

Unedau Polisi 10.5, 10.6 a 10.7 yn y pen draw, fydd yn rhoi digon o amser i archwilio’r ymarferoldeb a 

chynnal trafodaethau ar ymarferoldeb y rheilffordd ar hyd y darnau hyn yn y dyfodol. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn 

ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn Atodiad E ac 

mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal 

CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae nifer o afonydd 

dŵr croyw’n llifo i’r aber hwn, a aseswyd a daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn yr uned reoli 

hon yn peryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD, trwy rwystro cyflawni SED. Mae’n cael ei ystyried yn 

annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi Meirionnydd yn cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad 

oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog (dylid gweld Dabl Asesu 3 yn Helaethiad H-V ac 

Adran H4.1). 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r corff dŵr hwn yn cynnwys nifer o ddynodiadau, gan gynnwys pedwar safle Natura 2000: AGA 

Aber Afon Dyfi, ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Cors Fochno a safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi, ac un 

SoDdGA – SoDdGA Dyfi. Daeth yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i gasgliad na fyddai unrhyw effaith 

andwyol ar ACA Cors Fochno trwy gynnal amddiffynfeydd presennol y rheilffordd. Fodd bynnag, byddai 

HTL yn peri effaith andwyol ar y gwastadeddau tywod rhynglanwol, morfa heli a glaswelltir wedi’i wella 

yn y safleoedd Natura eraill o ganlyniad i wasgfa arfordirol. Dylid cyfeirio at Atodiad I o’r CRhT2 hwn i 

gael rhagor o fanylion.   
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5e: Corff Dŵr Trosiannol Glaslyn (T10) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Glaslyn  

(Trosiannol – T10) 

 

PU12.13 a 12.14  

(CFfD2) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar 

statws y corff dŵr? Os na, yna 

rhestrwch fesurau lliniaru a allai fod 

eu hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Mae angen edrych eto ar reoli’r amddiffynfeydd uwchlaw’r Cob, sydd hefyd yn cael ei nodi yn 

CRhLlD Gogledd-orllewin Cymru. 

 Ymchwilio i bosibilrwydd codi uchder y ffordd rhwng Porthmadog a Borth-y-gest lle bo angen gyda 

darn ar bont neu ei dargyfeirio o gwmpas i’r dwyrain. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal 

iechyd a diogelwch neu i 

ddatblygiad cynaliadwy’n fwy na 

buddiannau cyflawni’r Amcanion 

Amgylcheddol i’r amgylchedd ac i 

gymdeithas? 

Mae cyfiawnhad economaidd i HTL ar draws y Cob ac o gwmpas Porthmadog, gan y bydd hyn yn 

sicrhau cynnal cyfanrwydd y dref arwyddocaol hon (h.y. y gymuned a’r amwynderau), Rheilffordd 

Ffestiniog sy’n rhedeg ar draws y Cob i Borthmadog a ffordd yr A470. HTL ar gyfer PU12.14 ym Morth-

y-gest yw cynnal y mynediad i’r pentref hwn o Borthmadog. Heb gynnal yr amddiffynfeydd ni fyddai’r 

dref bwysig hon ac isadeiledd ei chysylltiadau cludiant yn cael eu cynnal a byddai hynny’n cael effaith 

leol a rhanbarthol. Fodd bynnag mae HTL yn atal yr aber rhag addasu i gynnydd yn lefel y môr trwy 

beidio â chaniatáu’r treiglo’n ôl naturiol a gorlifo Aber Afon Glaslyn o gwmpas. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 72 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Byddai naill ai NAI neu MR yn well dewisiadau amgylcheddol, gan y byddent yn peri treiglo’r arfordir yn 

ôl yn naturiol a gorlifo rhan o Aber Afon Glaslyn sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar wireddu’r prism llanwol 

llawn. Byddai hyn yn peri cynyddu cynefinoedd rhynglanwol, caniatáu morffoleg naturiol cegau afonydd 

uchaf Glaslyn a Chaseg, yn ogystal â gwella Potensial Ecolegol y Corff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol 

hwn. Fodd bynnag, nid yw’n ddewis ymarferol gan y byddai hyn yn rhoi’r gorau i amddiffyn Porthmadog 

rhag erydiad arfordirol a llifogydd llanwol. Byddai colled economaidd y dref bwysig hon yn cael ei deimlo 

nid yn unig yn y cylch lleol ond yn y rhanbarth ac nid yw’n ddewis ymarferol felly. Fodd bynnag, dylid 

nodi bod ardaloedd eraill yn yr aber sydd i gael addasu’n fwy naturiol nag a wnaethant o’r blaen fydd yn 

mynd rhan o’r ffordd at liniaru’r polisïau HTL yn y ddwy ardal hyn. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn 

ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn Atodiad E ac 

mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal 

CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae amryw Gyrff Dŵr 

Croyw’n llifo i’r aber hwn ac aseswyd y rhain, ochr yn ochr â’r corff dŵr arfordirol cyfagos. Daethpwyd i 

gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn yr uned reoli hon yn peryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD, trwy 

rwystro cyflawni SED/PED. Ar ben hynny, mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi 

Llŷn ac Eryri’n cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o 

ymwthiad halwynog (dylid gweld Dabl Asesu 3 yn Helaethiad H-V ac Adran H4.1). 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r corff dŵr hwn yn cynnwys ac ar bwys nifer o ddynodiadau, gan gynnwys tri safle Natura 2000: 

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion, ACA Morfa Harlech a 

Morfa Dyffryn a dau SoDdGA – SoDdGA Morfa Harlech a SoDdGA Glaslyn. Daeth yr Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd i gasgliad na fyddai unrhyw effaith andwyol ar ACA Morfa Harlech a Morfa 

Dyffryn nac ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion. Fodd bynnag, byddai HTL yn cael 

effaith andwyol ar wastadeddau tywod rhynglanwol a morfa heli ACA Pen Llŷn a’r Sarnau o ganlyniad i 

wasgfa arfordirol. Mae gwrthdaro buddiannau yma, gan fod cynnal y Cob yn amddiffyn darn sylweddol o 

gynefin dŵr croyw ond yn atal morffoleg a hydroleg naturiol y corff dŵr aberol ac Elfennau Ansawdd 

Biolegol cysylltiedig. Dylid cyfeirio at Atodiad I o’r CRhT2 hwn i gael rhagor o fanylion. 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5f: Corff Dŵr Arfordirol De Bae Caernarfon (C6) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

De Bae Caernarfon 

(Arfordirol – C6) 

 

 

PU16.1 (CFfD2 a 3) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y Corff Dŵr Arfordirol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol (h.y. Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, perchenogion y 

fferm bysgod a pherchenogion y gwaith trin carthion) i ddweud na fydd yr amddiffynfeydd yn cael 

eu cynnal ac y bydd goblygiadau ar unwaith i gyfanrwydd y gwaith trin carthion a’r fferm bysgod 

ym Mhontllyfni, gydag effeithiau andwyol ar y Corff Dŵr Croyw cyfagos a chyrff dŵr Trosiannol ac 

Arfordirol pe bai boddi halwynog. 

 Penderfynu maint y llygredd pe bai’r fferm bysgod a’r gwaith trin carthion yn cael eu boddi a phwy 

fyddai’n gyfrifol. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Nid oes modd cyfiawnhau amddiffynfeydd ar sail economaidd genedlaethol. Mae NAI yn cynnal 

gweithrediad naturiol yr arfordir ac yn lliniaru posibilrwydd colli cynefin rhynglanwol oherwydd gwasgfa 

arfordirol mewn ardaloedd lle mae HTL ar hyd darnau eraill o’r arfordir. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Am y tro byddai HTL neu MR yn caniatáu archwilio a gweithredu strategaeth neu gynllun at ddyfodol y 

gwaith trin carthion a’r fferm bysgod (h.y. adleoli neu amddiffynfeydd preifat). Fodd bynnag, nid oes 

unrhyw gyfiawnhad economaidd cenedlaethol na rhanbarthol dros hyn ac, felly, bydd hyn yn gorfod cael 

ei gyllido’n breifat. Os na all hyn gael ei gyllido’n breifat bydd mater o halogi’r Cyrff Dŵr Croyw ac 

Arfordirol cyfagos. Nid yw’n hysbys beth fyddai goblygiadau gwleidyddol ac ariannol digwyddiad llygru 

o’r fferm bysgod a/neu’r gwaith trin carthion; bydd angen ymchwilio mwy i hyn. Bydd y mater yn cael ei 

drin yng Nghynllun Gweithredu CRhT2, trwy ddweud wrth berchenogion y ddau ased hyn eu bod mewn 

perygl llifogydd a, phe bai hyn yn digwydd, y byddai’n llygru’r crynoadau dŵr arwyneb o gwmpas, 

fyddai’n peri methu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Bydd y Cynllun Gweithredu’n dweud wrth y 

perchenogion bod y baich arnynt hwy i amddiffyn yr asedau’n breifat a bydd angen ymgynghori â’r 

awdurdodau perthnasol (h.y. Asiantaeth yr Amgylchedd), gwneud yr ymchwiliadau angenrheidiol a 

chymryd y camau naill ai i amddiffyn y fferm bysgod a’r gwaith trin carthion neu eu digomisiynu yn y 

dyfodol os bydd angen. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir 

gyferbyn ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn 

Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae un afon ddŵr 

croyw’n llifo i’r Corff Dŵr Arfordirol hwn, sef Afon Llyfni. Yn y bôn cysylltwyd polisi ar gyfer y lan 

arfordirol yn PU16.1 â’r Corff Dŵr Croyw hwn fel y trafodwyd yn gynharach yn y tabl hwn ac, felly, gallai 

NAI fethu Amcan Amgylcheddol 3 CFfD. Dosbarthwyd y Corff Dŵr Croyw hwn fel un addasedig iawn ac 

o Botensial Ecolegol Cymedrol ac mae nifer o fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru: 

 Cynnal y gyfundrefn waddod er mwyn osgoi diraddio nodweddion cynefin naturiol i lawr yr 

afon; 

 Darparu llifau i symud gwaddod i lawr yr afon; 

 Sicrhau cyflawni statws da o ocsigen toddedig i lawr yr afon o’r gwaith cronni; a hefyd 

 Sicrhau bod y gyfundrefn thermol mewn dyfroedd i lawr yr afon o’r gwaith cronni’n cyd-fynd ag 

amodau statws da. 

Fodd bynnag, ni weithredwyd unrhyw un o’r mesurau lliniaru hyn fel rhan o bolisi CRhT2, gan eu bod i 

gyd y tu hwnt i gylch gwaith CRhT2, ond yn hytrach bod y CRhLlD a threfniadau eraill i’w gweithredu. 

 

Mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi Pen Llŷn ac Eryri’n cael ei effeithio o 

ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog (dylid gweld 

Dabl Asesu 3 ac Adran H4.1). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Nid oes unrhyw safleoedd Natura 2000 na SoDdGA yn rhan hon y CRhT, nac yn yr unedau polisi 

cyfagos. 
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5g: Corff Dŵr Trosiannol Cefni (T15) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Cefni (Trosiannol – 

T15) 

 

PU 16.9 (CFfD2 a 3) 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Dosbarthwyd y Corff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol hwn fel un addasedig iawn oherwydd 

amddiffynfeydd rhag llifogydd, a gallai nifer o fesurau lliniaru gynorthwyo gwella’r Potensial 

Ecolegol. Y rhain yw cadw cynefin ymylol a’r glannau; adlinio rheoledig o’r amddiffynfeydd rhag 

llifogydd; hefyd cynyddu amrywiaeth forffolegol yn y sianel. Fodd bynnag, ni chyflawnwyd unrhyw 

un o’r mesurau lliniaru hyn. Er bod gweddill yr aber i gael addasu’n naturiol gyda chynnydd yn 

lefel y môr a threiglo’n ôl, doedd dim amddiffynfeydd o’r blaen ac, felly, ni newidiodd dim. Bydd yr 

amddiffynfa rhag llifogydd ar hyd yr arglawdd yn parhau gydag amrywiaeth forffolegol wael yn y 

sianel ar hyd Afon Cefni tua’r tir o’r arglawdd. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Ymchwiliad i bosibiliadau addasu sianel Afon Cefni er mwyn lleihau llifogydd afonol yn yr hirdymor 

gyda rheoli llifddorau cyfunol, fel ag i gadw a gwella’r cynefinoedd ymylol a’r glannau o gwmpas yr 

arglawdd ym Malltraeth – gall hyn fod yn fwy o gyfrifoldeb y CRhLlD na CRhT2.  

 Gwneud astudiaeth i ymchwilio i’r dewisiadau MR a dewisiadau i gynyddu uchder y ffordd a’r 

rheilffordd fel bod yr aber yn gallu agor ac addasu’n fwy naturiol yn y pen draw. Gellid ystyried hyn 

ar gyfer y CRhT nesaf.  



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 78 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Mae cyfiawnhad economaidd i HTL yr Arglawdd a phentref Malltraeth yn PU16.9, gan y bydd hyn yn 

sicrhau cyfanrwydd isadeiledd cludiant (y ffordd a’r rheilffordd). Gyda llaw, mae cynnal yr 

amddiffynfeydd yn caniatáu dal i amddiffyn pentref Malltraeth, a fyddai’n annhebygol ei hun o fod yn 

gyfiawnadwy’n economaidd yn y pen draw. Fodd bynnag, trwy barhau HTL mae angen rheoli llif dŵr 

croyw trwy’r llifddorau i sicrhau nad oes dim llifogydd afonol gormodol. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Byddai NAI neu MR yn agor ardal newydd sylweddol ar gyfer cynefin halwynog a throsiannol. Fodd 

bynnag, byddai hyn yn peri colli dolydd gwlyb dynodedig a phorfeydd llaith tua’r tir o’r amddiffynfeydd, 

yn ogystal â chael effaith sylweddol ar yr isadeiledd cludiant (y ffordd a’r rheilffordd) sy’n gwasanaethu 

gogledd-orllewin yr ynys. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir 

gyferbyn ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn 

Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt.  

Mae un afon ddŵr croyw’n llifo i’r aber hwn, sef Afon Cefni, a aseswyd o yn Nhabl Asesu 4. Daethpwyd i 

gasgliad y gall polisïau CRhT2 yn yr uned reoli hon beryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD, trwy 

rwystro cyflawni PED. Yn enwedig oherwydd y bydd rhan isaf yr afon ger ei cheg yn dal i gael ei 

chyfyngu mewn sianel syth a llifddorau’n rheoli’r llif i’r aber; nid yw hyn yn rhoi fawr o gyfle i wella’r 

cynefinoedd ymylol, dyfrol a’r glannau na geomorffoleg y sianel. Mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y 

bydd Corff Dŵr Codi Mân Ynys Môn yn cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad oes 

unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog (dylid gweld Dabl Asesu 3 ac Adran H3.3). 
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r Corff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol hwn yn cynnwys rhan o ACA Morfa Heli Ynys Môn. Mae dau 

SoDdGA hefyd. Y cyntaf yw SoDdGA Cwningar Niwbwrch - Ynys Llanddwyn ym mhrif ran yr aber, a 

ddynodwyd yn bennaf oherwydd ei gyfundrefnau twyni tywod ac aberol mawr sy’n rheoli dylanwadau 

ffisegol y twyni. Yr ail yw SoDdGA Cors Ddyga ar ochr tua’r tir yr arglawdd carreg ar oleddf a’r llifddor, a 

ddynodwyd yn bennaf oherwydd ei gymuned adar sy’n nythu o borfa laith isel a dolydd gwlyb. Byddai 

NAI neu MR yn ardaro ar ansawdd y cynefinoedd yn SoDdGA Cors Ddyga, gan beri cynefinoedd mwy 

halwynog fel morfa heli a gwastadeddau llaid. Er y bydd newid ym maint gwahanol gynefinoedd aberol, 

daeth yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i gasgliad y bydd cydbwysedd at ei gilydd yn cael ei gynnal o 

fewn yr aber, er y bydd effaith andwyol ar gyfanrwydd y gwastadeddau llaid rhynglanwol yn ACA Morfa 

Heli Arfordir Ynys Môn gyda’r polisi HTL yn PU16.9. Dylid cyfeirio at Atodiad I o’r CRhT2 hwn i gael 

rhagor o fanylion.  

 

 

 



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 80 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5h: Corff Dŵr Trosiannol Seiont (T15) 

 

Corff Dŵr (gan gynnwys 

yr Unedau Rheoli sy’n 

effeithio arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Seiont  

(Trosiannol – T15) 

 

PU 16.11 a 16.12 

(rhan) (CFfD2) 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y Corff Dŵr Trosiannol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Gwneud astudiaeth i ymchwilio i ffyrdd o leihau cloi llanwol a llifogydd afonol dilynol o ddyfroedd 

isaf Afon Cadnant ac Afon Seiont sy’n llifo i Aber Afon Seiont. 

 Ymchwilio i oblygiadau MR ar hyd glan orllewinol yr aber o ran SoDdGA Afon Seiont.  

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Bydd polisi HTL yn Uned Bolisi 16.12 yn cynnal y cyfanrwydd a diogelwch tref hanesyddol bwysig 

Caernarfon sydd ar y lan ddwyreiniol rhag llifogydd llanwol. Ar ben hynny, bydd yr amddiffynfeydd hyn 

yn atal materion halogiad oherwydd y bydd polisi HTL yn amddiffyn asedau gan gynnwys gwaith trin 

carthion, hen domen segur a stadau diwydiannol. Bydd y polisi HTL yn PU16.11 yn y tymor byr i ganolig 

yn caniatáu addasu’r eiddo ac isadeiledd ar hyd y lan orllewinol gyda golwg ar adlinio rheoledig / cilio yn 

y pen draw, fydd yn gadael i’r aber addasu i gynnydd hirdymor yn lefel y môr. Felly, mae gweithrediad yr 

aber yn debygol o wella yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd polisïau CRhT2 yn atal rhag 

cyflawni Statws Ecolegol Da am y tro. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan gynnwys 

yr Unedau Rheoli sy’n 

effeithio arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Fodd bynnag, teimlwyd nad oedd naill ai NAI na MR yn bosibiliadau ar gyfer glan ddwyreiniol (PU16.12) 

yr aber lle saif tref Caernarfon, am na fyddai’r rhain yn amddiffyn y dref hanesyddol hon rhag llifogydd. 

Ar y lan orllewinol (Uned Bolisi 16.11) gallai fod posibilrwydd MR ar hyd y rhan ganol yn y tymor byr i 

ganolig. Byddai hyn yn cynorthwyo’r aber addasu i gynnydd yn lefel y môr ond, fodd bynnag, byddai’n 

peri colli tir âr gwerthfawr. Ar ben hynny, mae’n annhebygol o atal cloi llanwol yn llwyr gan ei fod 

ymhellach i fyny’r afon lle caiff yr afon ei chyfyngu rhwng y gwaith trin carthion ar y lan ddwyreiniol a Lôn 

Coed Helen ar y lan orllewinol, yn ogystal â’r ffordd a rheilffordd yn croesi’r afon. Mae rhagor o fanylion 

y Datblygu a Gwerthuso Polisi i’w cael yn Atodiad E, ac mae’r Profi Senarios Polisi i’w cael yn Atodiad 

G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Mae pedair afon dŵr croyw’n llifo i’r aber hwn, ac fe aseswyd pob un ohonynt yn Nhabl Asesu 3. Bydd 

mwy o ymwthiad halwynog i fyny’r afonydd hyn o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr a chyfyngiad yr 

aber, gyda’r gallu i newid yr Elfennau Ansawdd Biolegol o ddŵr croyw i fwy trosiannol. Fodd bynnag, 

daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn yr uned reoli hon yn peryglu Amcanion Amgylcheddol 

y CFfD, trwy rwystro cyflawni SED / PED. Mae’r aber hefyd yn ffinio â Chorff Dŵr Arfordirol Afon Menai 

ac fe ystyriwyd bod y polisi HTL yn yr aber hwn yn annhebygol o effeithio ar ei Botensial Ecolegol. Ar 

ben hynny, mae’n cael ei ystyried yn annhebygol y bydd Corff Dŵr Codi Pen Llŷn ac Eryri’n cael ei 

effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2, am nad oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog ac 

oherwydd bod y polisi HTL yn rhwystro ymwthiad halwynog i ardaloedd halogedig (e.e. gwaith trin 

carthion, tomen segur a stad ddiwydiannol) (dylid gweld Dabl Asesu 3 ac Adran H4.1). 

 

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Mae’r corff dŵr hwn yn cynnwys rhan o ACA Afon Menai a Bae Conwy hyd at Bont yr Aber yng ngheg 

yr aber. Tybiodd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y bydd rhywfaint o golled o wastadeddau tywod 

rhynglanwol yn Uned Bolisi 16.11 o ganlyniad i wasgfa arfordirol yn erbyn yr amddiffynfeydd gyda 

chynnydd yn lefel y môr. Bydd hyn, ynghyd â cholledion eraill ar hyd Afon Menai, yn peri effaith andwyol 

ar gyfanrwydd yr ACA. Dylid cyfeirio at Atodiad I i’r CRhT2 hwn i gael rhagor o fanylion. Mae SoDdGA 

Afon Seiont hefyd, sy’n cwmpasu’r aber o Gei Llechi i’r fan lle mae’r rheilffordd yn croesi Afon Seiont i’r 

de o’r gwaith trin carthion. Dynodwyd y SoDdGA oherwydd haenau sy’n cael eu hamlygu ar lan 

orllewinol yr afon (clogwyn), yn hytrach nag am resymau biolegol. Gall unrhyw MR ar hyd y lan 

orllewinol hon beri colli rhywfaint o’r haenau hyn gan eu hamlygu ymhellach yn ôl.  
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5i: Corff Dŵr Arfordirol Bae Cymyran (C9) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Bae Cymyran  

(Arfordirol – C9) 

 

PU17.8 (CFfD4) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y Corff Dŵr Arfordirol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Y safle tirlenwi a’r cyngor lleol i fod yn ymwybodol o berygl llifogydd llanwol 1 waith mewn 1000 o 

flynyddoedd i’r safle tirlenwi yn y dyfodol a goblygiadau hyn i’r Corff Dŵr Codi. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Gall NAI yn Uned Bolisi 17.8 (Traeth Crigyll a Thraeth Cymyran) beri ymwthiad halwynog i gwm Afon 

Crigyll yn y trydydd cyfnod, sy’n gorgyffwrdd â hanner deheuol safle tirlenwi cyfredol a hanesyddol 

(Tywyn Trewan). Pe bai hyn yn digwydd, gallai beri halogi Mân Gorff Dŵr Codi Ynys Môn. Mae polisi 

NAI ar y darn hwn o arfordir am nad oes unrhyw amddiffynfeydd ar hyn o bryd a CRhT2 yn cefnogi 

parhad addasu a threiglo’n ôl y twyni ar hyd y darn hwn o arfordir. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Byddai HTL/ATL yn peri colli cynefin rhynglanwol a’r twyni tua’r tir gyda chynnydd yn lefel y môr ac yn 

economaidd anymarferol. Mae MR hefyd yn anymarferol. NAI yw’r dewis amgylcheddol gorau, gydag 

angen sylw hirdymor gan y safle tirlenwi i amddiffyn ei hun rhag perygl ymwthiad halwynog o lifogydd 1 

waith mewn 10 mlynedd. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir 

gyferbyn ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn 

Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Aseswyd polisïau 

CRhT2 ar gyfer unedau polisi mewn Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol a Chyrff Dŵr Croyw gerllaw 

hefyd yn yr adroddiad hwn am eu gallu i beri dirywiad Statws / Potensial.  Ar gyfer Bae Cymyran, y corff 

dŵr arall yw’r corff dŵr codi gwaelodol, y gellid effeithio arno pe byddai Safle Tirlenwi Tywyn Trewan 

(Uned Bolisi 17.8), yn ogystal â safle tirlenwi hanesyddol, yn cael llifogydd oherwydd polisi NAI.  Mae’r 

cynllun gweithredu yn cydnabod bod angen datblygu cynllun rheoli manwl ar gyfer yr ardal benodol hon. 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Nid oes unrhyw safleoedd Natura 2000 yn yr uned bolisi hon nac yn yr unedau polisi cyfagos. Yr unig 

ardal a ddynodwyd yw pentir Traeth Cymyran, sy’n SoDdGA (Ynys Feurig). Bydd y polisi NAI yn cynnal 

y polisi hwn.   
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5j: Corff Dŵr Arfordirol Bae Caergybi (C10) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Bae Caergybi 

(Arfordirol – C10) 

 

PU17.15 (CFfD2) 

 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Mae un o’r mesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn i gael 

ei weithredu trwy bolisïau CRhT2 o fewn Uned Bolisi 17.16 ym Mae Penrhos, fydd yn gadael i’r 

bae dreiglo’n ôl a chreu traeth dyfnach. Bydd hyn yn caniatáu adlinio mwy naturiol o ran hon yr 

arfordir gan alluogi addasu mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr, trwy erydu’n ôl a chronni 

gwaddodion ar hyd y blaendraeth ac, felly, wella’r cymunedau anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. 

Gall y polisi hwn hefyd gyflawni mesurau lliniaru eraill, er y bydd hyn yn dibynnu ar sut mae MR yn 

cael ei benderfynu, er enghraifft, adsefydlu / ail-lunio glannau a thynnu atgyfnerthiad glan galed ar 

gyfer unrhyw adeileddau darfodedig. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Polisi dewisol Uned Bolisi 17.15 yw HTL i amddiffyn cytref Caergybi a therfynfeydd y fferi, gorsaf y bad 

achub a’r marina oddi mewn i’r morglawdd. Caergybi yw canolfan economaidd allweddol rhan fawr o 

Ynys Môn gyda llawer o asedau a gwasanaethau allweddol sydd angen eu hamddiffyn rhag llifogydd 

llanwol ac erydiad arfordirol. Mae modd cyfiawnhau symud ymlaen i HTL ar sail economaidd oherwydd 

gwerth uchel yr asedau sydd mewn perygl. 

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  



 
 
 
 

SMP2 Gorllewin Cymru: Atodiad H - 85 - 9T9001/A11/WFDA Adroddiad/v3/Glas 

Adroddiad Terfynol   

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Ni fyddai MR neu NAI yn cynnig yr amddiffyniad gofynnol i’r asedau sydd mewn perygl a byddai’n peri’r 

cynnydd mewn erydiad a pherygl llifogydd. Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau 

polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn ag Amcanion y CRhT and HTL is the most appropriate 

option. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn Atodiad E ac mae Profi 

Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Aseswyd polisïau 

CRhT2 ar gyfer unedau polisi mewn Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (Gogledd Bae Caernarfon a 

Chulfor Caergybi) gerllaw hefyd yn yr adroddiad hwn (Tabl Asesu 3) am bosibilrwydd peri dirywiad 

mewn Statws Ecolegol.  Fodd bynnag, ar gyfer Bae Caergybi, nid oes unrhyw afon yn llifo i mewn iddo 

ac nid yw’r cyrff dŵr codi mewn perygl, ac o’r herwydd ni fydd polisïau dewisol y CRhT yn effeithio ar 

gyrff dŵr eraill sydd y tu hwnt i ardal CRhT2. 

 

 

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Nid oes unrhyw safleoedd Natura 2000 na SoDdGA ar bwys nac yng nghyffiniau Uned Bolisi 17.15.  
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Adroddiad Terfynol   

Tabl Asesu 5k: Corff Dŵr Arfordirol Gogledd Ynys Môn (T6) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gogledd Ynys Môn 

(Arfordirol – C14) 

 

PU18.16 (CFfD2, 3 & 4) 

 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Nid oedd unrhyw fesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y Corff Dŵr Arfordirol hwn. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Gallai’r cyngor lleol wneud astudiaeth / strategaeth i ymchwilio i bosibiliadau ailddatblygu’r hen 

waith cemegol ac, yn niffyg hynny, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar sut i adfer yr halogiad trwy 

ddefnyddio technolegau arloesol triniaeth oddefol. 

 Gwneud mesuriadau amgylcheddol a chemegol o’r safleoedd dynodedig. 

 Sicrhau bod polisïau CRhT2 a pheryglon llifogydd ac erydiad yn cael eu hystyried yn adolygiadau 

nesaf cynlluniau defnydd tir. 

 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

Y polisi dewisol ar gyfer Trwyn Costog (Uned Bolisi 18.16) yw MR yn ystod pob un o’r tri chyfnod. Pentir 

creigiog yw hwn lle mae Afon Goch Amlwch yn llifo trwy’r hen waith cemegol ac aber bach cul gyda 

chlogwyni serth o boptu lle saif harbwr Amlwch. Ar hyn o bryd, mae amddiffynfeydd yn gwarchod yr hen 

waith cemegol a’r syniad wrth wraidd polisi CRhT2 o MR yw cael dealltwriaeth na fydd modd dal i 

gynnal y safle hwn ond bod angen cynllun i benderfynu a fydd y safle’n cael ei ailddatblygu neu 

ddadlygru.   

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

 

Byddai HTL yn well dewis amgylcheddol fel ag i atal llifogydd llanwol a pheri halogi’r corff dŵr arfordirol. 

Fodd bynnag, nid yw HTL yn economaidd gynaliadwy yn yr uned bolisi hon ond efallai y bydd angen 

gwneud hyn cyn datrys mater yr halogiad. 

 

Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir 

gyferbyn ag Amcanion y CRhT. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w cael yn 

Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae un afon ddŵr 

croyw’n llifo trwy’r uned bolisi hon ac ar draws yr hen waith cemegol halogedig – sef Afon Goch 

Amlwch. Byddai’r polisi MR hefyd yn debygol o beryglu Amcanion Amgylcheddol y CFfD o ran yr afon 

hon trwy ddirywio’r Potensial Ecolegol trwy lygru mwy. Caiff ei ystyried hefyd y gall fod perygl heintio 

Mân Gorff Dŵr Codi Ynys Môn os gall fod llifogydd llanwol yn y dyfodol, fyddai’n peri dirywiad pellach i’r 

Corff Dŵr Codi hwn sydd o ansawdd gwael eisoes (gwelwch Dabl Asesu 3 ac Adran H4.1). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

 

Nid oes unrhyw safleoedd Natura 2000 na SoDdGA ar bwys nac yng nghyffiniau Uned Bolisi 17.15. 
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Tabl Asesu 5l: Corff Dŵr Trosiannol Conwy (T19) 

 

Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Conwy  

(Trosiannol – T19) 

 

PU 20.3 – 20.10 

(CFfD2) 

PU 20.5 (CFfD3) 

PU 20.16 – 20.17 

(CFfD2) 

Mesurau lliniaru: a ymgorfforwyd 

yr holl fesurau lliniaru ymarferol ym 

mholisïau dewisol y CRhT sy’n 

effeithio ar y corff dŵr hwn er mwyn 

lliniaru’r effeithiau andwyol ar statws 

y corff dŵr? Os na, yna rhestrwch 

fesurau lliniaru a allai fod eu 

hangen. 

Mesurau lliniaru CRhBA a ymgorfforwyd ym mholisïau’r CRhT: 

 Mae un o’r mesurau lliniaru yn CRhBA Gorllewin Cymru ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn i gael 

ei weithredu trwy bolisïau CRhT2 yn Unedau Polisi 20.9, 20.18 a 20.19, fydd yn caniatáu i’r morlin 

fod yn fwy cynaliadwy ac ymaddasol i gynnydd yn lefel y môr. Bydd glannau’r afonydd yn gallu 

cronni gwaddodion ar hyd y blaendraeth ac, felly, yn gwella’r cymunedau anifeiliaid di-asgwrn-cefn 

dyfnforol. Gall y polisi hwn hefyd gyflawni un mesur lliniaru arall, er y bydd hyn yn dibynnu ar sut 

mae’r MR yn cael ei benderfynu, er enghraifft, tynnu atgyfnerthiad glan galed unrhyw adeileddau 

darfodedig. 

Mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu hangen: 

 Datblygu cynllun / strategaeth fwy cynaliadwy ar gyfer rheoli arfordir yr aber i ystyried y prosesau 

arfordirol a chysylltiadau perygl llifogydd rhwng yr arfordir agored ac Aber Afon Conwy. 

 Cadw golwg ar amgylchedd y safleoedd dynodedig. 

 Sicrhau bod polisïau CRhT2 a pheryglon llifogydd ac erydiad yn cael eu hystyried yn yr 

adolygiadau nesaf o gynlluniau defnydd tir. 

Budd gor-redol y cyhoedd: a oes 

modd dangos bod y rhesymau dros 

ddewis polisïau dewisol y CRhT yn 

rhesymau o fudd gor-redol y 

cyhoedd (ROPI) a/neu fod 

buddiannau polisïau dewisol y 

CRhT i iechyd dynol, i gynnal iechyd 

a diogelwch neu i ddatblygiad 

cynaliadwy’n fwy na buddiannau 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol 

i’r amgylchedd ac i gymdeithas? 

HTL yw polisi rhan ganol Aber Afon Conwy (Unedau Polisi 20.3 – 20.10) i fod yn y tymor byr i ganolig ac 

yna MR, gyda rhai rhannau’n HTL yn ystod pob un o’r tri chyfnod. Mae hyn er mwyn gwarchod cytref 

fawr Conwy, sydd o boptu’r aber. Mae modd cyfiawnhau parhau HTL ar sail economaidd oherwydd 

gwerth uchel yr asedau sydd mewn perygl. Fodd bynnag, mae CRhT2 yn nodi bod angen cynllun 

strategol i ddatblygu cynllun mwy cynaliadwy ar gyfer rheoli’r arfordir sy’n gallu ymdrin â chynnydd yn 

lefel y môr a lleihau effaith ar gyfanrwydd yr aber a’i gynefinoedd. Y polisïau HTL rhwng Llansanffraid 

Glan Conwy a Thal-y-cafn (Unedau Polisi 10.16-17) yw cynnal y rheilffordd sy’n rhedeg yn agos at lan 

ddwyreiniol yr aber mewnol.  

 

Dylid cyfeirio at y ‘Datganiadau Polisi’ i gael rhagor o fanylion ar hyfywedd economaidd (dadansoddiad 

cost a budd) ac mae cynaliadwyedd polisïau dewisol y CRhT i’w cael yn Atodiad H (Gwerthuso 

Economaidd / Profi Sensitifedd) dogfen hon y CRhT2.  
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Corff Dŵr (gan 

gynnwys yr Unedau 

Rheoli sy’n effeithio 

arno) 

Rhestr Adolygu Datganiad Cryno 

CFfD 

Disgrifiad cryno o’r gwaith penderfynu a chyfeiriad at ddogfennau eraill yn y CRhT 

Gwell dewisiadau amgylcheddol: 

a ystyriwyd dewisiadau eraill llawer 

gwell ar gyfer polisïau’r CRhT? A 

oes modd dangos y gwrthodwyd y 

dewisiadau polisi amgylcheddol 

gwell hyn ar sail eu bod yn 

dechnegol anymarferol neu’n 

anghymesur o ddrud? 

Ni fyddai MR na NAI yn cynnig yr amddiffyniad gofynnol i’r asedau sydd mewn perygl ac yn peri 

cynnydd mewn erydiad a pherygl llifogydd. Fel rhan o broses CRhT2 edrychwyd ar amrywiol becynnau 

polisi ar gyfer y darn hwn o arfordir gyferbyn ag Amcanion y CRhT ac HTL yn bennaf (gyda rhywfaint o 

MR yn y pen draw) yw’r dewis mwyaf priodol. Mae rhagor o fanylion Datblygu a Gwerthuso Polisïau i’w 

cael yn Atodiad E ac mae Profi Senarios Polisi i’w gael yn Atodiad G i ddogfen hon y CRhT2. 

Effaith ar Gyrff Dŵr eraill: a oes 

modd dangos nad yw polisïau 

dewisol y CRhT yn rhwystro neu 

beryglu cyflawni amcanion y 

Gyfarwyddeb yn barhaol mewn 

Cyrff Dŵr yn yr un Dosbarth Basn 

Afon sydd oddi allan i ardal CRhT2? 

Edrychwyd ar Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd, mapiau Dŵr Codi a CRhBA Gorllewin Cymru i 

chwilio am gyrff dŵr croyw a chodi tua’r tir y gallai polisïau CRhT2 effeithio arnynt. Mae dau Gorff Dŵr 

Croyw’n llifo i’r Corff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol hwn. Ystyriwyd bod ceg yr afon ‘ddienw yng ngorllewin 

Aber Afon Conwy (PU20.5)’ yn cael ei chyfyngu oherwydd y polisi CRhT2 ac y gall beryglu Amcanion 

Amgylcheddol y CFfD ar gyfer y corff dŵr afonol hwn, trwy rwystro cyflawni SED. Mae’n annhebygol y 

bydd cyfanrwydd neu Statws Ecolegol Afon Gyffin (PU20.6) yn cael eu peryglu. Daeth yr asesiad i 

gasgliad hefyd na fydd Corff Dŵr Codi Conwy yn cael ei effeithio o ganlyniad i bolisïau CRhT2 am nad 

oes unrhyw dystiolaeth gyfredol o ymwthiad halwynog (gwelwch Dabl Asesu 3 ac Adran H3.3). 

  

Materion eraill: A oes modd 

dangos nad oes unrhyw faterion 

gor-redol eraill y dylid eu hystyried 

(e.e. safleoedd dynodedig, 

argymhellion yr Asesiad Priodol)? 

Dynodwyd yr aber allanol a rhan o’r aber canol yn rhan o ACA Afon Menai a Bae Conwy, gyda llawer o’r 

aber hefyd yn cael ei ddynodi fel SoDdGA Aber Afon Conwy, sydd o ddiddordeb arbennig oherwydd ei 

fioleg anifeiliaid di-asgwrn-cefn morol a daearol. Daeth yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i gasgliad 

na fyddai’r polisi HTL ar gyfer Unedau Polisi 20.3 i 20.10, 20.16 a 20.17 yn peri effaith andwyol ar 

gyfanrwydd yr ACA. 
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H7 TRAFODAETHAU A CHASGLIADAU AT EI GILYDD  

H7.1.1 Ni fydd mwyafrif polisïau CRhT2 yn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru 
yn peri dirywiad yn Statws neu Botensial Ecolegol y cyrff dŵr ac, felly, ni 
fyddant yn methu cyflawni Amcanion Amgylcheddol y CFfD. 

H7.1.2 Dangosodd yr asesiad CFfD o bolisïau CRhT2 ar gyfer pob PDZ (Tabl Asesu 
3) a’r crynodeb cyrff dŵr o lwyddiant Amcanion Amgylcheddol CFfD (sy’n 
cynnwys pa fesurau lliniaru CRhBA a gyflawnwyd; Tabl Asesu 4) y gallai rhai 
o’r polisïau dewisol mewn unedau polisi fethu cyflawni Amcanion 
Amgylcheddol CFfD2, CFfD3 a CFfD4 fel yr amlygwyd yn Ffigur 7.1. Yn yr 
achos hwn, cwblhawyd Datganiadau Cryno (Tablau Asesu 5a-m), sy’n asesu 
polisi dewisol CRhT2 gyferbyn ag Erthygl 4.7 y CFfD. Yn y tabl hwn, caiff 
mesurau lliniaru yn y dyfodol eu hawgrymu gan amlinellu rhesymau dros 
ddewis polisïau.  

H7.1.3 Efallai na fydd Amcanion Amgylcheddol CFfD2 a/neu CFfD3 yn cael eu 
cyflawni mewn tri ar ddeg o’r cyrff dŵr Trosiannol ac Arfordirol, sy’n cael eu rhoi 
yn Nhabl 7.1 isod. 

Tabl 7.1 Crynodeb o’r Unedau Polisi a allai fethu cyflawni Amcanion Amgylcheddol y CFfD (PEC 

– Potensial Ecolegol Cymedrol, SEC = Statws Ecolegol Cymedrol, SED = Statws Ecolegol 

Da) 

Corff Dŵr Math 

Trosiannol 

ac Arfordirol  

Statws / Potensial 

Ecolegol Cyfredol  

CFfD2  CFfD3 CFfD4 

Canol Bae 

Ceredigion  

Arfordirol SED  8.3  

Ystwyth / 

Rheidol 

Trosiannol PEC 9.3, 9.4, 9.6, 

9.7 

  

Dyfi a Leri Trosiannol PEC 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8, 

10.11 

  

Gogledd Bae 

Ceredigion 

Arfordirol SED 11.1, 11.3 10.17, 11.3  

Glaslyn Trosiannol SED 12.13, 12.14   

De Bae 

Caernarfon 

Arfordirol SED 16.1 16.1  

Cefni Trosiannol PEC 16.9 16.9  

Seiont Trosiannol SEC 16.11, 16.12   

Bae Cymyran Arfordirol SED   17.8 

Bae Caergybi Arfordirol PEC 17.15   

Gogledd Ynys 

Môn 

Arfordirol SED 18.16 18.16 18.16 

Conwy Trosiannol PEC 20.3 – 20.10, 

20.16, 20.17 

20.5  

 
H7.1.4 Fodd bynnag, rhaid nodi y seiliwyd yr asesiad hwn ar agwedd ragofalus lle 

penderfynwyd y gallai polisïau CRhT2 beri dirywiad yn Statws neu Botensial 
Ecolegol corff dŵr ac, felly, bosibilrwydd peidio â chyflawni Amcanion 
Amgylcheddol CFfD. Felly, gwnaed gwiriad rhagofalus gyferbyn â’r amodau 
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sy’n cael eu hamlinellu yn Erthygl 4.7 o’r Gyfarwyddeb. Mae’r Datganiadau 
Cryno’n amlinellu’r rhesymau wrth wraidd penderfynu ar bolisi dewisol CRhT2 
ac unrhyw fesurau lliniaru a ymgorfforwyd mewn polisïau (sydd hefyd yn cael 
eu dangos yn Nhabl Asesu 4), neu sy’n rhaid eu cynnwys yng Nghynllun 
Gweithredu CRhT2 fel bod holl strategaethau neu gynlluniau’n gorfod 
ymgorffori mesurau lliniaru perthnasol CRhBA Gorllewin Cymru i sicrhau bod 
Potensial / Statws Ecolegol Da’n cael ei gyflawni erbyn naill ai 2015 neu 2027 
fan bellaf. 
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Ffigur 7.1 Map Lleoliad o’r Unedau Polisi a all fethu cyflawni CFfD o ganlyniad i bolisïau CRhT2 Gorllewin Cymru 
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Byrfodd Term 

ATL  Symud y Llinell Ymlaen 

CDG Corff Dŵr Gwneud 

BQE Elfen Ansawdd Biolegol 

DrWPA Ardal Warchod Dŵr Yfed 

UE Yr Undeb Ewropeaidd 

FWB Corff Dŵr Croyw 

PED Potensial Ecolegol Da 

SED Statws Ecolegol Da 

GWB Corff Dŵr Codi 

CDAI Corff Dŵr Addasedig Iawn 

HRA Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

HTL Cadw’r Llinell 

IROPI Rhesymau Hanfodol Budd Cyhoeddus Gor-redol 

MAN Uned Reoli 

MR Adlinio Rheoledig 

NAI Dim Ymyriad Gweithredol 

PDZ Parth Datblygu Polisi 

PU Uned Bolisi 

DBA Dosbarth Basn Afon 

CRhBA Cynllun Rheoli Basn Afon 

ACA Ardal Cadwraeth Arbennig 

CRhT Cynllun Rheoli Traethlin 

AGA Ardal Gwarchodaeth Arbennig 

SPZ Parth Gwarchod Ffynonellau 

SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

TAG Grŵp Cyngor Technegol CFfD y DU 

TraC Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol 

CFfD Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 

WPM Gyda Rheoli Presennol 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Atodiad I – Mapiau yn dangos yr wyneb a chyrff dŵr daear 
ochr yn ochr â’r SMP2 ffiniau 

 

  

 

 

 

 



1b

1c

 

1d

1e

1f
1g

1h

1i

1j

1k

1l

1m

1n
1o

1p

1q
Bangor

Holyhead

Llangurig

Fishguard

Dolgellau

Colwyn Bay

Carmarthen

Aberystwyth

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

ANNEX 1aLocation Plan for Transitional and 
Coastal Waterbodies and 
Freshwater Bodies Figures

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTSSource:

Key:

I:\9T9001\Technical_Data\GIS\Projects\Stage 1 Initial WFD Investigation Report

1b Transitional and Coastal Waterbodies Figure Reference

1b Freshwater Bodies Figure Reference



GB41002G200400

MILFORD HAVEN INNER

GWAUN
PDZ 3

PDZ 2

PDZ 1

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1b

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body 
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Grassholm Island & The Smalls

Pembrokeshire South

Coastal Water Bodies

1, 2, 3

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay South

ANNEX



GB41002G200400

GWAUN

GB41002G203300

GB41002G200400

NYFER

TEIFI

PDZ 7

PDZ 6

PDZ 5

PDZ 4

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1c

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Cardigan Bay Central

Coastal Water Bodies

4, 5, 6

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay South

ANNEX



GB41002G203300

YSTWYTH /  RHEIDOLPDZ 9

PDZ 8

PDZ 7

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1d

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Cardigan Bay Central

Coastal Water Bodies

7, 8, 9

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay North

ANNEX



DYSYNNI
GB41002G203200

YSTWYTH /  RHEIDOL

DYFI & LERI

PDZ 10

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1e

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Coastal Water Bodies

10

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay North

ANNEX



GLASLYN

ERCH

ATRO

MAWDDACH

DYSYNNI

DWYFOR
GB41002G204600

GB41002G203200

PDZ 13 PDZ 12

PDZ 11

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1f

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Coastal Water Bodies

11, 12, 13

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay North

Tremadog Bay

ANNEX



ERCH

GB41002G204600

PDZ 14

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1g

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Coastal Water Bodies

14

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Cardigan Bay North

Tremadog Bay

Caernarfon Bay South

ANNEX



DWYFOR
GB41002G204600

FORYD BAY

CEFNI

CONWY

SEIONT

BRAINT

GB41002G204600

GB41002G203000

GB41002G206100

GB41002G204400

GB41001G204200ALAW

GB41002G206200

FFRAW

PDZ 20
PDZ 19

PDZ 17
PDZ 16

PDZ 15

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1h

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Coastal Water Bodies

15, 16, 20

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Caernarfon Bay North

Menai Strait

Caernarfon Bay South

Conwy Bay

ANNEX



FORYD BAY

CEFNI

SEIONT

BRAINT

GB41002G206100

GB41002G204400

GB41001G204200ALAW

GB41002G206200

FFRAW

PDZ 19

PDZ 18

PDZ 17
PDZ 16

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1i

Transitional and Coastal Waterbodies 
PDZs
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9

T
9

0
0

1
\T

e
ch

n
ic

a
l_

D
a

ta
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

p
pe

n
d

ix

Groundwater Body
Overall Current Status

Good

Poor

GB12345G6789 Groundwater 
Body ID

Coastal Water Bodies

17, 18, 19

SOLFACH Transitional Water Bodies

PDZ boundaries

Caernarfon Bay North

Menai Strait

The Skerries

Anglesey North

ANNEX

Holyhead Bay

Holyhead Strait

Cymyran Bay



PDZ 3

PDZ 2

PDZ 1

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1j

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

1, 2, 3

ANNEX



PDZ 7

PDZ 6

PDZ 5

PDZ 4

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1k

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

4, 5, 6

ANNEX



PDZ 9

PDZ 8

PDZ 7

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1l

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

7, 8, 9

ANNEX



PDZ 10

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1m

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

10

ANNEX



PDZ 13 PDZ 12

PDZ 11

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1n

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

11, 12, 13

ANNEX



PDZ 14

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1o

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

14

ANNEX



Llyn & EryriLlyn & EryriLlyn & EryriLlyn & Eryri

PDZ 20
PDZ 19

PDZ 17
PDZ 16

PDZ 15

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1p

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

15, 16, 20

ANNEX



PDZ 19

PDZ 18

PDZ 17
PDZ 16

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

1q

Freshwater Bodies for 
PDZs 
in the West Wales SMP2 Area

West Wales SMP2

Pembrokeshire County Council

July 2010 NTS

Key:

I:\
9T

90
0

1\
Te

ch
ni

ca
l_

D
at

a
\G

IS
\P

ro
je

ct
s\

W
F

D
 A

pp
e

nd
ix

PDZ boundaries

Freshwater Bodies

Floodzone 2

Floodzone 3

Flood Extents

17, 18, 19

ANNEX



 
 

Atodiad II – Unedau Polisi SMP a Chyrff Dŵr perthnasol 

 

  

 

 

 

 



  Helaethiad II 
 1 

Helaethiad H-II Tabl 1: Terfynau Polisi CRhT2, Polisïau Dewisol, y Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi Perthnasol a Rheolaeth Bresennol o’r Arfordir 
 
Sylwch: Mae polisïau mewn llythrennau italaidd du’n dangos lle bo rheoli presennol yn arfordir diamddiffyn a’r polisi dewisol yn NAI yn ystod y tri chyfnod nesaf 
 

Terfynau Polisi CRhT2 Polisïau Dewisol Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi 
Rheolaeth Bresennol 

Gwybodaeth 
Gefndirol  PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 Arfordirol Trosiannol Dŵr Croyw Dŵr Codi 

1 1 

PU1.1 Tir Mawr Materion mynediad lleol. NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro 
Gwneud Dim 

(DN)/DN 

Clogwyni creigiog 
yn bennaf, dau fae 

tywodlyd  

PU1.2 Sain Ffraid Rheoli colli mur a mynediad. NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni creigiog, 
rhai clogwyni 

meddal ac amrywiol 
gilfachau / baeau 

tywodlyd 

PU1.3 
Ynysoedd 
Sgogwm a 

Sgomer 
Materion mynediad. NAI NAI NAI De Sir Benfro       DN/DN Clogwyni creigiog. 

2 

2 

PU2.1 
Penrhyn Borough 

i’r Trwyn 
Efallai y bydd angen symud y ffordd 

i’r Aber Bach. 
NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni wedi 
diraddio, dan dyfiant 

gyda blaendraeth 
creigiog, ychydig o 

faeau creigiog, 
clogwyni serthach 

yn y gogledd 

PU2.2 Yr Aber Bach 

Ni fyddai gwella safon 
amddiffynfeydd yn cael ei ragweld 
yn y tymor byr a chanolig. Byddai 

angen edrych ar ddefnydd ac 
adeiledd y pentref isaf. 

HTL HTL MR De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 
Ceg dywodlyd y 

nant  

PU2.3 Y Settlands 
Fe all ffordd yr arfordir gael ei cholli 

yn yr hirdymor. 
NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN / gohiriedig 

Bae tywodlyd, rhai 
clogwyni wedi 

diraddio a 
phentiroedd creigiog 

PU2.4 
De a Chanol 
Aberllydan 

Ystyried dewisiadau ar gyfer adlinio 
yn ardal Pont Aberllydan. 

HTL HTL MR De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 
Bae tywodlyd gyda 

glan morglawdd 

PU2.5 
Gogledd 

Aberllydan 
Colli’r ffordd. HTL MR NAI De Sir Benfro   Nant Haroldstone  Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 

Bae tywodlyd, ceg y 
nant  

PU2.6 Allt Haroldston Cynnal mynediad o’r gogledd. HTL HTL MR De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni creigiog, 
cymysgedd o 
glogwyni wedi 

diraddio a serth 

3 

PU2.7 
Clogwyn 

Haroldston 
  NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni serth ac 
wedi diraddio a 
thraeth tywodlyd 

PU2.8 Nolton Haven 
Y bwriad yw cynnal mynediad gyda 

gwaith lleol i gynnal y ffordd. 
HTL MR MR De Sir Benfro   Nant Nolton  Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 

Cildraeth tywodlyd 
gyda blaendraeth 

creigiog a 
chymysgedd o 

glogwyni serth a 
llethrog yn diraddio  

PU2.9 Trwyn Rickets    NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni serth, 
llethrog ac wedi 
diraddio gyda 

blaendraeth creigiog 
yn dod yn draeth 

tywodlyd gyda 
chlogwyni wedi 

diraddio y tu ôl yn y 
gogledd 
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Terfynau Polisi CRhT2 Polisïau Dewisol Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi 
Rheolaeth Bresennol 

Gwybodaeth 
Gefndirol  PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 Arfordirol Trosiannol Dŵr Croyw Dŵr Codi 

PU2.10 De Traeth Niwgwl 
Rheoli adlinio a cholli’r ffordd, wrth 

warchod mynediad o’r de. 
MR MR MR De Sir Benfro   Bathesland  Cleddau a Sir Benfro HTL / gohiriedig 

Bae tywodlyd gyda 
thwyni / tir garw y tu 

ôl. Dim clogwyni 

PU2.11 
Gogledd Traeth 

Niwgwl 

Rheoli graean ar y ffordd ond 
gyda’r bwriad hirdymor o adael i’r 

grib raeanog ymddwyn yn naturiol. 
MR MR NAI De Sir Benfro   Nant y Brandy  Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Bae tywodlyd gyda 
thwyni / tir garw y tu 

ôl. Dim clogwyni 

PU2.12 Pentref Niwgwl 
Rheoli’r clogwyni a sefyllfa’r nant i 

gynnal y pentref uchaf. 
HTL MR MR De Sir Benfro   Nant y Brandy  Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Ceg afon ar draws 
traeth, clogwyni 

creigiog i’r gogledd, 
wedi diraddio’n 

rhannol 

PU2.13 
Clogwyni 

Pen-y-cwm 
  NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Baeau creigiog, 
clogwyni a 

phentiroedd 
creigiog, ambell i 

fae / cildraeth 
tywodlyd 

3 4 

PU3.1 
Dinas Fach i Ben 

Anglas 
Uned polisi trosfwaol yn pennu sail 

bwriad ar gyfer y parth. 
NAI NAI NAI De Sir Benfro, 

De Bae Ceredigion 
Solfach  

Dienw - 
blaenddyfroedd i 
derfyn y llanw, 
Aberbach, ger 

Abermawr 

Cleddau a Sir Benfro 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Clogwyni creigiog, 
baeau creigiog, 
clogwyni wedi 
diraddio mewn 

mannau. Ambell i 
fae tywodlyd 

PU3.2 Solfach Isaf 
Mae angen datblygu cynllunio 

addasu’r cylch. 
HTL HTL MR  Solfach Solfach   HTL/HTL 

Glannau afon fas, y 
lan ddeheuol dan 

dyfiant. 

PU3.3 Harbwr Solfach 
 Byddai’r polisi hwn yn amodol ar 
agwedd gydweithredol at gyllido. 

HTL HTL HTL  Solfach     HTL/HTL 
Ar lethr graddol i’r 

aber, glannau caled 
e.e. ceiau 

PU3.4 Porth Clais Allanol 
Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 

lleol yn amodol ar gymeradwyaeth 
arferol. 

HTL NAI NAI De Sir Benfro       SHTL/SHTL 
Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU3.5 
Porth Clais 

Mewnol 
Byddai’r polisi hwn yn gofyn 

cynllunio a chyllido cydweithredol. 
HTL HTL HTL De Sir Benfro   Alun   SHTL/SHTL 

Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU3.6 Sant Iwstinian  

Ni fyddai’r polisi hwn yn rhwystro 
rheoli Gorsaf RNLI a gwasanaeth 
fferi’n amodol ar gymeradwyaeth 

arferol. 

NAI NAI NAI De Sir Benfro     Cleddau a Sir Benfro 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Bae creigiog gydag 
ardal fach dywodlyd 
a gorsaf bad achub 

PU3.7 Ynys Dewi 
Ni fyddai’r polisi hwn yn rhwystro 
gwelliant i gynnal mynediad, yn 

amodol ar gymeradwyaeth arferol. 
NAI NAI NAI De Sir Benfro     Ynys Dewi 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Clogwyni serth wedi 
diraddio gydag 

ambell i fae 
tywodlyd 

PU3.8 Porth Mawr Proses hirdymor o gilio rheoledig. HTL MR MR De Sir Benfro      Cleddau a Sir Benfro SHTL/R 
Bae tywodlyd gyda 

thwyni y tu ôl  

PU3.9 Abereiddi Proses hirdymor o gilio rheoledig. MR MR MR De Bae Ceredigion   

Dienw - 
blaenddyfroedd i 
derfyn y llanw, 

Abereiddi 

Cleddau a Sir Benfro 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Blaendraeth 
creigiog a bae 
tywodlyd heb 

glogwyni 

PU3.10 Porth Gain Materion cyllido sylweddol. HTL HTL HTL De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 
Harbwr gyda muriau 

ceiau a bae 
tywodlyd ynddo 

PU3.11 Abercastell 
Cynnal defnydd yr ardal a 

chefnogi’r gymuned leol trwy symud 
amddiffynfeydd lleol yn ôl. 

HTL MR MR De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro DN/HTL 
Bae tywodlyd bas, 

llethrau graddol 
creigiog 

PU3.12 Aber Mawr 
Arolygu fel enghraifft o ymateb 

naturiol i gynnydd yn lefel y môr. 
NAI NAI NAI De Bae Ceredigion   

Dienw - 
blaenddyfroedd i 
derfyn y llanw, 

Abercastell 

Cleddau a Sir Benfro DN/DN 
Bae tywodlyd gyda 
chaeau isel y tu ôl  
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Terfynau Polisi CRhT2 Polisïau Dewisol Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi 
Rheolaeth Bresennol 

Gwybodaeth 
Gefndirol  PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 Arfordirol Trosiannol Dŵr Croyw Dŵr Codi 

4 

5 

PU4.1 
Pen Anglas i  

Ben Cw 
 NAI NAI NAI De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro DN 

Clogwyni gwelltog 
llethrog wedi 

diraddio. Baeau 
bach creigiog a 

thywodlyd 

PU4.2 
Harbwr 

Abergwaun 

Cynnal gweithrediad y porthladd a 
gwella amddiffynfeydd. Fe all fod lle 

i symud y llinell ymlaen i wella 
cynaliadwyedd pen yr harbwr efallai 

trwy gydgyllido. 

HTL HTL HTL/AL De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL 
Addasedig - ceiau, 
rhagfur craig, pier, 

morglawdd 

PU4.3 
Y Parrog a 

Gwaun Wdig 
Cyfle i agor yr aber gyda’r ffordd yn 

croesi ar bont. 
HTL MR MR De Bae Ceredigion   Nant Wdig  Cleddau a Sir Benfro HTL 

Traeth tywod gyda 
grwynau a thwyni y 

tu ôl  

PU4.4 Penyraber   NAI NAI NAI De Bae Ceredigion Gwaun   Cleddau a Sir Benfro DN / gohiriedig 
Clogwyni meddal 
isel, ambell i fae 

tywodlyd / creigiog 

PU4.5 Hill Terrace Cynnal y llethr arfordirol. HTL HTL HTL  Gwaun   Cleddau a Sir Benfro HTL 

Clogwyni meddal 
isel, posibilrwydd 
mur carreg a bae 

tywodlyd bach 

PU4.6 
Canol 

Cwm Abergwaun 

Ailgynllunio ceg yr afon a chynllun 
datblygu ar gyfer craidd y pentref ar 

y cyd â’r awdurdod priffyrdd. Yn 
amodol ar gydgyllido. 

HTL HTL MR  Gwaun Gwaun  Cleddau a Sir Benfro 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Traeth tywodlyd 
bach gyda chei y tu 
ôl, yn cynnwys ceg 

afon 

PU4.7 
Cei 

Cwm Abergwaun 
Yn amodol ar gydgyllido. HTL HTL HTL  Gwaun   Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Cei dros leidiau a 
thywodau aber.  

PU4.8 
Clogwyni 

Trwyn y Castell 
  NAI NAI NAI De Bae Ceredigion Gwaun   Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Clogwyni isel dan 
dyfiant ac wedi 

diraddio, a phentir 
creigiog 

6 

PU4.9 
Trwyn y Castell i 

Bwllgwaelod 
 NAI NAI NAI De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Clogwyni serth, 
ambell i fae 

tywodlyd 

PU4.10 Bae Pwllgwaelod  
Cynnal a chadw lleol cyn tynnu’r 

amddiffynfa 
HTL NAI NAI De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro DN/R Bae, dim clogwyni 

PU4.11 Pen Dinas   NAI NAI NAI De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro DN 
Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU4.12 Cwm-yr-eglwys 
Yn amodol ar gyllid, gyda’r bwriad o 

reoli a gwella’r traeth a’r 
blaendraeth. 

HTL HTL HTL De Bae Ceredigion     Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL Bae, dim clogwyni 

PU4.13 
Cwm-yr-eglwys i 
Garreg Germain 

  NAI NAI NAI De Bae Ceredigion 
Nyfer 

(rhan o Uned 
Reoli) 

  Cleddau a Sir Benfro DN/DN 
Clogwyni serth, 

ambell i fae 

7 

PU4.14 
Gorllewin 

Parrog Trefdraeth 
Cefnogi amddiffynfa breifat leol. MR MR MR  Nyfer   Cleddau a Sir Benfro DN/DN 

Clogwyni serth yn y 
gorllewin, yn dod yn 

fas tua’r aber 

PU4.15 Parrog Trefdraeth 
Yn amodol ar astudiaeth fanwl 

ychwanegol. Y polisi yn niffyg yn y 
trydydd cyfnod fyddai NAI 

HTL HTL MR  Nyfer   Cleddau a Sir Benfro HTL/HTL Llethrau bas i’r aber 

PU4.16 Aber Nyfer 
Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 

lleol. 
NAI NAI NAI  Nyfer Nyfer  Cleddau a Sir Benfro SHTL/SHTL Llethrau bas i’r aber 

PU4.17 Y Bennet   NAI NAI NAI  Nyfer   Cleddau a Sir Benfro 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Blaendraeth, dim 

clogwyni 

PU4.18 Traeth Trefdraeth 
Cilio’r llinell amddiffyn i gyd-fynd â 

threiglo’r Bennet yn ôl. 
HTL MR NAI  Nyfer   Cleddau a Sir Benfro SHL/R 

Blaendraeth, dim 
clogwyni, rhywfaint 
o amddiffyn eiddo 

rhag llifogydd 



  Helaethiad II 
 4 

Terfynau Polisi CRhT2 Polisïau Dewisol Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi 
Rheolaeth Bresennol 

Gwybodaeth 
Gefndirol  PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 Arfordirol Trosiannol Dŵr Croyw Dŵr Codi 

PU4.19 
Clogwyni 

Bae Trefdraeth 
Cynnal swyddogaeth naturiol y 

Clogwyni a’r SoDdGA 
NAI NAI NAI De Bae Ceredigion Nyfer   Cleddau a Sir Benfro 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Clogwyni serth, 
blaendraeth creigiog 

5 

8 PU5.1 
Pen-y-bal i 

Drwyn Cemais 
  NAI NAI NAI De Bae Ceredigion   Ceibwr 

Cleddau a Sir Benfro, Teifi 
a Cheredigion Arfordirol 

DN 
Clogwyni serth, rhai 

wedi diraddio 

9 

PU5.2 
Trwyn Cemais i 

Drwyn Carreg-ddu 

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 
lleol o’r lanfa yng Nghastell 

Penrhyn 
NAI NAI NAI De Bae Ceredigion Teifi   

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

DN 
Clogwyni serth, rhai 

wedi diraddio 

PU5.3 
Twyni Poppit a 
Phen-yr-ergyd 

Mae gofyniad am gynllun rheoli 
cyfannol manwl. Y polisi yn niffyg 

yw NAI 
MR MR MR   Teifi 

Dienw – HW i TL, 
Aber Afon Teifi, 

ochr Ddeheuol ger 
Poppit 

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Llethrau bas i’r aber 

PU5.4 
Gorllewin yr 
Aber Mewnol 

  NAI NAI NAI   Teifi   
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
DN Llethrau bas i’r aber 

PU5.5 
Gogledd 

Llandudoch 
Gyda’r bwriad o gynnal y ffordd 

fynediad. 
HTL HTL HTL       

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Llethrau bas i’r aber 

PU5.6 Bryn-y-môr   NAI NAI NAI   Teifi   
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Llethrau bas i’r aber 

PU5.7 Coronation Drive 
Agwedd ymaddasol at gynnal 

datblygiad cynefin ymylol 
HTL HTL MR   Teifi  

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Llethrau bas i’r aber 

PU5.8 Ffordd Gwbert   HTL HTL HTL   Teifi   
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Llethrau bas i’r aber 

PU5.9 Clogwyni Gwbert   NAI NAI NAI De Bae Ceredigion Teifi   
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Clogwyni serth, 
ambell i fae 

tywodlyd 

10 

PU5.10 
Llandudoch a 

Fferm y Castell 
  NAI NAI NAI   Teifi   

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Dim clogwyni 

PU5.11 Gogledd Aberteifi 
Gofyniad i reoli cynllunio ac ystyried 

materion perygl llifogydd wrth 
ailddatblygu’r ardal. 

HTL HTL HTL   Teifi Mwldan 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Dim clogwyni 

PU5.12 De Aberteifi 
Gofyniad i reoli cynllunio ac ystyried 

materion perygl llifogydd wrth 
ailddatblygu’r ardal. 

HTL HTL HTL   Teifi   
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL Dim clogwyni 

PU5.13 
Uwchlaw’r bont – 

gogledd 
Amddiffyn y ffordd ymhellach yn ôl. MR MR MR   Teifi   

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

HTL Dim clogwyni 

PU5.14 
Uwchlaw’r bont – 

gogledd 
Yn amodol ar fuddiannau gwarchod 

natur. 
MR MR MR   Teifi Piliau 

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Dim clogwyni 

11 PU5.15 
Clogwyni’r Mwnt 

ac Aber-porth 
Rheoli addasol o fynediad a 

chyfleusterau yn y Mwnt. 
NAI NAI NAI 

De Bae Ceredigion, 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Clogwyni serth yn 
bennaf, wedi 

diraddio. Un bae 
tywodlyd heb 

glogwyni 

6 12 

PU6.1 
Clogwyni Aber-

porth 
Polisi trosfwaol yn pennu sail y 

bwriad ar gyfer y parth. 
NAI NAI NAI Canol Bae 

Ceredigion 
    

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

DN 
Clogwyni serth, dau 

fae tywodlyd 

PU6.2 Aber-porth   HTL HTL HTL 
Canol Bae 
Ceredigion 

  Howni 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Baeau tywodlyd, 
dim clogwyni 

PU6.3 
Aber-porth i Ynys-
lochtyn, clogwyni 

Polisi trosfwaol yn pennu sail y 
bwriad ar gyfer y parth. 

NAI NAI NAI Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU6.4 Tre-saith  
Posibilrwydd tynnu amddiffynfeydd 

yn y pen deheuol.  
HTL MR MR 

Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
R Bae tywodlyd 

PU6.5 Penbryn Addasu’r mynediad NAI NAI NAI Canol Bae 
Ceredigion 

  Hoffnant 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
DN 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 
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PU6.6 Llangrannog  
Agwedd gyfannol at ailddatblygiad 

glan môr y pentref 
HTL MR MR 

Canol Bae 
Ceredigion 

  Hawen 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Ceg afon, gyda thir 
uchel y tu ôl 

PU6.7 
Ynys-lochtyn i 
Benrhyn Cei 

Newydd 

Polisi trosfwaol yn pennu sail y 
bwriad ar gyfer y parth. 

NAI NAI NAI Canol Bae 
Ceredigion 

  Soden 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU6.8 Cwmtydu 
Trafod mwy mewn perthynas â’r 

amgylchedd hanesyddol. 
HTL HTL NAI 

Canol Bae 
Ceredigion 

  Ffynnon  
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Ceg afon. 
Blaendraeth 

7 

13 

PU7.1 
Penrhyn Cei 

Newydd i Draeth y 
Dolau 

Ni fyddai MR yn rhwystro 
amddiffynfa breifat i’r ffatri bysgod a 

gall ofyn mân waith i gynnal y 
ffordd. Byddai gwaith preifat i 

sefydlogi’r clogwyn yn amodol ar 
gymeradwyaeth briodol 

MR MR NAI 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL Clogwyni serth. 

PU7.2 

Traeth y Dolau, 
Harbwr Cei 
Newydd i 
Benpolian  

  HTL HTL HTL 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Blaendraeth 
creigiog, ceiau, 

muriau 

PU7.3 Bae Cei Newydd 
Rheoli cilio’r clogwyn hwn. Gallai 

draenio lleol y clogwyn ac 
amddiffynfa leol ganiatáu addasu. 

MR MR MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Bae mawr gyda 
llystyfiant trwchus y 
tu ôl. Twyni tywod? 

PU7.4 Trwyn Llanina 

Rheoli’r pentir hwn wrth i lefel y môr 
gynyddu i sicrhau ei fod yn 

ymddwyn fel man rheoli ar gyfer y 
bae. 

MR MR MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
R 

Ceg afon, 
blaendraeth 
creigiog. Dim 

clogwyni 

14 
PU7.5 Cei Bach 

Cynnal amddiffynfeydd presennol 
am y tro, a chaniatáu prosesau 

naturiol graddol i ddyfnhau’r bae yn 
y tymor hwy. 

HTL HTL MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Blaendraeth. 
Grwynau  

PU7.6 Carreg Ddu   NAI NAI NAI Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  
Blaendraeth. Dim 

clogwyni 

8 15 

PU8.1 
Gilfach-yr-halen i 

Ben-y-gloyn 
Clogwyni heb eu datblygu, 
diamddiffyn ar hyn o bryd 

DN DN DN Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
Amddiffynfa naturiol 

rhag y môr  

Clogwyni, wedi 
diraddio. 

Blaendraeth 
creigiog 

PU8.2 
Traeth Deheuol 

Aberaeron 

Cynnal amddiffynfeydd, ystyried 
adlinio pen deheuol yr amddiffynfa 

yn y dyfodol. Byddai rheolaeth 
hirdymor o’r ardal hon yn cysylltu â 

rheolaeth hirdymor Gogledd 
Aberaeron. 

HTL HTL MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Addasedig - 
grwynau. 

Blaendraeth 
creigiog 

PU8.3 Harbwr Aberaeron 

Cynnal a chynyddu uchder 
amddiffynfeydd presennol yn ystod 

cyfnod y CRhT. Byddai angen i 
reolaeth yn y dyfodol ystyried gwir 
bosibilrwydd newid mawr yn y dull 
hwn. Byddai’r angen am newid o’r 

fath yn dibynnu’n allweddol ar 
gyflymder cynnydd yn lefel y môr. 

HTL HTL HTL 
Canol Bae 
Ceredigion 

  Aeron  
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL Addasedig. Harbwr 

PU8.4 
Traeth Gogleddol 

Aberaeron 
Fel yr uchod HTL HTL HTL 

Canol Bae 
Ceredigion 

    
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
HTL 

Addasedig i raddau 
mawr. Grwynau, 

mur cynnal.  

PU8.5 
Aberaeron i Aber-

arth 
  NAI NAI NAI Canol Bae 

Ceredigion 
    

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Blaendraeth, dim 
clogwyni 

PU8.6 Aber-arth 
Cynnal a newid yr amddiffynfa o 

gwmpas ceg Afon Arth a gadael i’r 
arfordir deheuol erydu’n ôl 

HTL MR MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

  Arth  
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
R 

Rhai addasiadau - 
grwynau, mur 

cynnal 
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16 

PU8.7 
Gogledd Aber-arth 

i Forfa Mawr 

Gadael i’r clogwyni diamddiffyn, 
heb eu datblygu gilio efallai gydag 

angen aildrefnu’r ffordd 
NAI NAI NAI Canol Bae 

Ceredigion 
    

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

R 
Rhai clogwyni wedi 

diraddio 

PU8.8 
Llan-non a 

Llansanffraid 

Ni fyddai hyn yn rhwystro 
amddiffynfa breifat gyda therfyn 

amser fel rhan o reoli cilio’r 
draethlin, yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

MR MR MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

  Cledan 
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
R 

Blaendraeth 
creigiog. Dim 

clogwyni ond tir 
uchel 

PU8.9 Bae Llanrhystud 

Ni fyddai hyn yn rhwystro 
amddiffynfa breifat gyda therfyn 

amser fel rhan o reoli cilio’r 
draethlin, yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

MR MR MR 
Canol Bae 
Ceredigion 

  Wyre  
Teifi a Cheredigion 

Arfordirol 
R 

Blaendraeth 
creigiog. Dim 

clogwyni ond tir 
uchel 

PU8.10 
Bae Llanrhystud i 

Garreg Ti-pw 
  NAI NAI NAI Canol Bae 

Ceredigion 
    

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol 

DN 

Rhai clogwyni, wedi 
diraddio. 

Blaendraeth 
creigiog 

9 

17 

PU9.1 
Carreg Ti-pw i Allt 

Wen 
  NAI NAI NAI 

Canol Bae 
Ceredigion, Gogledd 

Bae Ceredigion 
    

Teifi a Cheredigion 
Arfordirol, Ardal Gogledd 

Ceredigion Rheidol 
DN 

Clogwyni, wedi 
diraddio. 

Blaendraeth 
creigiog. Ambell i 

fae 

PU9.2 Tan-y-bwlch 

Y bwriad hirdymor fyddai gadael i 
Afon Ystwyth dorri trwodd ond 

rheoli hyn i ddechrau mewn 
trafodaeth gyda thirfeddianwyr o 
ran rheolaeth hirdymor y gilfach 

newydd.  

MR MR NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Ystwyth / Rheidol Ystwyth  
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
HTL 

Bae, wedi’i 
amddiffyn gan 

arglawdd llifogydd 

PU9.3 
Harbwr 

Aberystwyth 

Byddai hyn yn amodol ar gydgyllido 
a chynnwys addasu’r defnydd 

gweithredol. 
HTL HTL HTL   Ystwyth / Rheidol Rheidol  

Ardal Gogledd Ceredigion 
Rheidol 

HTL 
Llethrau bas i’r aber 

yn ffinio ag afon 

PU9.4 Heol Glanrafon  
Bydd angen ymateb yn drefnus i 

ddatblygu ardal Trefechan. 
HTL HTL MR   Ystwyth / Rheidol Rheidol  

Ardal Gogledd Ceredigion 
Rheidol 

HTL 
Llethrau bas i’r aber 

yn ffinio ag afon 

PU9.5 
De Dyffryn 

Rheidol 
Addasu lleol i fwy o berygl. MR MR MR   Ystwyth / Rheidol Rheidol  

Ardal Gogledd Ceredigion 
Rheidol 

HTL 
Llethrau bas i’r aber 

yn ffinio ag afon 

PU9.6 
Gogledd Dyffryn 

Rheidol 

Byddai hyn yn cynnwys cynyddu 
uchder amddiffynfeydd ond efallai y 

bydd angen addasu mwy ar ôl 
cyfnod y CRhT. 

HTL HTL HTL   Ystwyth / Rheidol Rheidol  
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
HTL 

Llethrau bas i’r aber 
yn ffinio ag afon 

PU9.7 Y Ro Fawr 
Mae disgwyl i’r dull rheoli newid i 

reoli llinell y draethlin ac ymrwymo i 
borthi’r traeth. 

HTL HTL HTL  Ystwyth / Rheidol   
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
HTL 

Blaendraeth 
creigiog gyda 

phromenâd y tu ôl  

PU9.8 Bryn y Castell 
Mae disgwyl i’r dull rheoli newid i 

reoli amlygrwydd i donnau. 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Ceredigion 

    
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
  

Addasedig. Muriau 
cynnal 

PU9.9 
Glan y Môr a 

Rhodfa Fuddug 

Mae disgwyl i’r dull rheoli newid i 
reoli llinell y draethlin ac ymrwymo i 
borthi’r traeth, gyda phosibilrwydd 
cyfle i adennill tir i reoli’r draethlin. 

HTL HTL HTL/A 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
HTL 

Addasedig. Muriau 
cynnal 

PU9.10 
Craig Glais i 

Glarach 
  NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    

Ardal Gogledd Ceredigion 
Rheidol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Clogwyni 

18 PU9.11 Bae Clarach 
Byddai hyn yn gofyn gweithio 

gyda’r gymuned leol a 
thirfeddianwyr i ganiatáu addasu. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  Clarach 
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
R 

Blaendraeth 
creigiog gydag 

arglawdd llifogydd y 
tu ôl  
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PU9.12 
Clogwyni 

Glan y Môr 
  NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    

Ardal Gogledd Ceredigion 
Rheidol 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr  

Blaendraeth 
creigiog. Clogwyni 
yn y pen deheuol 

PU9.13 Wallog 

Dim ymyriad gweithredol, ond nid 
yw’n rhwystro gwaith preifat ger Tŷ 

Wallog am y tro, yn amodol ar 
gymeradwyaeth angenrheidiol 

NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol 
DN 

Clogwyni a thir 
uchel.  

10 

19 

PU10.1 Borth Uchaf 
Byddai clustogfa addas yn cael ei 

sefydlu i adael i’r clogwyni gilio yn y 
dyfodol. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    
Ardal Gogledd Ceredigion 

Rheidol, Meirionnydd 
R 

Clogwyni a thir 
uchel.  

PU10.2 Pentref y Borth 
Cynyddu lled a gwydnwch 

ymddygiad y draethlin 
HTL HTL MR 

Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Addasedig - 
morgloddiau 

PU10.3 Cwrs Golff y Borth 
Rheoli’r trawsnewid rhwng rhan 

ddeheuol y draethlin a thwyni Ynys-
las. 

HTL MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Addasedig - 
morgloddiau 

PU10.4 Ynys-las   MR NAI NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Dyfi a Leri   Meirionnydd R 
Tir uchel naturiol - 

twyni tywod 

PU10.5 Afon Leri 

Rheoli amddiffynfeydd rhag 
llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o 

adael iddynt fethu yn y trydydd 
cyfnod, yn amodol ar gafeatau sydd 

yn y testun. 

HTL HTL MR   Dyfi a Leri Leri - isaf  Meirionnydd   Aber - dim clogwyni 

PU10.6 Cors Fochno 

Rheoli amddiffynfeydd rhag 
llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o 

adael iddynt fethu yn y trydydd 
cyfnod, yn amodol ar gafeatau sydd 

yn y testun. 

HTL HTL MR   Dyfi a Leri Leri - isaf, Cletwr Meirionnydd   Aber - dim clogwyni 

PU10.7 Cyffordd Dyfi 
Gyda’r bwriad o gynnal y llwybrau 

cludiant. 
HTL HTL MR   Dyfi a Leri Llyfnant Meirionnydd HTL Aber - dim clogwyni 

PU10.8 Plas Morben    HTL HTL HTL   Dyfi a Leri Dyfi  Meirionnydd   Aber - dim clogwyni 
PU10.9 Machynlleth   HTL MR MR   Dyfi a Leri Dyfi  Meirionnydd   Aber - dim clogwyni 

20 

PU10.10 Cwm Pennal  MR MR MR   Dyfi a Leri Pennal  Meirionnydd   Aber - dim clogwyni 
PU10.11 Gogarth   HTL HTL HTL   Dyfi a Leri   Meirionnydd HTL Aber - dim clogwyni 

PU10.12 Gogledd Dyfi 
Rheoli amddiffynfeydd y ffordd a’r 

rheilffordd 
HTL HTL HTL   Dyfi a Leri   Meirionnydd HTL Aber - dim clogwyni 

PU10.13 Aberdyfi   HTL HTL HTL  Dyfi a Leri   Meirionnydd HTL Addasedig - muriau 

PU10.14 Twyni Aberdyfi 
Cynnal amddiffynfa dwyni naturiol 
ac addasu defnydd y Cwrs Golff 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Dyfi a Leri 
Isafon ddienw i’r 

de o Afon Dyffryn-
gwyn  

Meirionnydd R 
Tir uchel, 

blaendraeth creigiog 

PU10.15 Penllyn 
Caniatáu swyddogaeth naturiol yr 

wyneb tua’r môr. Cynnal 
amddiffynfa’r rheilffordd a’r ffordd. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd R 
Twyni tywod 

naturiol, craig arfog 
yn y pen gogleddol 

PU10.16 Tywyn    HTL HTL HTL 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL Morglawdd 

PU10.17 
Rheilffordd 

Dysynni 
Ystyried adlinio rheoledig yn y 

dyfodol i geg Afon Dysynni 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Craig arfog i’r 

rheilffordd, 
blaendraeth creigiog 

PU10.18 Aber Dysynni Datblygu gyda pherchenogion tir HTL MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Dysynni 
Fathew, Dysynni - 

isaf 
Meirionnydd HTL Llethrau bas i’r aber 

PU10.19 Tonfannau   MR MR NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd DN 
Blaendraeth 
creigiog, dim 

clogwyni 

11 21 PU11.1 Rola 
Mae hyn yn ymwneud yn benodol 

ag amddiffyn y rheilffordd. 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Blaendraeth 

creigiog, tir uchel 
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PU11.2 Llwyngwril 

Mae’r adlinio hwn yn gysylltiedig â 
hyrwyddo newid defnydd tir, gyda’r 

bwriad o gynnal swyddogaeth 
naturiol y draethlin. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  Gwril Meirionnydd R 
Blaendraeth 

creigiog, tir uchel 

PU11.3 Clogwyni’r Friog   HTL HTL HTL 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Blaendraeth 

creigiog, tir uchel 

22 

PU11.4 Arfordir Ro Wen 

Byddai hyn yn golygu symud 
perchenogion eiddo a busnesau o’r 

Friog 

HTL MR NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  
Isafon ddienw ger 

Afon Dysynni 
Meirionnydd HTL 

Bae wedi’i 
amddiffyn gan 

forglawdd 

PU11.5 Tafod Ro Wen MR MR NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Mawddach   Meirionnydd 

Amddiffynfa naturiol: 
morglawdd yn cysylltu 
â chyfundrefn dwyni 

naturiol 

Morglawdd 

PU11.6 Arglawdd y Friog HTL MR NAI   Mawddach   Meirionnydd   Dim clogwyni, aber  

PU11.7 Y Friog 
Mae hyn yn cyfeirio at y rheilffordd 

y tu ôl i’r Friog. 
HTL HTL HTL    Mawddach   Meirionnydd   Dim clogwyni, aber  

PU11.8 Morfa Mawddach 
Byddai hyn yn sicrhau amddiffynfa i 
warchod yr ardal y tu ôl i Ynysoedd 

Fegla. 
HTL HTL HTL   Mawddach   Meirionnydd HTL Dim clogwyni, aber  

PU11.9 Fegla 
Byddai ystyriaeth leol o amddiffyn 
eiddo ar Ynysoedd Fegla ac yn 

Arthog 
HTL MR MR   Mawddach Arthog  Meirionnydd   

Aber - dim clogwyni. 
Darnau bach o 

forglawdd 

23 

PU11.10 De Mawddach   MR MR MR   Mawddach 
De Aber Afon 

Mawddach 
Meirionnydd   Dim clogwyni, aber  

PU11.11 Llyn Penmaen   HTL HTL HTL   Mawddach   Meirionnydd 
Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn) 

Morglawdd 

PU11.12 Aber Uchaf 
Byddai hyn yn gofyn mwy o 

ymchwil. 
HTL MR MR   Mawddach 

Mawddach isaf, 
Wnion isaf 

Meirionnydd HTL Dim clogwyni, aber  

PU11.13 
Gogledd 

Mawddach 
Y bwriad yw rheoli perygl i’r ffordd 

yn unig. 
MR MR MR   Mawddach   Meirionnydd   Dim clogwyni, aber  

24 

PU11.14 De’r Bermo   HTL HTL HTL 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

Mawddach   Meirionnydd 
Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn).  

Blaendraeth llydan 
wedi’i amddiffyn gan 

forglawdd 

PU11.15 Gogledd y Bermo Gall hyn gynnwys adleoli eiddo HTL MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Blaendraeth, gyda 

grwynau a 
morglawdd y tu ôl  

PU11.16 Llanaber 
Mae angen ystyried hyn mewn 
cysylltiad â rheoli’r uned bolisi 

uchod. 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd HTL 
Dim clogwyni, tir 

uchel naturiol 

25 

PU11.17 Cors Egryn    MR NAI NAI 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  

Gogledd Aber 
Afon Mawddach, 
isafon ddienw ger 

Afon Dysynni 

Meirionnydd 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). 

Traethell i’r de o Faes 
Carafanau 

Sunnysands yn cynnig 
rhywfaint o 

amddiffyniad i dir 
amaeth ansawdd isel  

Arglawdd graean yn 
amddiffyn maes 

carafanau (rhan o’r 
lan) 

PU11.18 Sunnysands 

Awgrymwyd gweithredu fesul 
cyfnod yn cynnwys cymeradwyo 

amddiffynfa gyfyngedig yn ôl amser 
ac effaith. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  
Gogledd Aber 

Afon Mawddach 
Meirionnydd 

Amddiffynfa breifat 
sy’n gwarchod amryw 

carafanau preswyl. 
Amddiffynfa 

Sunnysands Rhag y 
Môr  

Dim clogwyni, 
arglawdd 

PU11.19 Islaw’rffordd 

Awgrymwyd gweithredu fesul 
cyfnod yn cynnwys cymeradwyo 

amddiffynfa gyfyngedig yn ôl amser 
ac effaith. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

  Ysgethin  Meirionnydd DN 
Dim clogwyni, tir 

uchel.  
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PU11.20 Morfa Dyffryn   NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Meirionnydd Twyni tywod  
Blaendraeth 

tywodlyd gyda 
thwyni tywod y tu ôl 

12 

26 

PU12.1 Mochras 
Adleoli asedau yn ystod yr ail 

gyfnod 
NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion  
    Meirionnydd 

Wyneb clogwyn gyda 
rhywfaint o graig arfog 

ger y Marina  

Blaendraeth gyda 
thwyni tywod y tu ôl. 

Dim clogwyni 

PU12.2 
Tafod Deheuol 

Artro 
Dal i reoli’r tafod wrth ystyried 

cynllun rheoli at ei gilydd 
HTL MR MR 

Gogledd Bae 
Ceredigion  

Artro    Meirionnydd 
Wyneb clogwyn gyda 
rhywfaint o graig arfog 

ger y Marina  

Blaendraeth gyda 
thir uchel y tu ôl. 

Dim clogwyni 

PU12.3 
De Aber Afon 

Artro 

Rheoli amddiffynfeydd yn lleol yn 
amodol ar ddatblygu cynllun rheoli. 

Y polisi yn niffyg fyddai NAI. 
HTL MR MR   Artro  

Isafon ddienw ger 
Afon Artro 

Meirionnydd Sianel naturiol  
Dim clogwyni, 

llethrau bas. Aber 

PU12.4 
Dwyrain Aber 

Afon Artro 
Cynnal amddiffynfa’r ffordd a’r 

rheilffordd. 
HTL HTL HTL   Artro  Artro, Artro uchaf  Meirionnydd   

Dim clogwyni, 
llethrau bas. Aber 

PU12.5 Twyni Llandanwg 
Rheoli amddiffynfeydd yn lleol yn 

amodol ar ddatblygu cynllun rheoli. 
Y polisi yn niffyg fyddai NAI. 

MR MR MR 
Gogledd Bae 

Ceredigion, Bae 
Tremadog  

Artro    Meirionnydd Tir uchel a thwyni 
Dim clogwyni. Tir 

uchel 

PU12.6 Pentir Llandanwg    HTL HTL HTL Bae Tremadog     Meirionnydd, Llŷn ac Eryri Tir uchel a thwyni 

Blaendraeth 
tywodlyd creigiog, 
gyda thir uchel y tu 

ôl. Rheilffordd 

27 

PU12.7 Morfa Harlech 
Byddai hyn yn rhwystro unrhyw 
gamau i ymyrryd â phrosesau 

naturiol. 
NAI NAI NAI Bae Tremadog Glaslyn   Llŷn ac Eryri 

Twyni tywod, arglawdd 
bargod o ddarn o 
flociau concrid 1m 

sgwâr 

Bae mawr gyda 
thwyni tywod y tu ôl. 

PU12.8 Gwastatir Harlech  

Datblygu cynllun rheoli lefel dŵr a 
gofodol, yn ystyried materion 

draenio, lle gallai cynefin gael ei ail-
greu a rheoli cynaliadwy hirdymor o 

berygl llifogydd yng ngwaelod 
Harlech  

HTL HTL HTL   Glaslyn 
De Aber Afon 

Dwyryd 
Llŷn ac Eryri   

Dim clogwyni, 
llethrau bas. Aber 

PU12.9 Talsarnau 
Adlinio naill ai’r rheilffordd yn y 

gogledd neu hen linell y clogwyni. 
HTL MR MR   Glaslyn 

De Aber Afon 
Dwyryd 

Llŷn ac Eryri   
Dim clogwyni, 

llethrau bas. Aber 

PU12.10 
Pont Briwet a 

Cheunant Dwyryd 
Cynnal y dollffordd a’r rheilffordd NAI NAI NAI   Glaslyn   Llŷn ac Eryri   

Dim clogwyni, 
llethrau bas. Aber 

PU12.11 
Aber Uchaf 

Afon Dwyryd 
Rheoli amddiffynfeydd yn lleol i 

gynnal y priffyrdd 
MR NAI NAI   Glaslyn   Llŷn ac Eryri   

Dim clogwyni, 
llethrau bas. Aber 

PU12.12 
Pentir 

Penrhyndeudraeth 

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro 
rheoli amddiffynfeydd lleol yn 

breifat yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

NAI NAI NAI   Glaslyn   Llŷn ac Eryri   
Dim clogwyni, 

llethrau bas. Aber 

28 

PU12.13 
Y Cob a 

Phorthmadog 

Ymchwilio eto i wella 
amddiffynfeydd y dref fel y nodwyd 

yn CRhLlD. 
HTL HTL HTL   Glaslyn Glaslyn isaf Llŷn ac Eryri Morglawdd / arglawdd 

Blaendraeth 
creigiog wedi’i 
amddiffyn gan 

beirianneg  

PU12.14 Borth-y-gest 
Ystyried addasu’r ffordd i sicrhau 

mynediad diogel hirdymor i’r 
gymuned  

HTL HTL HTL   Glaslyn   Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel ac adeileddau o 
waith dyn 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.15 Bae Samson    NAI NAI NAI   Glaslyn   Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel ac adeileddau o 
waith dyn 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 
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PU12.16 Morfa Bychan 

Cynnal amddiffynfa dwyni naturiol 
gan reoli mynediad. Datblygu 

cynllun rheoli hirdymor ar gyfer 
addasu ardal y Parc Gwyliau ac 

efallai ofyniad i reoli perygl llifogydd 
i’r pentref yn y dyfodol. 

MR MR MR Bae Tremadog Glaslyn 
Dienw i ogledd 

Aber Afon Glaslyn 
Llŷn ac Eryri Traeth a thwyni tywod 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

29 

PU12.17 
Traethellau 

Cricieth 
Ystyried gallu symud y rheilffordd HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol).  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.18 Harbwr Cricieth 

Ceisio adlinio’r draethlin trwy 
ddatblygu pier yr harbwr a phen 
dwyreiniol Glan y Môr i gadw’r 

traeth.  

HTL HTL MR Bae Tremadog    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 
uchel a glan y môr  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.19 Pentir y Castell   NAI NAI NAI Bae Tremadog    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 
uchel a glan y môr  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

30 

PU12.20 Gorllewin Cricieth . HTL HTL HTL Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 
uchel a glan y môr  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.21 Y Dryll   NAI NAI NAI Bae Tremadog   
Isafon ddienw Bae 

Tremadog 
Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.22 Dwyfor Ystyried yr effaith ar y rheilffordd  MR NAI NAI Bae Tremadog Dwyfor   Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel. Craig arfog yn y 
pen gogleddol  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.23 
Clogwyni 

Glanllynnau  
Cynnal yr amlygiad daearegol NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). 

Arglawdd rheilffordd a 
thir uchel a rhywfaint o 

graig arfog 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.24 Afon Wen 
Pryderon ynghylch cynaliadwyedd 

hirdymor. Ystyried posibilrwydd 
symud y rheilffordd tua’r tir. 

HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). 

Arglawdd rheilffordd a 
thir uchel 

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

PU12.25 
Dwyrain 

Penychain  

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro 
rheoli amddiffynfeydd lleol yn 

breifat yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 

môr (o waith dyn). Tir 
uchel  

Tir uchel, 
blaendraeth creigiog 

13 31 

PU13.1 
Penychain a 

Gorllewin y Bae 
  NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Twyni 

tywod a thir uchel  

Blaendraeth 
creigiog gyda thwyni 

tywod y tu ôl 

PU13.2 Aber-erch 
Yn amodol ar ystyried y rheilffordd 

yn genedlaethol 
HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Twyni 

tywod ond wedi 
erydu’n ddrwg.  

Rheilffordd ar bwys 
y lan. Amddiffynfa 

arfordirol 

PU13.3 Glan-y-don 
Caniatáu clustogfa ar gyfer 
ymddygiad naturiol y twyni 

HTL HTL HTL Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel  

Bae gyda thwyni 
tywod y tu ôl 

PU13.4 
Harbwr Pwllheli 

a’r Fynedfa 
 HTL HTL HTL Bae Tremadog Erch      

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 
uchel a chlogwyni 

craig 

Ceg afon. Tir uchel 
naturiol 

PU13.5 Canol Pwllheli 
Cynllunio gofodol ar gyfer 

posibilrwydd addasu hirdymor 
HTL HTL HTL   Erch       

Ceg afon. Tir uchel 
naturiol 

PU13.6 Traeth y De 
Caniatáu a rheoli datblygiad y 

twyni. 
HTL HTL HTL Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Twyni 

tywod  

Blaendraeth 
creigiog gyda 

phromenâd y tu ôl  
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PU13.7 Cwrs Golff 
Astudiaeth fanwl i ganiatáu 

trawsnewid rhwng Traeth Crugan a 
Thraeth y De 

HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Twyni 
tywod, amddiffynfa 
rhag y môr (o waith 

dyn) twyni tywod 
naturiol wedi’u 

hamddiffyn gan graig 
arfog 

Blaendraeth 
creigiog, dim 

clogwyni 

PU13.8  Traeth Crugan 
Bwriad i greu ceg newydd i aber 

Afon Penrhos a rheoli amddiffynfa 
newydd i graidd Pwllheli 

HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn), 
rhagfur craig ac 

arglawdd.  

Blaendraeth 
creigiog, dim 

clogwyni. Tir uchel 

PU13.9 Llanbedrog 
Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 

ardal y llithrfa’n lleol. 
NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr. Tir uchel 

Blaendraeth. Dim 
clogwyni 

32 

PU13.10 
Mynydd Tir 

Cwmwd 
  NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr. Twyni 
tywod a thir uchel  

Tir uchel. Clogwyn 

PU13.11 Y Warren Rheoli cilio’r draethlin fesul tipyn  HTL MR MR Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr. Twyni 
tywod a thir uchel  

Ceg afon. 
Blaendraeth 

tywodlyd. Dim 
clogwyn. Tir uchel 

naturiol 

PU13.12 Aber-soch 
Ystyried agor llifogydd llanwol Afon 
Soch a chynllunio defnydd y geg yn 

y dyfodol 
HTL MR MR Bae Tremadog   Soch Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr. Tir uchel 
ac adeileddau o waith 

dyn 

Ceg afon. 
Blaendraeth 

tywodlyd. Dim 
clogwyn. Tir uchel 

naturiol 

PU13.13 Penbennar 
Rheoli amddiffynfeydd lleol yn 

breifat 
HTL HTL HTL Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel / 

twyni tywod) 
Pentir. Dim clogwyn 

PU13.14 Canol Borth Fawr  Cyfle i addasu HTL MR NAI Bae Tremadog   
Dienw ger 

dalgylch Soch, 
Soch 

Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel a thwyni tywod 

Blaendraeth 
creigiog, dim 

clogwyni. Tir uchel 

PU13.15 Machroes 
Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli’r 

ffordd yn lleol. 
HTL MR NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel a thwyni tywod 

Blaendraeth 
creigiog, clogwyni. 

Tir uchel 

33 

PU13.16 Pentir Machroes    NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 

 Clogwyni serth, 
wedi diraddio.  

PU13.17 Ynysoedd Tudwal   NAI NAI NAI Bae Tremadog       
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 
Clogwyni serth 

PU13.18 Porth Ceiriad   NAI NAI NAI Bae Tremadog     Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 

Bae gyda thwyni 
tywod y tu ôl a thir 

uchel 

PU13.19 Pentir Cilan    NAI NAI NAI 
Bae Tremadog, 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 

Clogwyni a 
blaendraeth creigiog 

14 34 

PU14.1 
Gorllewin 

Mynydd Cilan  
. NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel 

Clogwyni serth 
iawn, wedi diraddio 

PU14.2 De Porth Neigwl Ailaddasu lleol a rheoli’r twyni NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel a thwyni tywod 

Blaendraeth 
creigiog. Tir uchel 

PU14.3 
Canol 

Porth Neigwl 
  NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel 

/ twyni tywod) 

Blaendraeth 
creigiog. Tir uchel 
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PU14.4 
Gogledd 

Porth Neigwl 
Adlinio neu golli’r ffordd yn y 

dyfodol 
NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel 

/ twyni tywod) 

Tir uchel a 
chlogwyni, wedi 

diraddio 

PU14.5 Rhiw   NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel 

/ twyni tywod) 

Blaendraeth 
creigiog. Tir uchel, 

clogwyni 

35 PU14.6 Ysgo   NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel 

/ twyni tywod) 

Blaendraeth 
creigiog. Tir uchel, 
clogwyni. Ambell i 

fae 

36 

PU14.7 
Dwyrain 

Aberdaron  

Ystyried sut i reoli’r trawsnewid 
rhwng glan Pentref Aberdaron a’r 

uned hon i ganiatáu addasu. 
NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Ceredigion 
    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa naturiol 
rhag y môr (tir uchel) 

Bae gyda thir uchel 
y tu ôl a chlogwyni 

wedi diraddio 

PU14.8 
Pentref Aberdaron 
a’r llethr arfordirol 

Datblygu Adlinio Rheoledig o fewn 
fframwaith i ddatblygu’r pentref yn 
gynaliadwy. Rhoi sylw i faterion 

cludiant. 

HTL MR HTL 
Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 
uchel, rhai muriau 

amddiffyn yr arfordir 

Ceg afon. Tir uchel 
naturiol 

PU14.9 Mynydd Uwch   NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel. 

Clogwyni, wedi 
diraddio 

37 PU14.10 Ynys Enlli Ystyried addasu’r lanfa NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Ceredigion 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel. 

Clogwyni, wedi 
diraddio. Ambell i 

fae tywodlyd 

38 PU14.11 De-orllewin Llŷn 

Ni fyddai rheoli lleol yn cael ei 
rwystro i ganiatáu addasu defnydd 

o fewn egwyddor o ganiatáu 
datblygiad naturiol yr arfordir. 

NAI NAI NAI 
Gogledd Bae 

Ceredigion, De Bae 
Caernarfon 

    Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 

môr (tir uchel) 

Clogwyni, wedi 
diraddio. Ambell i 

fae tywodlyd 

15 

39 

PU15.1 
Carreg Ddu i 
Drwyn y Tal 

Polisi trosfwaol yn pennu sail y 
bwriad ar gyfer y parth. 

NAI NAI NAI De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Clogwyn serth a bae 
tywodlyd 

PU15.2 
Porth Dinllaen 
gan gynnwys 
Morfa Nefyn 

Byddai hyn yn gofyn cynllunio 
manwl ar gyfer addasu ym Mhorth 

Dinllaen a chilio rheoledig yn y 
mynediad ym Morfa Nefyn 

HTL MR MR De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri SHTL 
Blaendraeth gyda 

chlogwyn serth y tu 
ôl  

PU15.3 
Gorllewin 

Porth Nefyn  
Polisi trosfwaol yn pennu sail y 

bwriad ar gyfer y parth. 
HTL HTL MR De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel 

Clogwyn serth. 
Addasedig gyda 

mur  

40 

PU15.4 
Trwyn y Tal i 
Drwyn Maen 

Dylan 

Polisi trosfwaol yn pennu sail y 
bwriad ar gyfer y parth. 

NAI NAI NAI De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Clogwyn 

PU15.5 Trefor 
Byddai angen cynllun lleol manwl i 

gynnal gwerth amwynderol yr ardal. 
MR MR MR De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri SHTL 

Blaendraeth 
creigiog, clogwyni. 

Tir uchel 

PU15.6 Aberdesach 
Rheoli’r draethell a cheg yr afon yn 
lleol i gynnal amddiffynfa naturiol yr 

ardal. 
MR MR MR De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel 

Blaendraeth 
creigiog, clogwyni. 

Tir uchel 

16 41 

PU16.1 Pontllyfni 

Ni fyddai hyn yn rhwystro cynnal 
amddiffynfa breifat yn ystod y 

cyfnod cyntaf. Adolygiad o berygl 
llifogydd i’r briffordd a’r gwaith trin 

carthion 

NAI NAI NAI De Bae Caernarfon    Llyfni Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Traeth graean  

Bae gyda thraeth 
graean a thir uchel y 

tu ôl  

PU16.2 
Pontllyfni i 

Ddinas Dinlle 
Cynnal cyflenwad gwaddod i’r 

gogledd 
NAI NAI NAI De Bae Caernarfon    Llifon Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Traeth graean.  

Tir uchel. Clogwyn 
yn y pen gogleddol 

PU16.3 Dinas Dinlle 

Rheoli’r trawsnewid rhwng pentir 
Dinas Dinlle a’r arfordir agored 

gyda’r bwriad o reoli perygl llifogydd 
i’r pentref ar dir uwch. 

HTL MR MR De Bae Caernarfon      Llŷn ac Eryri HTL Morglawdd 
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PU16.4 Morfa Dinlle 

Datblygu rheolaeth i flaen twyni 
hunangynhaliol. Ni fyddai hyn yn 
benodol yn rhwystro rheoli’r cylch 
lleol yng Nghaer Belan yn amodol 

ar gymeradwyaeth arferol. 

MR MR NAI 

De Bae Caernarfon, 
Gogledd Bae 

Caernarfon, Afon 
Menai  

    Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Twyni 

tywod ar raean. 
Arglawdd uchel yn 
cludo mân ffordd a 
symudwyd. Rhan o 
gilio rheoledig FAS 

Dim clogwyni, tir 
uchel naturiol 

PU16.5 Y Foryd  

Rheoli amddiffynfeydd rhag 
llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o 
ddychwelyd y bae i gyfundrefn yn 

gweithredu’n naturiol. 

HTL MR NAI Afon Menai Y Foryd Carrog Llŷn ac Eryri SHTL 
Arglawdd llifogydd o 

gwmpas aber  

PU16.6 Traeth Abermenai 

Byddai hyn yn cynnwys archwilio 
mwy ar bosibilrwydd perygl 

llifogydd i Ddwyran, gyda’r bwriad o 
ddarparu amddiffynfa. 

NAI NAI NAI Afon Menai Braint    
Carreg Galch 

Carbonifferaidd Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel. 
Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn).  

Llethrau bas i’r aber, 
dim clogwyni 

PU16.7 
Tafod Abermenai 

a Thraeth 
Llanddwyn  

Dileu coedwigaeth i ganiatáu lled ar 
gyfer addasiad yr arfordir 

NAI NAI NAI Afon Menai, Gogledd 
Bae Caernarfon 

    
Carreg Galch 

Carbonifferaidd Ynys Môn, 
Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol).  

Blaendraeth gyda 
thir uchel y tu ôl.  

42 

PU16.8 
Coedwig 
Niwbwrch 

  NAI NAI NAI   Cefni   Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel.  

Blaendraeth gyda 
thir uchel y tu ôl. 

Dim clogwyni 

PU16.9 
Yr Arglawdd a’r 

Pentref 

Ystyriaeth leol i addasu o flaen 
amddiffynfa’r pentref gyda 
chynnydd yn lefel y môr. 

HTL HTL HTL   Cefni   Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Arglawdd. Amddiffynfa 
arfordirol, (naturiol), tir 

uchel / Cefni aber.  

Arglawdd o gwmpas 
aber 

PU16.10 
Clogwyni 
Bodowen 

  NAI NAI NAI   Cefni   Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol), 
tir uchel / Aber Cefni 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

43 

PU16.11 
Ffordd yr Aber i 

Afon Carrog. 

Yn amodol ar gyllid priffyrdd, gydag 
addasu eiddo a mynediad yn y 

dyfodol. 
HTL HTL MR Afon Menai  Seiont  Gwyrfai Llŷn ac Eryri   

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.12 Caernarfon 
Adolygu’r angen i gynyddu uchder 
amddiffynfeydd, cydgysylltiedig â 

rheoli llifogydd afonol. 
HTL HTL HTL Afon Menai Seiont    Llŷn ac Eryri HTL 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.13 
Porth Waterloo i 

Lan-y-môr – 
Y Felinheli 

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 
lleol trwy gyllid preifat yn amodol ar 

gymeradwyaeth arferol.  
NAI NAI NAI Afon Menai      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Cymysgedd 
o adeileddau o waith 

dyn a thir uchel.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.14 Y Felinheli 
Adolygu perygl llifogydd gyda 

chynnydd yn lefel y môr. 
HTL HTL HTL Afon Menai      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Cymysgedd 
o adeileddau o waith 

dyn a thir uchel.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.15 
Lodge Glan-y-môr 

i’r Bont 
  NAI NAI NAI Afon Menai      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 
Tir uchel yn bennaf.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.16 O’r Bont i’r Barras   NAI NAI NAI Afon Menai     
Carreg Galch 

Carbonifferaidd Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.17 
Barras i Dafarn y 

Forforwyn 

Bwriad i gynnal mynediad ond 
gydag angen i addasu i fwy o 
berygl llifogydd yn y dyfodol. 

HTL MR NAI Afon Menai      
Carreg Galch 

Carbonifferaidd Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol). Tir uchel 
Llethrau bas yn 

arwain i lawr at aber 

44 

PU16.18 Bae Llanfair    NAI NAI NAI Afon Menai      Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.19 Porthaethwy 
Rheoli amddiffynfeydd yn lleol i 

gynnal y lan hanesyddol. 
HTL HTL HTL Afon Menai      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Arglawdd 

Tir uchel yn 
gwarchod y dref 
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PU16.20 
Pont Cadnant i 
Benrhyn Safnas 

Ni fyddai hyn yn rhwystro gwaith 
preifat yn amodol ar 

gymeradwyaeth arferol. 
NAI NAI NAI Afon Menai      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.21 
Gorllewin 
Biwmares 

Cynnal amddiffynfa ond efallai gyda 
chyfle i adlinio. 

HTL HTL MR Afon Menai      Mân Ynys Môn  HTL 
Blaendraeth 

creigiog gyda thir 
uchel y tu ôl 

PU16.22 
Dwyrain 

Biwmares 

Addasu amddiffynfeydd i wella 
amddiffynfa gyda’r bwriad o 

ddefnyddio lled y Green i dirlunio 
gwaith amddiffyn rhag llifogydd. 

HTL HTL MR Afon Menai      Mân Ynys Môn  HTL 
Blaendraeth 

creigiog gyda thir 
uchel y tu ôl 

PU16.23 Drymlin   NAI NAI NAI Afon Menai      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Arfordir 

creigiog naturiol yn 
bennaf gyda darn 
bach o forglawdd 

carreg a chaergawell 
llawn craig.  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU16.24 Llan-faes Cynnal ffordd fynediad leol HTL HTL HTL Afon Menai      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Arfordir 

creigiog naturiol yn 
bennaf gyda darn 
bach o forglawdd 

carreg a chaergawell 
llawn craig.  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU16.25 
Llan-faes i 
Benmon 

Efallai y bydd angen i symud y 
ffordd 

NAI NAI NAI Afon Menai    Lleiniog Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Arfordir 

creigiog naturiol yn 
bennaf gyda darn 
bach o forglawdd 

carreg a chaergawell 
llawn craig.  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 

45 

PU16.26 O’r Bont i’r Garth    NAI NAI NAI Afon Menai      Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel yn bennaf  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.27 
Trwyn y Garth a’r 

Iard Longau 
. HTL HTL HTL Afon Menai      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Tir uchel 

ac amddiffynfeydd o 
waith dyn 

Addasedig - muriau 
harbwr 

PU16.28 Hirael 
Ystyried dewisiadau ar gyfer 
ailddatblygiad diogelu rhag 

llifogydd. 
HTL HTL MR Afon Menai      Llŷn ac Eryri   Addasedig - muriau 

PU16.29 Porth Penrhyn 
Yn amodol ar gymorth ariannol 

arall. 
HTL HTL HTL Afon Menai      Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Tir uchel 

ac amddiffynfeydd o 
waith dyn 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.30 Trwyn Penrhyn    NAI NAI NAI Afon Menai      Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

46 

PU16.31 
Afon Ogwen i 

Fadryn 
  NAI NAI NAI Afon Menai    Ogwen - isaf Llŷn ac Eryri 

Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.32 Afon Aber 

Addasu amddiffynfeydd i gynnal 
drifft gwaddod naturiol gyda bwriad 

hirdymor o warchod y llwybr 
cludiant rhag llifogydd. 

MR MR HTL Afon Menai    Aber Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (naturiol). Tir 

uchel  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU16.33 Llanfairfechan 
Cynnal amddiffynfeydd gyda nod 

hirdymor o addasu i linell fwy 
ffafriol. 

HTL HTL MR Afon Menai    Ddu Llŷn ac Eryri 
Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Arglawdd.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 
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47 

PU17.1 
Pentir 

Twyn y Parc  
  NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Caernarfon  
    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 
Tir uchel, clogwyni a 

thwyni.  

Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU17.2 Traeth Mawr 
Cynnal swyddogaeth naturiol y 

gyfundrefn dwyni a’r aber 
NAI NAI NAI   Ffraw Ffraw Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 
Tir uchel, clogwyni a 

thwyni.  

Llethrau bas 

PU17.3 Aberffraw 
Addasu’r ffordd a’r cei i gynnal 
swyddogaeth naturiol yr aber 

HTL MR MR   Ffraw   Mân Ynys Môn    Llethrau bas 

PU17.4 
Clogwyni 
Aberffraw  

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro 
rheolaeth briodol o’r ffordd ym 

Mhorth Trecastell 
NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Caernarfon  
Ffraw 

Dienw - dalgylch 
Crigyll / Caradog  

Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 
Tir uchel, clogwyni a 

thwyni.  

Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

48 

PU17.5 
Porth Trescastell i 

Rosneigr 

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli 
amddiffynfeydd yng Ngherrig 

Defaid yn y ddau gyfnod cyntaf. 
MR MR NAI 

Gogledd Bae 
Caernarfon  

  
Dienw - dalgylch 
Crigyll / Caradog  

Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel, 
clogwyni a thwyni.  

Clogwyni serth yn y 
de gyda baeau 
tywodlyd yn y 

gogledd gyda thwyni 
a thir uchel y tu ôl  

PU17.6 Rhosneigr 
Datblygu adlinio hirdymor i bentir 

cynaliadwy. 
HTL HTL MR 

Gogledd Bae 
Caernarfon, Bae 

Cymyran 
    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel, 
clogwyni a thwyni.  

Blaendraeth 
tywodlyd gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU17.7 De Dyffryn Crigyll  
Amddiffynfa leol i brif ffordd 

fynediad 
HTL HTL HTL Bae Cymyran    Crigyll Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel, 
clogwyni a thwyni.  

Ceg afon, 
blaendraeth 

tywodlyd, gyda thir 
uchel y tu ôl  

PU17.8 
Traeth Crigyll a 

Thraeth Cymyran 
Adleoli cyfleusterau RAF Valley NAI NAI NAI Bae Cymyran      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel 

Blaendraeth 
tywodlyd gyda thir 

uchel y tu ôl  

49 

PU17.9 
Polisi Cyffredinol y 

De-orllewin 
Caiff rheolaeth baeau lleol ei diffinio 

isod. 
MR MR MR 

Gogledd Bae 
Caernarfon, Bae 

Cymyran 
    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel 

Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU17.10 Borthwen 
Ni fyddai hyn yn rhwystro 

amddiffynfa breifat leol yn amodol 
ar gymeradwyaeth arferol 

MR MR NAI 
Gogledd Bae 
Caernarfon  

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol). Tir uchel 
Bae gyda thir uchel 

y tu ôl.  

PU17.11 Porth Diana 
Addasu amddiffynfa yn y pen draw i 

gynnal y traeth 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Caernarfon  

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol). Tir uchel 
Bae tywodlyd  

PU17.12 Trearddur 
Addasu amddiffynfa yn y pen draw i 

gynnal y traeth 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Caernarfon  

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol). Tir uchel 
Bae tywodlyd gyda 

thir uchel y tu ôl 

PU17.13 Porth Dafarch 
Addasu amddiffynfa yn y pen draw i 

gynnal y traeth 
HTL HTL HTL 

Gogledd Bae 
Caernarfon  

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol). Tir uchel 
Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

PU17.14 
Arfordir y 

Gogledd-orllewin 
  NAI NAI NAI Gogledd Bae 

Caernarfon  
    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel 

Clogwyni serth, 
wedi diraddio 

50 

PU17.15 Caergybi   HTL HTL HTL 
Gogledd Bae 

Caernarfon, Bae 
Caergybi  

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa arfordirol 

(o waith dyn). Tir uchel 
naturiol 

Addasedig, pier, 
harbwr, muriau 

PU17.16 Bae Penrhos  
Archwilio posibilrwydd perygl 

llifogydd 
MR MR MR Bae Caergybi      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(tir uchel).  

Bae gyda thir uchel 
y tu ôl 

PU17.17 Pentir Penrhos  
Ni fyddai hyn yn rhwystro 

amddiffynfa breifat leol yn amodol 
ar gymeradwyaeth arferol 

NAI NAI NAI Bae Caergybi, Culfor 
Caergybi 

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol).  

Clogwyni serth, cefn 
tywodlyd gyda thir 

uchel y tu ôl  

PU17.18 Cob y Fali   HTL HTL HTL Culfor Caergybi     Mân Ynys Môn    
Pont ffordd dros y 

môr 

51 PU17.19 
Polisi Cyffredinol y 

Môr Mewndirol 

Amddiffynfa leol i gynnal 
Pontrhydybont ac amddiffynfa leol 

rhag llifogydd yn y gefnwlad 
MR MR MR Culfor Caergybi     Mân Ynys Môn    

Pont ffordd dros y 
môr 
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PU17.20 Y Fali 
Cynllunio hirdymor i leihau perygl 

llifogydd gweddilliol 
HTL HTL HTL Culfor Caergybi   

Dienw - Crigyll / 
Caradog dalgylch 

Mân Ynys Môn      

52 

PU17.21 Newlands 
Agwedd gydgysylltiedig at arafu 

erydiad 
MR MR MR Culfor Caergybi    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Traethau 

naturiol o garreg glai a 
thywod cymysg.  

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

PU17.22 Afon Alaw 
Cynllunio hirdymor i leihau perygl 

llifogydd gweddilliol 
MR MR MR Culfor Caergybi Alaw  Alaw. Tan R'allt Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Traethau 

naturiol o garreg glai a 
thywod cymysg.  

Dim clogwyni, gyda 
thir uchel y tu ôl 

PU17.23 
Traeth Cribin i 
Dwyn Cliperau 

Ni fyddai hyn yn rhwystro 
amddiffynfa breifat leol yn amodol 

ar gymeradwyaeth arferol 
MR MR MR 

 Culfor Caergybi, Bae 
Caergybi 

  
Dienw - dalgylch 

Wygyr  
Mân Ynys Môn     

18 

53 

PU18.1 
Twyn Cliperau i 

Bentir Wylfa  
Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal 

gyfan, gyda pholisi lleol isod 
NAI NAI NAI 

Bae Caergybi, 
Gogledd Bae 
Caernarfon, 
Ynysoedd y 
Moelrhoniaid 

    Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 
Clogwyni / Traethlin 

greigiog. Hefyd 
adeileddau o waith 

dyn yn Atomfa’r Wylfa 

Clogwyni 

PU18.2 
Porth Tywyn-

mawr 
  NAI NAI NAI 

Bae Caergybi, 
Gogledd Bae 
Caernarfon 

    Mân Ynys Môn  
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Bae tywodlyd gyda 
thir uchel y tu ôl 

PU18.3 Porth Trefadog   MR NAI NAI 
Gogledd Bae 
Caernarfon 

    Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Bae tywodlyd gyda 
thir uchel y tu ôl 

PU18.4 Porth Trwyn   NAI NAI NAI Gogledd Bae 
Caernarfon 

    Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Bae tywodlyd gyda 
thir uchel y tu ôl 
gyda glan pentir 

creigiog  

PU18.5 Porth Swtan   NAI NAI NAI Ynysoedd y 
Moelrhoniaid 

    Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Glan greigiog a bae 
tywodlyd gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU18.6 
Bae Cemlyn a’r 

Pentir 
  MR NAI NAI 

Ynysoedd y 
Moelrhoniaid, Morlyn 

Cemlyn 
  

Dienw - dalgylch 
Wygyr  

Mân Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel / traeth 
graean 

Glan greigiog 
helaeth gyda glan 

raean / waddod y tu 
ôl. Hefyd traeth 
graean hir gyda 

morlyn halwynog y 
tu ôl  

PU18.7 Atomfa’r Wylfa   HTL HTL HTL 
Ynysoedd y 
Moelrhoniaid 

    Mân Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Hefyd 

adeileddau o waith 
dyn yn Atomfa’r Wylfa 

Glan greigiog gydag 
amddiffynfa rhag y 

môr y tu ôl yn 
amddiffyn yr atomfa 

54 

PU18.8 Gorllewin Cemais   NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol) 

Glan greigiog yw’r 
mwyafrif, gyda rhai 
traethau tywodlyd 

bach, dim 
amddiffynfeydd 

PU18.9 Ffordd y Traeth   HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 

Tir uchel gyda 
rhywfaint o 

amddiffynfa arfordirol 
a muriau harbwr 

Traeth gwaddod 
gyda glan greigiog 
gyda morglawdd y 

tu ôl  

PU18.10 Harbwr Cemais    HTL HTL HTL Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 

Tir uchel gyda 
rhywfaint o 

amddiffynfa arfordirol 
a muriau harbwr 

Ceg isafon fach, 
dylanwad dŵr 

croyw, tywodlyd ac 
wedi’i amddiffyn gan 

bier a morglawdd 
bach  
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PU18.11 
Promenâd Traeth 

Mawr  
  HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 

Tir uchel gyda 
rhywfaint o 

amddiffynfa arfordirol 
a muriau harbwr 

Traeth tywodlyd 
gydag ychydig o lan 

greigiog gyda 
morglawdd y tu ôl  

PU18.12 
Clogwyni 

Pig y Barcud  
  NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn Tir uchel diamddiffyn 

Glan greigiog 
naturiol 

ddiamddiffyn gyda 
chlogwyni bach 

55 

PU18.13 
Trwyn y Parc i 
Drwyn Cwmryd 

Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal 
gyfan, gyda pholisi lleol isod 

NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol) 
tir uchel / clogwyni / 

glan greigiog 

Traethlin naturiol 
ddiamddiffyn 

chlogwyni gydag 
ambell i gildraeth 
tywodlyd y tu ôl 

PU18.14 
Gwaith Brics 
Porth Wen  

  MR MR NAI Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol) tir uchel / 

clogwyni / glan 
greigiog 

Ardal amddiffynedig, 
glan greigiog gyda 
bae tywodlyd bach 

PU18.15 Porth Llechog   HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol) tir uchel 

Glan greigiog gyda 
thraeth tywodlyd 

bach sydd â ffordd a 
chlogwyni uchel y tu 

ôl 

PU18.16 Trwyn Costog   MR MR MR Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa arfordirol 

(naturiol) tir uchel 

Glan greigiog gydag 
ardal ddiwydiannol 

tua’r tir a 
phosibilrwydd rhai 

gollyngiadau 

PU18.17 Amlwch   HTL HTL HTL Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn Tir uchel / Harbwr 

Glan greigiog gyda 
morglawdd ac aber 

bach gyda dylanwad 
dŵr croyw  

PU18.18 Porth Eilian   HTL MR NAI Gogledd Ynys Môn     Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol) 
tir uchel 

Bae tywodlyd gyda 
brigiadau creigiog - 
dim amddiffynfeydd 

19 

56 

PU19.1 Cyffredinol 
Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal 

gyfan, gyda pholisi lleol isod 
NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      

Mân Ynys Môn, Carreg 
Galch Garbonifferaidd 

Canol Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol. 
Tir uchel / traethlin 

greigiog 
Clogwyni 

PU19.2 Portobello   MR MR NAI Gogledd Ynys Môn      Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa arfordirol. 

Tir uchel / traethlin 
greigiog 

Blaendraeth 
tywodlyd gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU19.3 Traeth Dulas   NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      Mân Ynys Môn 
Amddiffynfa arfordirol. 

Tir uchel / traethlin 
greigiog 

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at aber 

57 

PU19.4 Porth Llydan   MR MR MR Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

Glan Môr Moelfre  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU19.5 Porth Moelfre   HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

Glan Môr Moelfre  

Bae gyda thir uchel 
y tu ôl 

PU19.6 
Moelfre i Draeth 

Bychan 
  NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      

Carreg Galch 
Garbonifferaidd Canol 

Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 
Tir uchel / Glan Môr 

Moelfre  

Clogwyni serth yn y 
de, wedi diraddio 

PU19.7 
Canol 

Traeth Bychan  
  MR NAI NAI Gogledd Ynys Môn      

Carreg Galch 
Garbonifferaidd Canol 

Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

Traeth tywodlyd  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 



  Helaethiad II 
 18 

Terfynau Polisi CRhT2 Polisïau Dewisol Cyrff Dŵr Arwyneb a Dŵr Codi 
Rheolaeth Bresennol 

Gwybodaeth 
Gefndirol  PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 Arfordirol Trosiannol Dŵr Croyw Dŵr Codi 

PU19.8 De Traeth Bychan    NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel / Traeth 
tywodlyd  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl. 
Clogwyni serth yn y 

de 

58 

PU19.9 
Clogwyni 

Borth Wen  
  NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      

Carreg Galch 
Garbonifferaidd Canol 

Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel  
Clogwyni serth 

PU19.10 
Benllech 

Ffordd y Traeth 
  HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn      

Carreg Galch 
Garbonifferaidd Canol 

Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel  

Blaendraeth 
creigiog gyda thir 

uchel y tu ôl 

PU19.11 Trwyn Dwlban   NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel  

Bae tywodlyd ac 
aber gyda thir uchel 

y tu ôl 

PU19.12 Y Traeth Coch   HTL HTL MR Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

traeth tywodlyd mawr  

Aber gyda llethrau 
graddol y tu ôl  

PU19.13 Croesfryn   NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      
Carreg Galch 

Garbonifferaidd Canol 
Ynys Môn 

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel / traeth 
tywodlyd mawr  

Aber gyda llethrau 
graddol y tu ôl  

PU19.14 Afon Nodwydd   MR MR MR Gogledd Ynys Môn      
Mân Ynys Môn, Carreg 
Galch Garbonifferaidd 

Canol Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

traeth tywodlyd mawr  

Aber gyda llethrau 
graddol y tu ôl  

PU19.15 Traeth Llanddona    NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn      Mân Ynys Môn  

Amddiffynfa 
arfordirol (naturiol). 

Tir uchel / traeth 
tywodlyd mawr  

Aber gyda llethrau 
graddol y tu ôl  

PU19.16 
Clogwyni 

Trwyn Penmon  
  NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn, 

Bae Conwy 
    

Mân Ynys Môn, Carreg 
Galch Garbonifferaidd 

Dwyrain Ynys Môn 

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel / 

clogwyni 

Blaendraeth 
creigiog ac ambell i 
fae gyda thir uchel a 

chlogwyni y tu ôl  
PU19.17 Ynys Seiriol   NAI NAI NAI Gogledd Ynys Môn          Clogwyni serth 

20 

59 

PU20.1 Gerizim   HTL HTL HTL 
Afon Menai, Bae 

Conwy 
    Llŷn ac Eryri  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). Mur 
cynnal, amddiffynfa’r 

rheilffordd a 
phromenâd 

Promenâd y tu ôl i 
flaendraeth cul 

PU20.2 Penmaen-mawr 
Dull cydgyllido i gynnal defnydd o’r 
promenâd, y ffordd a’r rheilffordd. 

HTL HTL HTL Bae Conwy      Llŷn ac Eryri  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Amddiffynfa'r 
rheilffordd a 
phromenâd 

Promenâd y tu ôl i 
flaendraeth cul 

60 

PU20.3 Morfa Conwy  
Posibilrwydd adlinio ymlaen, i’w 
ystyried ar y cyd â rheolaeth yn 

Neganwy. 
HTL HTL MR   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa arfordirol 
(naturiol). Tir uchel a 

mur cynnal y 
rheilffordd. Tir uchel - 
twyni tywod naturiol. 

Twyni tywod yn erydu 

Tir uchel a thwyni 
tywod y tu ôl i 
flaendraeth cul 

PU20.4 Marina Conwy    HTL HTL HTL   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Tir 
uchel, rhywfaint o 

amddiffynfa arfordirol 
a muriau’r ceiau.  

Addasedig - muriau 

PU20.5 Conwy   HTL HTL HTL   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). Rhan o’r 
marina, muriau carreg, 

ceiau.  

Addasedig - muriau 

PU20.6 Cwm Gyffin    HTL HTL MR   Conwy   Conwy      
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PU20.7 Y Sarn   HTL HTL HTL   Conwy   Conwy  
Amddiffynfa rhag y 

môr (o waith dyn). Cob 
Conwy.  

Addasedig - muriau 

PU20.8 Deganwy 

Penderfyniadau mewn cysylltiad â’r 
rheilffordd ac o safbwynt cynllunio 
gofodol. MR i’w ystyried ar y cyd â 

rheolaeth ym Morfa Conwy 

HTL HTL MR   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). Mur 

y rheilffordd. 
Promenâd.  

Addasedig - muriau 

PU20.9 Trwyn Deganwy  
MR i’w ystyried ar y cyd â rheolaeth 
ym Morfa Conwy a’r uned uchod. 

HTL HTL/MR MR   Conwy   Conwy  
Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Promenâd 
Addasedig - muriau 

PU20.10 Traeth Melyn 
Yn amodol ar gynnal y rheilffordd. Y 

polisi yn niffyg fyddai MR. 
HTL HTL HTL   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa rhag y 
môr (o waith dyn). 

Promenâd 
Addasedig - muriau 

61 

PU20.11 
Pen Morfa a’r 

Cwrs Golff 

Gyda’r bwriad o gynnal a gwella 
amddiffynfeydd rhag llifogydd yn 

Llandudno yn unol â chynnydd yn 
lefel y môr 

HTL HTL MR   Conwy   Conwy  

Amddiffynfa arfordirol 
(o waith dyn). 

Morglawdd craig a thir 
uchel, morglawdd 

rhodfa. Amddiffynfa 
arfordirol, (naturiol), tir 

uchel.  

Addasedig - muriau 

PU20.12 Gogarth 
Ni fyddai hyn yn rhwystro 

amddiffynfa breifat yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol 

NAI NAI NAI   Conwy   Conwy  
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Tir uchel y tu ôl i 
flaendraeth cul 

PU20.13 Pen y Gogarth   NAI NAI NAI Bae Conwy, Gogledd 
Ynys Môn 

Conwy   Conwy  
Amddiffynfa 

arfordirol (naturiol). 
Tir uchel 

Tir uchel y tu ôl i 
flaendraeth cul 

62 

PU20.14 
Gorllewin i Dal-y-

cafn 
  NAI NAI NAI   Conwy   Conwy    

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at afon 

PU20.15 
Cyffordd 

Llandudno ac 
Aber Afon Ganol 

Gyda’r bwriad o gynnal amddiffynfa 
yn unol â chynnydd yn lefel y môr. 
Byddai adlinio trwy’r Warchodfa 

Natur 

HTL HTL MR   Conwy Wydden, Ganol Conwy    
Llethrau bas yn 

arwain i lawr at afon 

PU20.16 
Llansanffraid 
Glan Conwy 

Yn amodol ar gynnal y rheilffordd HTL HTL HTL   Conwy   Conwy    
Llethrau bas yn 

arwain i lawr at afon 

PU20.17 
Llansanffraid 
Glan Conwy i 

Dal-y-cafn 
Yn amodol ar gynnal y rheilffordd HTL HTL HTL   Conwy   Conwy    

Llethrau bas yn 
arwain i lawr at afon 

PU20.18 Tal-y-cafn Cilio amddiffynfa’r rheilffordd HTL MR MR   Conwy   Conwy   
Llethrau bas yn 

arwain i lawr at afon 

PU20.19 
Tal-y-cafn i 

Lanrwst 

Y bwriad fyddai adleoli’r rheilffordd i 
ymyl gorlifdir y llanw. Dan y polisi 

hirdymor byddai amddiffynfa leol i’r 
pentrefi’n cael ei hystyried 

ymhellach. 

HTL MR NAI   Conwy Ro, Dulyn Conwy   
Llethrau bas yn 

arwain i lawr at afon 
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ANNEX III e

Boundary issue within PDZ9 with the 
coastal water body boundaries  for 
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ANNEX III f

Boundary issue within PDZ10 with the 
coastal water body boundary  for 
Cardigan Bay North and the 
transitional water body Dyfi and Leri
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Boundary issue within PDZ11 with the 
coastal water body boundary  for 
Cardigan Bay North and the 
transitional water body Mawddach
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Boundary issue within PDZ12 with the 
coastal water body boundaries  for 
Cardigan Bay North and Tremadog Bay 
lying within PU 12.2
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Boundary issue within PDZ12 with the 
coastal water body boundary  for 
Tremadog Bay and the 
Transitional Water Body Glaslyn
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Boundary issue within PDZ14 with the 
coastal water body boundaries  for 
Cardigan Bay North and Caernarfon 
Bay South lying between PU 14.11
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ANNEX III k

Boundary issue within PDZ16 with the 
coastal water body boundaries  for 
Caernarfon Bay North and Caernarfon 
Bay South lying between PU 16.4

West Wales SMP2
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ANNEX III l

Boundary issue within PDZ16 with the 
coastal water body boundaries  for 
Caernarfon Bay North and Menai Strait
 lying within PU 16.4 and 16.7

West Wales SMP2
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ANNEX III m

Boundary issue within PDZ16 with the 
coastal water body boundary Menai 
Strait and transitional water body 
boundaries Foryd Bay, 
Seiont and Braint

West Wales SMP2
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ANNEX III n

Boundary issue within PDZ17 with the 
coastal water body boundaries
Caernarfon Bay North, Crymyran Bay
and Holyhead Strait

West Wales SMP2
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ANNEX III o

Boundary issue within PDZ17/18 with 
the coastal water body boundaries
Caernarfon Bay North, Holyhead Bay
and Holyhead Strait

West Wales SMP2
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ANNEX III p

Boundary issue within PDZ17 with 
the coastal water body boundary
Holyhead Bay and the transitional 
water body boundary Alaw

West Wales SMP2
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The Skerries Coastal Water Body

Caernarfon Bay North Coastal Water Body

¬«18.3

¬«18.4

¬«18.1

¬«18.1

¬«18.5

¬«18.1

N

Figure:

Date: Scale:

Title:

Client:

Project:

ANNEX III q

Boundary issue within PDZ18 with 
the coastal water body boundaries
Caernarfon Bay North and 
The Skerries in PU 18.1

West Wales SMP2
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Menai Straits Coastal Water Body
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ANNEX III r

Boundary issue within PDZ20 with 
the coastal water body boundaries 
Menai Straits and Conwy Bay and 
transitional water body boundary 
Conwy within PU20.13

West Wales SMP2
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CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad H  9T9001/A11/WFD Adroddiad/v1/Glas 
Helaethiad V – Tablau Asesu WFD  - 1 - Tachwedd 2011 

Helaethiad V – Tabl Asesu 2 CFfD: Nodweddion a Materion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol yn CRhT2 Gorllewin Cymru  
 
Tabl Asesu 2a – Cyrff Dŵr Trosiannol 
 
Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 

o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Solfach (T1) 
  

PU 3.2, 3.3 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Not Yet Assessed (NYA) 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Ardal Warchod Dŵr Yfed, 
Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU3.2, 
PU3.3 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA ond mae dynodiad Pysgodfa 

Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod ymfudol yn 

defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Gwaun (T2) 
 

PU4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Statws Ecolegol 

Da erbyn 2027 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU4.5, 
PU4.6, PU 4.7 

 
Hepgorwyd: PU4.4, 4.8 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Nyfer (T3) 
 

PU4.14, 4.15, 4.16, 
4.17, 4.18, 4.19 

 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA.  

 Cynhwyswyd: PU 
4.14, 4.15, 4.18, 4.19 

 
Hepgorwyd: PU4.16, 

4.17 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn dda. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Mae statws presennol pysgod yn dda. Mae dynodiad Pysgodfa Dŵr Croyw’n berthnasol i 

fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod ymfudol yn defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Teifi (T4) 
 

PU 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Statws Ecolegol 

Da erbyn 2027 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 
 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA.  

 Cynhwyswyd: PU 5.3, 
5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 

5.12, 5.13, 5.14 
 

Hepgorwyd: PU 5.2, 
5.4, 5.6, 5.10 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn gymedrol.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Nid yw statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn cael ei hysbysu yn CRhBA. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Nid yw statws presennol pysgod yn cael ei hysbysu yn CRhBA ond mae dynodiad 

Pysgodfa Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod 

ymfudol yn defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ystwyth / Rheidol (T5) 
 

PU9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 
9.7 

 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Corff Dŵr Addasedig Iawn ymgeisiol (CDAIy) 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi  
 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Mesurau niferus ‘heb fod yn bodoli’: 
mesurau gwrthbwyso; cadw cynefin 
ymylol, dyfrol a pharth y glannau; 
newid amseriad carthu; lleihau 
ailddaliant gwaddod; lleihau effaith 
carthu; paratoi strategaeth garthu; 
osgoi’r angen i garthu; newidiadau 
gweithredol ac adeileddol i 
lociau ac ati; adlinio rheoledig 
o’r amddiffynfa rhag llifogydd; 
adfer / ail-lunio’r glannau; tynnu 
adeileddau diangen.  

 Cynhwyswyd: PU9.2, 
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Nid yw statws presennol macroalgâu yn cael ei hysbysu yn CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Nid yw statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn cael ei hysbysu yn CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Nid yw statws presennol pysgod yn cael ei hysbysu yn CRhBA. 

Dyfi a Leri (T6) 
 

PU10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13, 
10.14 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA. Statws Cemegol Da 

erbyn 2015 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA.  

 Cynhwyswyd: 
PU10.4, 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 
10.11, 10.12, 10.13, 

10.14 
 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Statws presennol macroalgâu yw cymedrol.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda ac mae gan y corff dŵr bysgodfa 

gregyn ddynodedig.  

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw, Cyfarwyddeb 
Dŵr Ymdrochi  
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Statws presennol pysgod yw da. Mae dynodiad Pysgodfa Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r 

afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod ymfudol yn defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Dysynni (T7) 
 

PU 10.18 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Mesurau niferus heb fod yn bodoli. 
Lliniaru anuniongyrchol / oddi ar y 
safle; cadw cynefin ymylol a 
pharth y glannau; newidiadau 
gweithredol ac adeileddol i 
lociau ac ati; adlinio rheoledig 
o’r amddiffynfa rhag llifogydd; 
cynyddu amrywiaeth forffolegol; 
tynnu atgyfnerthiad glannau 
caled neu ddefnyddio peirianneg 
feddal yn ei le; tynnu adeileddau 
diangen. 

 Cynhwyswyd: PU 
10.18 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Mae statws presennol macroalgâu yn uchel. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Mawddach (T8) 
 

PU 11.6, 11.8, 11.9, 
11.10, 11.12, 11.13, 

11.14 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 

11.12, 11.13, 11.14 
 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA.  Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA ond mae dynodiad Pysgodfa 

Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod ymfudol yn 

defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Artro (T9) 
 

PU 12.2, 12.3, 12.4 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA.  

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
12.2, 12.3, 12.4 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Glaslyn (T10) 
 

PU12.7, 12.8, 12.9, 
12.10, 12.11, 12.12, 
12.13, 12.14, 12.15, 

12.16 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA. Statws Cemegol Da 

erbyn 2015 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: 
PU12.7, 12.8, 12.9, 
12.10, 12.11, 12.12, 
12.13, 12.14, 12.15, 

12.16 
 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA.  

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA ond mae dynodiad Pysgodfa 

Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y bydd pysgod ymfudol yn 

defnyddio’r corff dŵr trosiannol. 

Dwyfor (T11) 
 

PU12.22 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

Cynhwyswyd: 12.22 
 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Erch (T12) 
 

PU13.4, 13.5 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 
Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU13.4, 
13.5 

 
Hepgorwyd: Dim  

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

amgylchiadau’r swbstrad statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA ond mae dynodiad Pysgodfa 

Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y gall pysgod ymfudol 

ddefnyddio’r corff dŵr. 

Y Foryd (T13) 
 

PU16.5 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Statws Ecolegol 

Da erbyn 2027. NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU16.5 
 

Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA ond mae 

pysgodfa gregyn ddynodedig.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Statws presennol pysgod yw da. 

Braint (T14) 
 

PU 16.6 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 
Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: Dim 
 

Hepgorwyd: PU16.6 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA ond mae 

pysgodfa gregyn ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA ond mae dynodiad Pysgodfa 

Dŵr Croyw’n berthnasol i fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y gall pysgod ymfudol 

ddefnyddio’r corff dŵr. 

Cefni (T15) 
 

PU 16.8, 16.9, 16.10 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Statws Ecolegol 

Da erbyn 2027, Statws Cemegol Da erbyn 2015. Potensial 

Da erbyn 2027 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Mesurau niferus heb fod yn bodoli. 
Cadw cynefin ymylol a pharth y 
glannau; adlinio rheoledig o’r 
amddiffynfa rhag llifogydd; 

cynyddu amrywiaeth forffolegol 
yn y sianel. 

 Cynhwyswyd: PU 
16.9 

 
Hepgorwyd: PU 16.8, 

16.10 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA ond mae 

pysgodfa gregyn ddynodedig.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Seiont (T16) 
 

PU 16.11, 16.12 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 
Dosbarthiad: NYA 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
16.11, 16.12 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 



CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad H  9T9001/A11/WFD Adroddiad/v1/Glas 
Helaethiad V – Tablau Asesu WFD  - 9 - Tachwedd 2011 

Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.   CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol dda. 

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA ond mae 

pysgodfa gregyn ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Ffraw (T17) 
 

PU 17.2, 17.3, 17.4 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
17.3 

 
Hepgorwyd: PU 17.2, 

17.4 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Alaw (T18) 
 

PU 17.21 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: NYA 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r 
CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
17.21 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) ac efallai halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau 

mewn mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod 

newidiadau’n digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn 

patrymau crafu. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru 
o raglen Fesurau a/neu 
argymhellion ar bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn o 
bryd a bydd yn dal i 
fod felly ac y tybir na 
fydd polisi’r CRhT yn 
effeithio ar Amcanion 
y CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol 

(Parthau Datblygu 
Polisi / Unedau Polisi) 

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA. arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau mewn llwytho gwaddod sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei hysbysu yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Ni chaiff statws presennol pysgod ei hysbysu yn y CRhBA. 

Conwy (T19)  
 

PU 20.3, 20.4, 20.5, 
20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 
20.10, 20.11, 20.12, 
20.13, 20.14, 20.15, 
20.16, 20.17, 20.18, 

20.19 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: CDAIy 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Potensial Da 

erbyn 2027. Statws Cemegol Da erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw, Cyfarwyddeb 
Dŵr Ymdrochi 

3 heb fod yn bodoli. Cadw gwerth 
ecolegol cynefin ymylol, glannau 
a pharth y glannau; adlinio 
rheoledig o’r amddiffynfa rhag 
llifogydd; tynnu atgyfnerthiad 
glannau called, neu ddefnyddio 
ateb peirianneg feddal yn ei le.  

 Cynhwyswyd: PU 
20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 
20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 

20,11, 20.15, 20.16, 
20.17, 20.18, 20.19 

 
Hepgorwyd: PU 20.12, 

20.13, 20.14 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) a halltedd o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn 

mannau rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n 

digwydd i ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Statws presennol macroalgâu yw da.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Macroffytau Newidiadau all ddigwydd mewn macroffytau trwy: sefyllfa hydredol; cymhlethdod y 

draethlin neu gymysgrywiaeth; episodeiddrwydd llifau a llifogydd; cymylogrwydd; 

amgylchiadau’r swbstrad 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda ac mae pysgodfa gregyn 

ddynodedig.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, parhad llwybrau mudo a hygyrchedd i feithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Statws presennol pysgod yw uchel ac mae dynodiad Pysgodfa Dŵr Croyw’n berthnasol i 

fyny’r afon, gyda phosibilrwydd y gall pysgod ymfudol ddefnyddio’r corff dŵr. 
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Tabl Asesu 2b – Cyrff Dŵr Arfordirol 
 
Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 

raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

De Sir Benfro (C1) 
 

PU1.1, 1.2,1.3, 2.1,2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 

2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 

 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. Statws Cemegol Da erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi, Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: 
PU2.2,2.4, 2.5, 2.6, , 

2.8,2.10, 2.11, 
2.12,3.2,3.3,3.4, 3.5, 

3.8 
 

Hepgorwyd: PU1.1, 
1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.7, 
2.9, 2.13, 3.1, 3.6, 3.7 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

De Bae Ceredigion 
(C2)  

 
PU3.9, 3.10, 3.11 3.12, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 

4.19, 5.1, 5.2 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi (BWD) 
 
Arall: Mae’n cynnal morffoleg dda. 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: 
PU3.9, 3.10, 3.11, 

4.2, 4.3, 4.5. 4.6, 4.7, 
4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 

4.15, 4.18 
 

Hepgorwyd: PU 
3.12, 4.1, 4.4, 4.8, 

4.9, 4.11, 4.16, 4.17, 
4.19, 5.1, 5.2, 5.9 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei hysbysu yn y CRhBA.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Canol Bae Ceredigion 
(C3) 

 
PU5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015.  

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: 6.2, 
6.4, 6.6, 6.8, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3 

8.4, 8.6, 8.8, 8.9 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 
7.6, 8.1, 8.2, 8.3 8.4, 
8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 

8.10 
 
 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn dda.  

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi (BWD) 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

 
Hepgorwyd: PU5.15, 
6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 7.6, 

8.1, 8.5, 8.7, 8.10 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda.  

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Gogledd Bae 
Ceredigion (C4) 

 
PU9.1, 9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 

9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 
10.13, 10.14, 10.15, 
10.16, 10.17, 10.18, 

10.19, 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4, 11.5, 11.14, 11.15, 

11.16, 11.17, 11.18, 
11.19, 11.20, 12.1, 12.2, 
13.18, 13.19, 14.1, 14.2, 
14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 
14.7, 14.8, 14.9, 14.10 

 
 

Ffytoplancton Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi, Cyfarwyddeb 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 
 
Arall: amherthnasol 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU 
9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 

9.11, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.13, 10.14, 
10.15, 10.16, 10.17, 
10.18, 10.19, 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 
11.14, 11.15, 11.16, 
11.17, 11.18, 11.19, 
12.1, 12.2, 13.18, 
13.19, 14.1, 14.2, 

14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 
14.7, 14.9, 14.10 

 
 

Hepgorwyd: PU9.1, 
9.10, 9.12, 9.13, 

11.20, 14.8 
 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn dda.  

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda ac mae yno bysgodfa gregyn 

ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

 

Bae Tremadog (C5) 
 

PU 12.5,12.6,12.7, 
12.16, 12.17, 12.18, 
12.19, 12.20, 12.21, 
12.22, 12.23, 12.24, 

12.25, 13.1, 13.2, 13.3, 
13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU 
12.5,12.6, 12.16, 

12.17, 12.18, 12.20, 
12.22, 12.24, 13.2, 

13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 
13.7, 13.8, 13.11, 

13.12, 13.13, 13.14, 
13.15 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 
13.12, 13.13, 13.14, 
13.15, 13.16, 13.17 

 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi, Cyfarwyddeb 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

 
Hepgorwyd: PU 

12.7, 12.19, 12.21, 
12.23, 12.25, 13.1, 
13.9, 13.10, 13.16, 

13.17 
 

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

This coastal water body is a designated freshwater area, with potential for migratory fish 

to use the associated designated transitional water bodies (Artro, Glaslyn ac Erch). 

De Bae Caernarfon 
(C6)  

 
PU14.11,15.1,15.2, 

15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 
16.1, 16.2, 16.3 

 
 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Ni chaiff statws presennol ffytoplancton ei grybwyll yn y CRhBA.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: 
PU15.2, 15.3, 15.5, 

15.6, 16.3 
 

Hepgorwyd: 
PU14.11,15.1, 15.4, 

16.1, 16.2 
 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Dynodwyd yr ardal arfordirol hon dan y ‘Gyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw’ gan fod 

llwybrau pysgod esgynnol ymfudol pwysig yn defnyddio’r corff dŵr trosiannol dynodedig 

cysylltiedig 

Gogledd Bae 
Caernarfon (C7) 

 
PU17.1, 17.4, 17.5, 

17.6, 17.9, 17.10, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14 

 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. Statws Cemegol Da erbyn 2015 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU 
17.5, 17.6, 17.9, 

17.10, 17.11, 17.12, 
17.13 

 
Hepgorwyd: PU17.1, 

17.4, 17.14 
 

Macroalgâu Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn uchel.  

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 
 
Arall: amherthnasol 

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda ac mae pysgodfa gregyn 

ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Afon Menai (C8) 
 

PU 16.5, 16.6, 16.7, 
16.11, 16.12, 16.13, 
16.14, 16.15, 16.16, 
16.17, 16.18, 16.19, 
16.20, 16.21, 16.22, 
16.23, 16.24, 16.25, 
16.26, 16.27, 16.28, 
16.29, 16.30, 16.31, 
16.32, 16.33, 20.1 

 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: HMWB 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Potensial 

Ecolegol Da erbyn 2027 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau 
 
Arall: Mae llawer o gopr yn y dŵr. 

 3 yn bodoli – lleihau ailddaliant 
gwaddod; lleihau effaith carthu; paratoi 

strategaeth garthu / gwared.  
 

3 heb fod yn bodoli – addasu adeiledd 
neu adennill; adlinio rheoledig o’r 
amddiffynfa rhag llifogydd; tynnu 

atgyfnerthiad glannau called.  

Cynhwyswyd: PU 
16.5, 16.11, 16.12, 

16.14, 16.17, 16.19, , 
16.21, 16.22, 16.24, 
16.27, 16.28, 16.29, 
16.32, 16.33, 20.1 

 
Hepgorwyd: PU 
16.6, 16.7, 16.13, 

16.15, 16.16, 16.18, 
16.20, 16.23, 16.25, 
16.26, 16.30, 16.31 

 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei grybwyll yn y CRhBA ond mae 

pysgodfa gregyn ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Bae Cymyran (C9) 
 

PU 17.7, 17.8 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Ni chaiff statws presennol ffytoplancton ei grybwyll yn y CRhBA.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Statusl: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
17.7 

 
Hepgorwyd: PU 17.8 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

Cibhadogion Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi 
 
Arall: Mae’n cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei grybwyll yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Bae Caergybi (C10) 
 

PU 17.15, 17.16, 17.17, 
17.22, 18.1, 18.2 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: HMWB 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Statws Ecolegol 

Da erbyn 2027. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol  
 
Arall: Mae llawer o gopr yn y dŵr. 

3 yn bodoli – lleihau ailddaliant 
gwaddod; lleihau effaith carthu; paratoi 
strategaeth garthu / gwared. 
 
 3 heb fod yn bodoli – addasu adeiledd 
neu adennill; adlinio rheoledig o’r 
amddiffynfa rhag llifogydd; tynnu 
atgyfnerthiad glannau called.  

 Cynhwyswyd: PU 
17.15, 17.16, 17.22 

 
Hepgorwyd: 

PU17.17, 18.1, 18.2 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn dda.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Culfor Caergybi (C11) 
 
PU17.17, 17.18, 17.19, 

17.20, 17.21, 17.22 
 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Ni chaiff statws presennol ffytoplancton ei grybwyll yn y CRhBA.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015.  

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU 
17.18, 17.19, 17.20, 

17.21, 17.22 
 

Hepgorwyd: 
PU17.17 

 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn dda.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei grybwyll yn y CRhBA. 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol 
 
Arall: amherthnasol 

Ynysoedd y 
Moelrhoniaid (C12)  

 
PU 18.1, 18.5, 18.6, 

18.7 
 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 

erbyn 2015.  

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi (BWD) 

Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
18.6, 18.7 

 
Hepgorwyd: PU 

18.1, 18.5 
 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Morlyn Cemlyn (C13) 
 

PU 18.6 
 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton yn y corff dŵr bach amgaeëdig hwn. 

Ni chaiff statws presennol ffytoplancton ei grybwyll yn y CRhBA.  

Dosbarthiad: HMWB 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Da. Potensial Ecolegol Da 

erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: amherthnasol  
 
Arall: amherthnasol 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
18.6 

 
Hepgorwyd: Dim 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Ni chaiff statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn ei grybwyll yn y CRhBA. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Gogledd Ynys Môn 
(C14) 

 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Dosbarthiad: Heb ei ddynodi A/HMWB 

Predicted Ecological Status: Da. Statws Ecolegol Da 
 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

Cynhwyswyd: PU 
18.8, 18.9, 18.10, 

18.11, 18.14, 18.15, 



CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad H  9T9001/A11/WFD Adroddiad/v1/Glas 
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Nodwedd Mater Dosbarthiad ac Amcanion Amgylcheddol Cyrff Dŵr Cyfle i gyflawni mesurau lliniaru o 
raglen Fesurau a/neu argymhellion ar 
bolisi dewisol 

Cwmpasu Unedau 
Polisi (lle mae’r 
arfordir yn 
ddiamddiffyn ar hyn 
o bryd a bydd yn dal 
i fod felly ac y tybir 
na fydd polisi’r 
CRhT yn effeithio ar 
Amcanion 
Amgylcheddol y 
CFfD) 

Corff Dŵr Elfen Ansawdd 
Biolegol 

Posibilrwydd newidiadau mewn dibyniaethau ffisegol a/neu hydromorffolegol Elfen 
Ansawdd Biolegol (Parthau Datblygu 

Polisi / Unedau Polisi) 

PU18.8, 18.9, 18.10, 
18.11, 18.12, 18.13, 
18.14, 18.15, 18.16, 

18.17, 18.18, 19.1, 19.2, 
19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 

19.11, 19.12, 19.13, 
19.14, 19.15, 19.16, 

19.17, 20.13 
 

Mae statws presennol ffytoplancton yn uchel.  erbyn 2015. Statws Cemegol Da erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod 
Cregyn, Cyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 
 
Arall: Mae llawer o haearn a tholwen yn y dŵr. Mae’n 
cynnal cyfundrefn lanwol a morffoleg dda. 

18.16, 18.17, 19.2, 
19.4, 19.5, 19.7, 

19.10, 19.12, 19.14 
 

Hepgorwyd: PU 
18.12, 18.13, 18.18, 

19.1, 19.3, 19.6, 19.8, 
19.9, 19.11, 19.13, 
19.15, 19.16, 19.17, 

20.13 
 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Mae statws presennol macroalgâu yn uchel.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda ac mae pysgodfa gregyn 

ddynodedig. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Bae Conwy (C15) 
 

PU19.6, 20.1, 20.2, 
20.13 

Ffytoplancton 
  

Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau yn nyfnder a chymylogrwydd dŵr, a allai effeithio 

ar boblogaethau ffytoplancton. 

Mae statws presennol ffytoplancton yn dda.  

Dosbarthiad: HMWB 

Rhagolwg Potensial Ecolegol: Cymedrol. Potensial 

Ecolegol Da erbyn 2027. Statws Cemegol Da erbyn 2015. 

Amcanion Amgylcheddol: 

 CFfD2: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

Statws neu Botensial Ecolegol Da dŵr arwyneb neu’n 

peri dirywiad Statws neu Botensial Ecolegol dŵr 

arwyneb. 

 CFfD3: Dim newidiadau fydd yn atal neu’n peryglu 

cyflawni’r Amcanion Amgylcheddol mewn cyrff dŵr 

eraill yn barhaol. 

 CFfD4: Dim newidiadau fydd yn peri peidio â chyflawni 

statws dŵr codi da neu’n peri dirywiad yn statws dŵr 

codi. 

Dynodiad Ardal Warchodedig: Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr 
Croyw 
 
Arall: amherthnasol 

 Ni nodwyd dim yn Atodiad B i’r CRhBA. 

 Cynhwyswyd: PU 
20.1, 20.2 

 
Hepgorwyd: PU19.6, 

20.13 

Macroalgâu 
  

Fe all fod newidiadau mewn macroalgâu trwy newidiadau mewn crafu (cysylltiedig â 

chyflymder) o ganlyniad i bolisïau CRhT. Er enghraifft, gall newidiadau mewn mannau 

rheoli naturiol, adeileddau rheoli neu amddiffynfeydd beri bod newidiadau’n digwydd i 

ddynameg tonnau a cherhyntau a newidiadau dilynol mewn patrymau crafu.  

Ni chaiff statws presennol macroalgâu ei grybwyll yn y CRhBA.  

Cibhadogion 
  

Fe all fod newidiadau yn amlder llifogydd llanwol, llwytho gwaddod, uchder tir, crafu 

(cysylltiedig â chyflymder) a goleuni sy’n gallu effeithio ar gibhadogion.  

Anifeiliaid di-
asgwrn-cefn 
dyfnforol / macro 

Fe all polisïau CRhT2 effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn trwy newidiadau yn lefel 

trwythiad traethau, cysylltedd dŵr codi a chysylltedd gyda pharth y glannau. 

Mae statws presennol anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn dda. 

Pysgod Fe all polisïau CRhT2 beri newidiadau i gymysgrwyiaeth cynefin, amgylchiadau’r 

swbstrad, presenoldeb macroffytau a hygyrchedd meithrinfeydd ac, felly, gallai effeithio ar 

bysgod. 

Dynodwyd yr ardal arfordirol hon dan y ‘Cyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw’ gan fod 

llwybrau pysgod esgynnol ymfudol pwysig yn defnyddio’r corff dŵr trosiannol dynodedig 

cysylltiedig (Conwy). 
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Helaethiad V –Tabl Asesu 3 CFfD: Asesiad CFfD o Bolisi’r CRhT ar gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru (mae’r graddliwio’n cyfeirio at y cyrff dŵr a liwiwyd yn Ffigur 3.2) 
 
Sylwch: os na fydd yn dweud yn wahanol nid yw’r Cyrff Dŵr Codi’n cael eu disgrifio oherwydd bod polisïau CRhT2 o MR a NAI (lle bu’n HTL o’r blaen) yn annhebygol o gynyddu mwy ar y perygl ymwthiad halwynog gan nad yw unrhyw un o’r Cyrff Dŵr Codi mewn perygl 
ymwthiad halwynog ar hyn o bryd (nac erbyn 2015) (EA, 2009). 

Terfynau Polisi CRhT2 Corff Dŵr 
Trosiannol ac 
Arfordirol 
  

Polisi Dewisol    Asesiad CFfD o Ddirywiad fesul Uned Reoli 
 
(Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol, Cyrff Dŵr Croyw a Chyrff Dŵr Codi gyda’r 
Unedau Polisi perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 
Amgylcheddol? 

PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 

C
F

fD
1

 

C
F

fD
2

 

C
F

fD
3

 

C
F

fD
4

 

2 2 PU2.2 Yr Aber Bach De Sir Benfro  
(Arfordirol – C1) 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ni fyddai gwelliant i 
safon yr amddiffynfeydd 
yn cael ei ragweld yn y 
tymor byr a chanolig. 
Byddai angen edrych ar 
ddefnydd ac adeiledd y 
pentref isaf. 

HTL HTL MR Mae morlin o’r Aber Bach i Allt Haroldston yn cynnwys bae tywodlyd gwarchodedig 
gyda darnau o lan rynglanwol greigiog o gwmpas y pentiroedd (h.y. yn Uned Bolisi 
2.2 a 2.6).  

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
De Sir Benfro (Arfordirol)  
Gall y polisïau HTL yn y tymor byr i ganolig beri colli rhai o’r parthau rhynglanwol 
tywodlyd trwy gynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, bydd rheoli’r arfordir hwn yn y 
pen draw i allu bod yn fwy ymaddasol i gynnydd yn lefel y môr heb gryn ymyriad 
anthropogenig yn sicrhau nad yw Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr hwn a’r 
hydrodynameg yn cael eu heffeithio, yn enwedig wrth ganiatáu i’r ardal o amgylch 
Pont Haroldston addasu. Ni ddylai fod effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol 
cysylltiedig â’r creigresi rhynglanw (e.e. macroalgâu), ond gall Elfennau Ansawdd 
Biolegol cysylltiedig â’r parth rhynglanwol sy’n fythol leihau (e.e. anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol) ar hyd y corff dŵr hwn gael ei effeithio yn y tymor byr i 
ganolig ond yn y pen draw bydd MR y morlin ar hyd Aberllydan yn sicrhau y bydd 
yr Elfennau Ansawdd Biolegol yn dechrau gwella. 

At ei gilydd, er y gall polisïau CRhT2 effeithio ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol lleol 
yn y tymor byr i ganolig meant yn annhebygol o effeithio ar y corff dŵr arfordirol 
cyfan ac, felly, mae’n annhebygol y bydd unrhyw ddirywiad yn Statws Ecolegol 
corff dŵr Trosiannol ac Arfordirol De Sir Benfro o ganlyniad i bolisïau CRhT2. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Nant Haroldstone FWB PU 2.5 
Bydd polisi MR ac yna NAI ger Pont Haroldstone (PU2.5) yn y ddau gyfnod olaf yn 
caniatáu ymwthiad halwynog ymhellach ar hyd y Corff Dŵr Croyw hwn. O 
ganlyniad bydd hyn yn gwella Elfennau Ansawdd Biolegol y cynefin trosiannol o 
gwmpas fel anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a macro a macroffytau fel morfa 
heli. Bydd hyn yn gadael i Nant Haroldstone addasu’n fwy naturiol i gynnydd yn 
lefel y môr a chynorthwyo cyflawni amcanion amgylcheddol y corff dŵr i sicrhau ei 
fod yn cyrraedd Statws Ecolegol Da erbyn 2027. 

Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 2.1, 2.3 

Amh.    

PU2.4 De a Chanol 
Aberllydan 

Ystyried dewisiadau ar 
gyfer adlinio yn ardal 
Pont Aberllydan. 

HTL HTL MR Amh.   

PU2.5 Gogledd 
Aberllydan 

Colli’r ffordd. HTL MR NAI Amh.   

PU2.6 Allt Haroldston Cynnal mynediad o’r 
gogledd. 

HTL HTL MR Amh.   

3 PU2.8 Nolton Haven Y bwriad yw cadw 
mynediad gyda gwaith 
lleol i gynnal y ffordd. 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
De Sir Benfro (Arfordirol)  
Bydd llawer o’r uned reoli hon yn dal i fod yn ddiamddiffyn (Unedau Polisi 2.7, 2.9 a 
2.13), gyda darnau bach i’w hamddiffyn am y tro. Bydd polisi HTL am y tro yn 
Nolton Haven yn cael ei ddilyn gan adlinio naturiol y bae trwy MR yn y tymor 
canolig i hir yn hybu cronni gwaddod o flaen y ffordd ac, felly, yn sicrhau bod y 
prosesau arfordirol lleol yn ddi-dor a’r clogwyni cyfagos yn dal i erydu. Bydd hyn yn 
manteisio’r Elfennau Ansawdd Biolegol (h.y. macroalgâu ac anifeiliaid di-asgwrn-
cefn dyfnforol) yn SoDdGA Arfordir Niwgwl i’r Aber Bach. Bydd rheoli Niwgwl yn 
bennaf trwy MR yn gadael i’r draethell ddatblygu’n naturiol gan dreiglo’n ôl, gyda 
rhai technegau rheoli meddal. Bydd hyn yn effeithio’n gadarnhaol ar Elfennau 
Ansawdd Biolegol y traeth tywodlyd (anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol), darnau o 
raean dan dyfiant a thwyni y tu ôl i rannau o’r traeth wrth ennill cynefin newydd 
dros gyfnod. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Nant Norlton (PU 2.8), Afon Bathesland (PU 2.10), Nant y Brandy (PU 2.11 
>2.12) - Bydd polisi MR yn y tymor canolig i hir yn cynnal datblygiad naturiol yr 

Amh.   

PU2.10 De Traeth 
Niwgwl 

Rheoli adlinio a cholli’r 
ffordd, wrth ddiogelu 
mynediad o’r de. 

MR MR MR Amh.   

PU2.11 Gogledd 
Traeth Niwgwl 

Rheoli graean ar y 
ffordd ond gyda’r bwriad 
hirdymor o adael i’r grib 
raeanog ymddwyn yn 
naturiol. 

MR MR NAI Amh.   

PU2.12 Pentref Niwgwl  
 

Rheoli’r clogwyni a 
sefyllfa’r nant i gynnal y 
pentref uchaf. 

HTL MR MR Amh.   
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Terfynau Polisi CRhT2 Corff Dŵr 
Trosiannol ac 
Arfordirol 
  

Polisi Dewisol    Asesiad CFfD o Ddirywiad fesul Uned Reoli 
 
(Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol, Cyrff Dŵr Croyw a Chyrff Dŵr Codi gyda’r 
Unedau Polisi perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 
Amgylcheddol? 

PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 

C
F

fD
1

 

C
F

fD
2

 

C
F

fD
3

 

C
F

fD
4

 

hydromorffoleg ac elwa Elfennau Ansawdd Biolegol pob un o’r rhain tri chorff 
afonol hyn, fydd yn cynorthwyo sicrhau cyflawni Statws Ecolegol Da yn 2027 erbyn 
diwedd y cyfnod cyntaf. 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 2.7, 2.9 a 2.13 

3 4 PU3.2  Solfach Isaf  
 

Solfach (Trosiannol 
– T1) 

Mae angen datblygu 
cynllunio i addasu yn y 
cylch. 

HTL HTL MR Clogwyni creigiog diamddiffyn yw rhan fwyaf y morlin o fewn MAN 4 (PDZ 3) a 
bydd yn dal i erydu’n naturiol heb newidiadau i’r Elfennau Ansawdd Biolegol.  

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Solfach (Trosiannol)  
Trwy gynnal yr amddiffynfeydd yn Aber Solfach (Uned Bolisi 3.2 a 3.3) bydd yr 
hydrodynameg ac Elfennau Ansawdd Biolegol lleol cysylltiedig â’r gwastadeddau 
tywod a llaid yn cael eu heffeithio oherwydd y bydd rhywfaint o wasgfa arfordirol 
gyda chynnydd yn lefel y môr, fydd yn peri rhywfaint o golli cynefin (<0.01 hectar 
dros y cyfnod 100 mlynedd) sy’n cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol (gydag 
adar a physgod yn eu bwyta). Fodd bynnag, yn y trydydd cyfnod bydd MR yn 
gadael i’r glannau yn Uned Bolisi 3.2 i allu erydu’n fwy naturiol trwy greu rhywfaint 
o barth rhynglanwol. Fodd bynnag ni fydd gweithrediad y corff dŵr trosiannol hwn 
yn cael ei effeithio’n sylweddol u’r fath raddau na fydd Amcanion Amgylcheddol y 
CFfD yn cael eu cyflawni.  

De Sir Benfro (Arfordirol)  
Sianel fel ceunant yw Porth Clais (Uned Bolisi 3.4 a 3.5) gyda thir uchel yn codi’n 
serth a pharthau rhynglanwol creigiog a thywodlyd. Mae’r amddiffynfeydd ar hyd y 
ceunant yn atal macroalgâu rhag gwladychu’n naturiol ar ardaloedd a allai fod yn 
greigiog, yn ogystal â newid yr hydrodynameg gyda phresenoldeb adeiledd mawr y 
cei yn y geg. Bydd NAI yn y tymor canolig i hir yn gwella’r hydrodynameg, erydiad 
a datblygiad naturiol mwyafrif y ceunant ac yn sicrhau y bydd yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol (e.e. macroalgâu ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol) yn gwella. Ni fydd 
cadw llinell Porth Clais mewnol at ei gilydd yn peri dirywiad yn Statws Ecolegol Da 
corff dŵr arfordirol De Sir Benfro. Traeth tywodlyd cul yw Porth Mawr (Uned Bolisi 
3.8) gyda chlogwyn craig galed y tu ôl iddo, gydag amddiffynfeydd lleol o flaen y 
maes parcio a’r ganolfan achub ym mhen gogleddol y bae. Bydd dal i gynnal yr 
amddiffynfeydd am y tro, gyda’r bwriad o gilio’r arfordir yn unol â’r hyn fyddai’n 
datblygu’n naturiol, yn sicrhau na fydd hydrodynameg y bae’n cael ei effeithio, na 
chwaith Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr cysylltiedig (h.y. anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol). Ni fydd polisi CRhT2 yn atal rhag cyflanwi’r amcanion 
amgylcheddol ar gyfer corff dŵr De Sir Benfro (C1).  

Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Bydd MR y traeth yn Abereiddi (Uned Bolisi 3.9) yn caniatáu i’r hydrodynameg 
leol ac Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig (anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol 
a macroalgâu ar y glannau creigiog o amgylch) ddatblygu’n fwy naturiol dros 
gyfnod, gan wneud dim ond gwella statws ecolegol y corff dŵr arfordirol (C2). Mae 
dal yr amddiffynfeydd ym Mhorth Gain (Uned Bolisi 3.10) yn dal i gynnal sianel 
wneud, yn newid yr hydrodynameg leol ac yn arwain at ddiffyg traeth tywodlyd. 
Fodd bynnag, mae hwn yn fae bach, cul, amgaeedig iawn ac mae’r effeithiau’n 
lleol dros ben. Felly, ni fydd polisi HTL yn ystod pob un o’r tri chyfnod yn atal y corff 
dŵr at ei gilydd rhag cyflawni amcanion y CFfD. Amgylchedd ynni isel yw bae 
Abercastell (Uned Bolisi 3.11) gyda thraeth tywodlyd mawr bas â chlogwyni 
creigiog o’i amgylch. Nid yw’r amddiffynfa fach tua’r tir o’r traeth yn effeithio ar 
hydrodynameg y bae na’r corff dŵr, a byddai caniatáu cilio rheoledig y traeth yn 
sicrhau addasu i gynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol a dim colled i gwmpas 
Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn y traeth 
tywodlyd. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon Solfach (Uned Bolisi 3.2) – bydd HTL o fewn Harbwr Solfach yn dal i atal 
trawsnewid naturiol y Corff Dŵr Croyw i gorff dŵr Trosiannol ac Arfordirol. Fodd 

Amh.   

PU3.3  Harbwr 
Solfach  
 

Byddai’r polisi hwn yn 
amodol ar agwedd 
gydweithredol at gyllid. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU3.4 Porth Clais 
allanol  
 

De Sir Benfro  
(Arfordirol – C1) 
  
  

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro rheoli lleol yn 
amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

HTL NAI NAI Amh.   

PU3.5 Porth Clais 
mewnol 
 

Byddai’r polisi hwn yn 
gofyn cynllunio a 
chyllido cydweithredol. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU3.8 Porth Mawr Proses hirdymor o gilio 
rheoledig. 

HTL MR MR Amh.   

PU3.9 Abereiddi De Bae Ceredigion  
(Arfordirol – C2) 
  
  
  
  
  

Proses hirdymor o gilio 
rheoledig. 

MR MR MR Amh.   

PU3.10 Porth Gain Materion cyllido 
sylweddol. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU3.11 Abercastell  
 

Cynnal defnydd yr ardal 
a chefnogi’r gymuned 
leol trwy symud 
amddiffynfeydd lleol yn 
ôl. 

HTL MR MR Amh.   
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bynnag, nid yw unrhyw un o’r amddiffynfeydd yn atal pysgod rhag mudo ac, felly, ni 
fydd y Statws Ecolegol Da yn dirywio. 
Afon Alun (Uned Bolisi 3.5) – mae’r afon hon yn arllwys dan y ffordd ac ni fydd 
cynnal yr amddiffynfeydd hyn yn effeithio ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol na’r 
Statws Ecolegol.  
Blaenddyfroedd dienw i derfyn y llanw, Abereiddi (Uned Bolisi 3.9) –bydd MR 
traeth Abereiddi’n golygu trawsnewid mwy naturiol o Elfennau Ansawdd Biolegol 
corff dŵr arfordirol i Elfennau Ansawdd Biolegol dŵr croyw, gan wella ei statws 
ecolegol. 
Blaenddyfroedd dienw i derfyn y llanw, Abercastell (Uned Bolisi 3.11) – bydd 
caniatáu i’r traeth adlinio tua’r tir a datblygu’n naturiol yn symud yr ardal drosiannol 
ymhellach i fyny’r cwm. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 3.1, 3.6, 3.7, 3.12 

4 5 PU4.2 Harbwr 
Abergwaun  

Cynnal gweithrediad y 
porthladd a gwella 
amddiffynfeydd. Byddai 
modd symud y llinell 
ymlaen i wella 
cynaliadwyedd pen yr 
harbwr efallai trwy 
gydgyllido. 

HTL HTL HTL/
AL 

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
De Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Mae Bae Abergwaun yn gymharol fawr, gyda’r unig ddatblygiad ac amddiffynfeydd 
sylweddol i’w cael yn Harbwr Abergwaun ac Aber Afon Gwaun ym mhen 
gorllewinol y bae. Mae presenoldeb y morgloddiau yn Harbwr Abergwaun (Uned 
Bolisi 4.2) yn amddiffyn yr ardal rhag ymosodiad tonnau, fel bod y cylch yn 
gymharol sefydlog gydag angen i garthu’n rheolaidd. Bydd cynnal y morgloddiau 
ac amddiffynfeydd o fewn yr harbwr yn peri colli rhywfaint o’r llaid a thywod o fewn 
yr harbwr a’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig (anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol). Amddiffynnwyd yr ardal hon yn hanesyddol ac, oherwydd bod y corff 
dŵr arfordirol eisoes o Statws Ecolegol Da, mae’n annhebygol iawn y bydd y polisi 
ar gyfer yr ardal hon yn peri dirywio’r statws hwn. Ar hyd y Parrog (Uned Bolisi 
4.3) mae cymysgfa o amddiffynfeydd yn amrywio o rwynau, morglawdd ithfaen i 
argloddiau isel. Bydd rheoli adlinio’r ffordd yn yr ail gyfnod a gadael i’r llanw orlifo 
Gwaun Wdig yn peri creu cynefin rhynglanwol ac arfordirol newydd fyddai’n cynnal 
Elfennau Ansawdd Biolegol fel anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a macro a 
macroffytau morfa heli, yn ogystal â chreu aber mwy naturiol i Nant Wdig yn 
hytrach nag achosi cloi llanwol. Bydd hyn yn elwa statws De Bae Ceredigion (C2) a 
Nant Wdig. 

Gwaun (Trosiannol)  

Mae dal yr amddiffynfeydd o fewn Aber Afon Gwaun yn debygol o gael rhywfaint o 
effaith negyddol ar yr anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn y gwastadeddau llaid a 
thywod rhynglanwol trwy wasgfa arfordirol o’r parthau rhynglanwol blaen wrth i lefel 
y môr gynyddu, yn arbennig ar hyd Cei Cwm Abergwaun. Fodd bynnag, ni fydd 
hydroleg, cyfundrefn lanwol a morffoleg y corff dŵr trosiannol hwn yn cael eu 
heffeithio’n sylweddol ond, yn hytrach, byddant yn gwella yn y pen draw. Ar hyn o 
bryd mae gan y corff dŵr Statws Ecolegol Cymedrol. Ni ddywedwyd a yw hyn 
oherwydd yr amddiffynfeydd arfordirol ond bod y poblogaethau pysgod yn ddim 
ond cymedrol yn hytrach na da, a’r rheswm am hyn yn anhysbys ar hyn o bryd. Fe 
all bwriad i ailgynllunio ceg yr afon o gwmpas canol Cwm Abergwaun fel bod y gall 
Afon Gwaun ddatblygu gyda llai o gyfyngiad arni yn y pen draw elwa mwy ar y cyrff 
trosiannol a dŵr croyw a’u Helfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig (e.e. anifeiliaid 
di-asgwrn-cefn dyfnforol a macro a physgod).  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Ni fydd rheoli’r arfordir o fewn yr aber yn atal rhag cyflawni amcanion y CFfD yng 
nghorff dŵr arfordirol cyfagos De Bae Ceredigion. Gallai dau gorff dŵr arall deimlo 
effaith y polisïau yn yr uned reoli hon a’r cyrff dŵr arfordirol a throsiannol cyfagos. 

Nant Wdig (Uned Bolisi 4.3) – Bydd MR y Parrog yn y ddau gyfnod olaf yn peri 
creu aber mwy naturiol ar gyfer yr ardal drosiannol rhwng y corff dŵr arfordirol a’r 
corff dŵr croyw hwn, gan leihau cloi llanwol a gwella Elfennau Ansawdd Biolegol 

Amh.   

PU4.3 Y Parrog a 
Gwaun Wdig 
 

Posibilrwydd agor yr 
aber a mynd â’r ffordd 
drosodd ar bont. 

HTL MR MR Amh.   

PU4.5 Hill Terrace Gwaun  
(Trosiannol –T2) 
  
  

Cynnal y llethr 
arfordirol. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU4.6 Canol Cwm 
Abergwaun 

Ailgynllunio ceg yr afon 
a chynllun datblygu ar 
gyfer craidd y pentref ar 
y cyd â’r awdurdod 
priffyrdd. Yn amodol ar 
gydgyllido. 

HTL HTL MR Amh.   

PU4.7 Cei Cwm 
Abergwaun  
 

Yn amodol ar 
gydgyllido. 

HTL HTL HTL Amh.   
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cysylltiedig. 

Gwaun (Uned Bolisi 4.6) – ar hyn o bryd, mae presenoldeb amddiffynfeydd yn 
cyfyngu ar y llif dŵr i’r corff dŵr trosiannol cysylltiedig yng nghanol Cwm 
Abergwaun. Bydd addasu’r rhain yn y pen draw’n elwa’r corff dŵr croyw. 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 4.1, 4.4 

6 PU4.10 Bae 
Pwllgwaelod  

De Bae Ceredigion 
(Arfordirol – C2) 
  
  

Cynnal a chadw lleol 
cyn tynnu’r amddiffynfa 

HTL NAI NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
De Bae Ceredigion (Arfordirol)  

Bydd Bae Pwllgwaelod (Uned Bolisi 4.10) yn cael ei amddiffyn am y tro er 
diogelwch gyda’r bwriad at ei gilydd o adael i’r bae weithredu’n naturiol ac addasu i 
gynnydd yn lefel y môr. Bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw wasgfa arfordirol o’r 
traeth tywodlyd rhynglanwol nad dim effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol 
cysylltiedig (h.y. anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol), yn ogystal â pharhad erydiad 
y clogwyni cyfagos. Bydd cynnal yr amddiffynfeydd yng Nghwm-yr-eglwys (Uned 
Bolisi 4.12) yn peri gwasgfa arfordirol o’r traeth tywodlyd rhynglanwol yn y tymor 
canolig i hir gyda chynnydd yn lefel y môr, a fyddai’n peri colli’r lle sydd ar gael i 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. Fodd bynnag mae hon yn ardal gymharol 
fechan mewn cymhariaeth â maint y corff dŵr at ei gilydd ac, felly, ni fydd yn peri 
dirywio SED. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Nid oes unrhyw grynoadau dŵr arwyneb cyfagos hysbys fydd yn cael eu heffeithio 
gan bolisïau CRhT2. 

Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 4.11, 4.13 

Amh.   

PU4.12 Cwm-yr-
eglwys 

Yn amodol ar gyllid, 
gyda’r bwriad o reoli a 
gwella’r traeth a’r 
blaendraeth. 

HTL HTL HTL Amh.   

7 PU4.14 Gorllewin 
Parrog 
Trefdraeth  
 

Nyfer  
(Trosiannol – T3) 
 

Cefnogi amddiffynfa 
breifat leol. 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Nyfer (Trosiannol)  

Nod yr uned reoli hon yw caniatáu swyddogaeth fwy naturiol a chynaliadwy aber 
Afon Nyfer. Mae mwyafrif yr aber, h.y. yr ochr fewnol (Uned Bolisi 4.16) a 
gogledd-ddwyreiniol (Uned Bolisi 4.17) i fod yn NAI, tra bo’r Parrog (brigiad 
creigiog gyda thai preswyl ac amddiffynfeydd preifat) ar ochr dde-orllewinol y geg 
(Uned Bolisi 4.14 a 4.15) i gael ei reoli trwy gilio’r amddiffynfeydd presennol a 
chreu cyfle i feithrin y traeth presennol. Y nod yn Nhraeth Trefdraeth (Uned Bolisi 
4.18) ar ochr ogleddol yr aber yw cilio gam wrth gam. 

Mae presenoldeb Traeth Trefdraeth, y Parrog a thafod y Bennet yn amddiffyn yr 
aber rhag llawer o ynni’r tonnau. Mae’r aber yn suddfan gwaddod o ran tywod a 
gwaddodion mân sy’n cynnal cymunedau cyfoethog o anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol a rhywfaint o gynefin morfa heli tua’r tir o’r Parrog. Y dyb yw bod yr aber 
yn cynnal poblogaeth dda o bysgod ymfudol, oherwydd bod dynodiad Pysgod Dŵr 
Croyw i fyny afon Nyfer (GB110061038510). Ni addaswyd yr aber yn fawr iawn 
gan ddyn o ran hydromorffoleg ac, felly, ni fydd rheoli’r aber yn y dyfodol ond yn 
peri mwy o welliannau i’r corff dŵr, ac yn gadael i’r aber addasu i gynnydd yn lefel 
y môr heb unrhyw berygl o gloi llanwol na cholli Elfennau Ansawdd Biolegol 
sylweddol.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

De Bae Ceredigion (arfordirol) – ni fydd rheoli’r aber yn newid morffoleg yr aber 
na’r hydrodynameg ac, felly, ni fydd yn effeithio ar y corff dŵr arfordirol cyfagos nac 
yn methu cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD3. 

Afon Nyfer (Uned Bolisi 4.16) – bydd y casgliad polisïau yn Aber Nyfer i adael 
iddo addasu’n fwy naturiol yn y pen draw yn dal i gynnal hydromorffoleg naturiol yr 
afon ac yn elwa’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig, fydd yn cynorthwyo 
sicrhau cynnal Statws Ecolegol Da. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 

Amh.   

PU4.15 Parrog 
Trefdraeth 
 

Yn amodol ar 
astudiaeth fanwl 
ychwanegol. Y polisi yn 
niffyg yn y trydydd 
Cyfnod fyddai NAI 

HTL HTL MR Amh.   

PU4.18 Traeth 
Trefdraeth 
 

Cilio’r llinell amddiffyn i 
gyd-fynd a threiglo’r 
Bennet yn ôl. 

HTL MR NAI Amh.   
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diamddiffyn): 4.16, 4.17, 4.19 

5 9 PU5.3 Twyni Poppit a 
Phen-yr-ergyd 
 

Teifi  
(Trosiannol – T4) 
  
  
  
  

Mae gofyn cael cynllun 
rheoli cyfannol manwl. 
Y polisi yn niffyg yw NAI 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Teifi (Trosiannol)  
Statws Ecolegol Cymedrol sydd gan gyrff dŵr Aber Afon Teifi ac Afon Teifi. Dyffryn 
afon a fewnlenwyd yn fawr yw’r aber rhwng dau bentir creigiog (Trwyn Cemais a 
Chraig-y-Gwbert), gyda dau dafod yn Nhraeth Poppit yn y gorllewin a Phen-yr-
ergyd yn y dwyrain sy’n rheolaeth bwysig ar forffoleg yr aber.  
Mae’r uned reoli hon yn cwmpasu aber allanol Afon Teifi o’r arfordir i fan yn union 
i’r gogledd o Landudoch. Nod yr uned reoli yw gadael i’r aber allanol ddatblygu mor 
naturiol ag y bo modd trwy NAI dros y 100 mlynedd. Yn y gorffennol, cafodd 
amddiffynfeydd ar hyd glannau’r Gwbert a Phen-yr-ergyd (ochr ogleddol yr aber) 
gryn effaith ar hydroleg a geomorffoleg yr aber, gan rwystro’r sianel i’r dwyrain rhag 
adleoli’n naturiol ac atal cyflenwad gwaddod newydd rhag cronni ar Draeth Poppit. 
Y bwriad yw unioni hyn trwy gael polisi MR yn Uned Bolisi 5.3 (sy’n cynnwys dwy 
ochr yr aber) yn hytrach na HTL, er mwyn cynnal amrywiol asedau pwysig ond 
mewn ffordd sy’n ystyriol o swyddogaeth yr aber – byddai angen ymchwilio i 
fanylion MR o’r fath mewn Cynllun Rheoli penodol i’r cylch.  

 
 
Gallai ad-drefnu rhan hon yr aber ei agor a byddai’n elwa’r corff dŵr cyfan, gan y 
byddai morffoleg ac Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig (e.e. morfa heli, 
cibhadogion twyni tywod, anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a macro) yr aber yn 
fwy cynaliadwy, ac yn galluogi’r aber addasu gyda chynnydd yn lefel y môr yn y 
dyfodol. Bydd y polisïau HTL yn Unedau Polisi 5.5, 5.7 a 5.8 yn dal i atal yr aber 
rhag treiglo’n ôl ac yn debygol o beri rhywfaint o golli gwastadeddau tywod a llaid 
a’r anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol cysylltiedig, a morfa heli trwy wasgfa 
arfordirol, er mai bwriad MR yn y pen draw ar hyd Coronation Drive fyddai caniatáu 
datblygu cynefin ymylol (e.e. morfa heli). At ei gilydd mae’n annhebygol y bydd y 
casgliad polisïau hwn yn peri bod Statws Ecolegol y corff dŵr yn dirywio nac yn ei 
atal rhag gwella Gymedrol i SED erbyn 2027. Yn hytrach bydd y polisïau’n 
cynorthwyo unrhyw welliant.

Amh.    

PU5.5 Gogledd 
Llandudoch  

Gyda’r bwriad o gynnal 
y ffordd fynediad. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU5.7 Coronation 
Drive 

Agwedd ymaddasol at 
gynnal datblygiad 
cynefin ymylol 

HTL HTL MR Amh.   

PU5.8 Ffordd Gwbert   HTL HTL HTL Amh.   
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Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
De Bae Ceredigion (arfordirol) – gan mai ychydig o ryngweithiad sydd rhwng yr 
aber a’r arfordir agored (fel y penderfynodd ABPmer o gludo gwaddodion yn yr 
ardal (2010)) ni fydd casgliad polisïau’r CRhT yn yr aber yn peri dirywiad yn Statws 
Ecolegol Da De Bae corff dŵr arfordirol Ceredigion. 
Dienw – Aber Afon Teifi,  Ochr Ddeheuol ger Poppit (Uned Bolisi 5.3) - mae 
polisi MR yn yr Uned Bolisi hon yn annhebygol o allu peri dirywio Statws Ecolegol 
corff dŵr yr afon na’i atal rhag gwella i SED erbyn 2027. 
Dienw – aber Afon Teifi, Gogledd Llandudoch (Uned Bolisi 5.5) – mae gan y 
corff dŵr afonol hwn statws ecolegol cymedrol, hydroleg uchel a morffoleg dda. 
Bydd y polisi HTL yn dal i rwystro’r afon fach hon rhag cael ceg fwy naturiol lle 
mae’n arllwys i aber Afon Teifi, gyda diffyg Elfen Ansawdd Biolegol morfa heli fel y 
byddai disgwyl pe bai’r polisi yn NAI. Fodd bynnag, ni fydd y polisi HTL yn atal 
pysgod rhag mudo nac yn peri dirywiad yn Statws Ecolegol y corff dŵr afonol hwn 
at ei gilydd. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.9 

10 PU5.11 Gogledd 
Aberteifi  
 

Teifi  
(Trosiannol – T4) 
  
  
  

Mae gofyn rheoli 
cynllunio ac ystyried 
materion perygl 
llifogydd wrth 
ailddatblygu’r ardal. 

HTL HTL HTL I lawr yr afon o Landudoch, mae aber mewnol Afon Teifi’n lleidiog ac yn 
ymddolennu heibio Aberteifi gydag ardaloedd o wastadeddau llaid a thywod a 
morfa heli.  

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Teifi (Trosiannol) 
Nod yr uned reoli hon yw HTL o boptu’r aber o gwmpas Aberteifi (Unedau Polisi 
5.11 a 5.12) fydd, yn y pen draw, yn peri culhau parhaus y gwastadeddau llaid, 
fydd yn lleihau cwmpas Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol y corff dŵr hwn. Fodd bynnag, trwy adael i’r ardal o amgylch Llandudoch 
a Fferm y Castell (Uned Bolisi 5.10) ddatblygu’n naturiol yn ystod y tri chyfnod, yn 
ogystal â g adael i’r aber i lawr yr afon o Bont Aberteifi ddatblygu’n naturiol trwy 
aildrefnu’r amddiffynfeydd i adael i’r cynefinoedd (h.y. morfa heli a chors bori) 
addasu i gynnydd yn lefel y môr heb unrhyw berygl cloi llanwol na cholled 
sylweddol o Elfennau Ansawdd Biolegol. At ei gilydd mae’n annhebygol y bydd y 
casgliad polisïau hwn yn peri i Statws Ecolegol y corff dŵr trosiannol ddirywio nac 
yn ei atal rhag gwella o Gymedrol i SED erbyn 2027. Yn hytrach bydd y polisïau’n 
cynorthwyo unrhyw welliant.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Ni fydd y polisïau yn yr aber mewnol yn effeithio ar y corff dŵr arfordirol gerllaw (De 
Bae Ceredigion). Mae dau gorff dŵr afonol yn llifo i’r aber yn yr uned reoli hon. 
Statws Ecolegol Gwael sydd gan Afon Mwldan (PU5.11) gyda’r Elfennau 
Ansawdd Biolegol pysgod wedi’u dosbarthu o ansawdd gwael oherwydd lefelau 
amonia. Mae’r afon yn arllwys i’r aber rhwng y llithrfa yn Net Pool a Chei Cambrian 
yn Aberteifi. Bydd parhad y polisi HTL yn atal morffoleg yr afon yn y fan lle mae’n 
arllwys rhag addasu’n naturiol gyda chynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, mae 
hyn yn annhebygol o arwain at rwystro’r corff dŵr rhag cyflawni SED erbyn 2027, 
gan fod y forffoleg yn dda ar hyn o bryd a’r lefelau amonia sydd angen sylw. Yr 
afon arall yw Piliau (Uned Bolisi 5.14) sy’n arllwys i lawr yr afon o Bont Aberteifi. Ni 
fydd polisi MR yn peri dirywiad nac yn atal rhag cyflawni SED erbyn 2027 gan y 
bydd yn gadael i ardal drosiannol yr afon addasu’n naturiol a sicrhau bod Elfennau 
Ansawdd Biolegol morfa heli, anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a physgod yn cael 
eu cynnal a’u gwella. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 5.10 

Amh.   

PU5.12 De Aberteifi  
 

Mae gofyn rheoli 
cynllunio ac ystyried 
materion perygl 
llifogydd wrth 
ailddatblygu’r ardal. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU5.13 I fyny’r afon o’r 
bont gogledd 

Amddiffyn y ffordd 
ymhellach yn ôl. 

MR MR MR Amh.   

PU5.14 I fyny’r afon o’r 
bont gogledd 

Yn amodol ar 
fuddiannau gwarchod 
natur 

MR MR MR Amh.   

6 12 PU6.2 Aber-porth Canol Bae   HTL HTL HTL Mae’r darn hwn o forlin yn cynnwys clogwyni creigiog uchel, gyda pharth Amh.   
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PU6.4 Tre-saith  Ceredigion  
(Arfordirol – C3) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fe all amddiffynfeydd 
gael eu tynnu yn y pen 
deheuol.  

HTL MR MR rhynglanwol creigiog dan orchudd o facroalgâu yn bennaf tua’r de lle mae’r arfordir 
yn agored i donnau alltraeth de-orllewinol cryfaf. Ymhellach i’r gogledd mae baeau 
fwyfwy tywodlyd (gydag Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol) a glannau rhynglanwol creigiog wrth droed y clogwyni oherwydd natur 
fwy cysgodol y morlin. 

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Canol Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Mae llawer o’r morlin i gael ei adael i addasu’n naturiol i gynnydd yn lefel y môr a 
chaniatáu parhad erydiad y creigiau meddalach ac erydiad araf y clogwyni 
caletach. Bydd y polisi NAI yn Unedau Polisi 6.1, 6.3 a 6.7 (i gyd yn arfordir 
agored) a 6.5 (bae tywodlyd naturiol) yn sicrhau na fydd hydrodynameg nac 
Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr arfordirol yn newid. Fodd bynnag, bydd 
pedair ardal yn cael eu hamddiffyn am y tro (y cyfnod cyntaf) gyda’r bwriad o fynd 
ymlaen i HTL yn yr hirdymor yn Aber-porth (PU6.2). Ardaloedd o draeth tywodlyd 
yw’r cylchoedd hyn yn gyffredinol gydag afon / nant fach yn arllwys a chymunedau 
adeiledig tua’r tir.  
Yn Aber-porth (Uned Bolisi 6.2) bydd polisi HTL yn peri gwthio’r traeth tua’r tir yn 
erbyn yr amddiffynfeydd a rhywfaint o wasgfa arfordirol o’r tywod a cholli Elfen 
Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn y pen draw. Trwy gynnal 
yr amddiffynfeydd fe all fod mwy o bwysau yng ngheg nentydd Gilwen a Howni. 
Fodd bynnag, ni fyddai’r amddiffynfeydd yn ymyrryd â hydrodynameg y morlin hwn, 
dim ond yn lleol yn y bae. 
Yn Nhre-saith (Uned Bolisi 6.4) y polisi yw cynnal yr amddiffynfeydd yn y cyfnod 
cyntaf ac yna ganiatáu datblygiad mwy naturiol o ben gorllewinol y traeth gyda MR. 
Bydd rhywfaint o arwynebedd y traeth a’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig 
yn cael eu colli a newidiadau mewn prosesau arfordirol lleol ond nid llawer y tu 
hwnt i ben dwyreiniol y traeth a fydd yn dal i gael ei amddiffyn. Yn Llangrannog 
(Uned Bolisi 6.6) y polisi yw cynnal yr amddiffynfeydd presennol yn y cyfnod cyntaf 
ond yna addasu’r gymuned trwy ryw fath o adlinio a fyddai’n amddiffyn y gymuned 
ond hefyd yn sicrhau parhad y traeth fel amwynder. Fel mae’r amddiffynfeydd 
presennol yn ymyrryd â’r prosesau arfordirol lleol byddai’r traeth ac Elfennau 
Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn cael eu colli. Gan mai dim 
ond bae bach yw hwn o fewn y corff dŵr arfordirol hwn ni fydd y casgliad polisïau’n 
peri dirywio SED y corff dŵr. 
Yn olaf, mae’r amddiffynfeydd yng Nghwmtydu (Uned Bolisi 6.8) ar hyn o bryd yn 
atal datblygiad naturiol y traeth a’r cwm tua’r tir ar hyd Afon Ffynnon. Bydd gadael 
i’r traeth ymateb yn fwy naturiol i gynnydd yn lefel y môr yn y trydydd cyfnod yn 
golygu adfer prosesau naturiol yr arfordir ac atal colled sylweddol o’r traeth ac 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol cysylltiedig. 
At ei gilydd, mae’r corff dŵr arfordirol hwn yn SED ar hyn o bryd ac mae’r casgliad 
polisïau’n annhebygol o beri dirywio’r statws hwn. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Gilwen a Howni (Uned Bolisi 6.2) – mae’r ddwy nant hyn yn llifo dros draeth Aber-
porth a bydd eu cegau’n dal i gael eu cyfyngu’n annaturiol gan yr amddiffynfeydd. 
Heb yr amddiffynfeydd byddai cwm mwy naturiol ac ardal drosiannol rhwng 
Elfennau Ansawdd Biolegol dŵr hallt a dŵr croyw’r cyrff dŵr hyn. Fodd bynnag, ni 
all yr amddiffynfeydd hyn atal y cyrff dŵr rhag cyflawni SED erbyn 2027 gan nad 
ydynt yn cael eu hystyried yn rhai gwneud nac addasedig iawn gan 
amddiffynfeydd. 
Hawen (Uned Bolisi 6.6) – cyfyngwyd ceg yr afon fach hon gan gylfat agored a 
chaeëdig fydd yn aros yn y cyfnod cyntaf. Trwy’r MR y traeth efallai, mae 
posibilrwydd i agor ceg yr afon, fyddai’n gwella morffoleg y geg a’r Elfennau 
Ansawdd Biolegol cysylltiedig. Felly, ni fydd y casgliad polisïau’n dirywio nac yn 
atal rhag cyflawni SED erbyn 2027. 
Ffynnon (Uned Bolisi 6.8) – ni chaiff ceg yr afon hon ei chyfyngu gan 
amddiffynfeydd. Fodd bynnag, mae effaith ar ei geomorffoleg a bydd NAI yn y pen 
draw yn gadael i hyn addasu’n naturiol a bydd hefyd yn golygu y bydd y llanw’n 
cyrraedd ymhellach. Ni fydd HTL yn y ddau gyfnod cyntaf yn peri’r corff dŵr croyw 

Amh.   

PU6.6 Llangrannog  Agwedd gyfannol at 
ailddatblygu glan môr y 
pentref. 

HTL MR MR Amh.   

PU6.8 Cwmtydu Trafod mwy mewn 
perthynas â’r 
amgylchedd 
hanesyddol. 

HTL HTL NAI Amh.   
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hwn rhag cyflawni SED erbyn 2027. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 6.1, 6.3, 6.5 a 6.7 

7 13 PU7.1 Penrhyn Cei 
Newydd i 
Draeth y Dolau 
 

Ni fyddai MR yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat i’r ffatri bysgod a 
gall fod angen mân 
waith i gynnal y ffordd. 
Byddai gwaith preifat i 
sefydlogi’r clogwyn yn 
amodol ar 
gymeradwyaeth briodol 

MR MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Canol Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Y darn hwn o forlin yw bae graean tywodlyd gyda chlogwyni clog-glai meddal y tu 
ôl iddo a dau bentir yn ei gynnal, pentir creigiog tua’r gorllewin (Penrhyn Cei 
Newydd) a phentir meddalach i’r dwyrain (Trwyn Llanina). Mae’r prosesau 
arfordirol yn y bae’n gymhleth, gyda’r amddiffynfeydd arfordirol yn dal y bae yn ei 
forffoleg bresennol, ac yn newid yr hydrodynameg leol ond nid y gyfundrefn lanwol. 
Mae’r pentiroedd creigiog yn darparu cynefin i gymunedau macroalgâu, a’r bae 
tywodlyd i anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, gyda’r parth rhynglanwol yn cael ei 
ddynodi fel SoDdGA Aber-arth – Carreg Wylan, yn ogystal ag ACA Bae Ceredigion 
(sy’n cynnwys y parth islanwol). 
Mae casgliad polisïau CRhT2 ar gyfer yr uned reoli hon yn cefnogi datblygiad mwy 
naturiol y bae, wrth reoli’r perygl erydiad arfordirol trwy gynnal yr amddiffynfeydd 
yng Nghei Newydd a rheoli cilio’r clogwyni mewn mannau eraill yn y bae. Lle mae’r 
polisi dewisol yn HTL mae’n debygol y bydd colli cynefin rhynglanwol (cyfanswm o 
ryw 0.03 hectar) sy’n cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol oherwydd gwasgfa 
arfordirol. Fodd bynnag, bydd yr amddiffynfeydd, y pier yn bennaf, yn darparu 
cynefin ychwanegol i gymunedau macroalgaidd. Lle mae amddiffynfeydd preifat 
lleol mewn ardaloedd lle bydd cilio rheoledig bydd rhywfaint o gymuned ddyfnforol 
rynglanwol yn cael ei cholli hefyd. Bydd y cilio rheoledig yn lliniaru’r colledion hyn, 
sef gadael i forffoleg y bae ddatblygu mor naturiol ag y bo modd, wrth gynyddu’r 
gwaddodion sydd ar gael, ond heb newid dyfnderoedd dŵr a hydrodynameg gyda’r 
lan yn sylweddol gyda chynnydd yn lefel y môr. Felly, mae’n cael ei ystyried bod 
dirywiad Statws Ecolegol Da yn annhebygol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Halen (7.3) – afon fechan yw hon sy’n arllwys i Fae Cei Newydd ac nad yw’n 
teimlo effaith amddiffynfeydd arfordirol. Bydd MR yn gadael i’r clogwyni ddal i gilio 
ac mae’n annhebygol o effeithio ar Statws Ecolegol y corff dŵr afonol hwn. 
Gido (7.4) – afon fechan yw hon sy’n arllwys trwy’r clogwyni yn Nhrwyn Llanina ac 
sy’n llifo i’r dwyrain o’r adeiledd terfyn bach concrid. Mae adeiledd terfyn arall yn 
amddiffyn y pentir hefyd i’r dwyrain o’r afon hon. Mae’r ddau adeiledd hyn yn 
cynnal sefyllfa’r pentir. Bydd polisi dewisol MR yn caniatáu cilio rheoledig y 
clogwyni ond, am nad yw’r amddiffynfeydd hyn yn tywyllu llif yr afon na’i morffoleg 
mae’n annhebygol o effeithio ar Statws Ecolegol y corff dŵr afonol hwn. 
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi. 

Amh.   

PU7.2 Traeth y 
Dolau, Harbwr 
Cei Newydd i 
Benpolian.  

  HTL HTL HTL Amh.   

PU7.3 Bae Cei 
Newydd 
 

Rheoli cilio’r clogwyn 
hwn. Gallai draenio’r 
clogwyn yn lleol ac 
amddiffynfa leol 
ganiatáu addasu. 

MR MR MR Amh.   

PU7.4 Trwyn Llanina 
 

Rheoli’r pentir hwn wrth 
i lefel y môr gynyddu er 
mwyn sicrhau ei fod yn 
ymddwyn fel man rheoli 
ar gyfer y bae. 

MR MR MR Amh.   

14 PU7.5 Cei Bach Cynnal amddiffynfeydd 
presennol am y tro, 
caniatáu i brosesau 
naturiol ddyfnhau’r 
bae’n raddol yn y tymor 
hwy. 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Canol Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Mae Bae Cei Bach yn ymestyn o fan i’r dwyrain o Drwyn Llanina ac ar hyd 
clogwyni Carreg Ddu hyd at Gilfach yr Halen. Sefydlogwyd y clogwyni hyn yn unig 
ar ben gorllewinol y bae yng Nghei Bach, gyda seiliau concrid wrth droed y 
clogwyni clai meddal a chraig arfog a maes grwynau pren o’u blaenau. Mae’r 
amddiffynfeydd hyn yn gwarchod y clogwyni rhag cwympo ac yn sefydlogi’r tywod 
a graean ar y traeth. Bydd polisi dewisol HTL yn dal i addasu’r ardal leol hon gyda 
rhywfaint o golled o’r cymunedau dyfnforol yn y parth rhynglanwol gyda gwasgfa 
arfordirol oherwydd cynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag yn y pen draw bydd MR 
yn lliniaru unrhyw golled trwy adael i’r clogwyni gwympo’n fwy naturiol a rhyddhau’r 
gwaddodion gofynnol i adnewyddu’r traeth a chynyddu maint a chyflwr cymunedau 
dyfnforol. Mae’r amddiffynfeydd arfordirol yn yr ardal leol hon yn annhebygol o 
effeithio ar hydrodynameg y corff dŵr cyfan, nac yn debygol o leihau’r cymunedau 
dyfnforol yn arwyddocaol ar raddfa corff dŵr, yn enwedig gyda lliniaru’r polisi MR 
yn y pen draw. Felly, mae dirywiad yn y Statws Ecolegol Da’n cael ei ystyried yn 

Amh.   
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annhebygol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Mae un corff dŵr afonol (Drywi) yn yr uned reoli hon ond mae hon yn arllwys i 
PU7.6 ac, oherwydd yr hepgorwyd hon am nad oedd dim amddiffynfeydd ac y 
bydd yn parhau felly, nid oes unrhyw angen asesu’r corff afonol chwaith. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 7.6 

8 15 PU8.2 Traeth 
Deheuol 
Aberaeron  
 

Cynnal amddiffynfeydd, 
ystyried adlinio pen 
deheuol yr amddiffynfa 
yn y dyfodol. Byddai 
rheolaeth hirdymor yr 
ardal hon yn cael ei 
chysylltu â rheolaeth 
hirdymor Gogledd 
Aberaeron. 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Canol Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Ffurfiwyd llawer o’r darn hwn o forlin o glogwyni meddal uchel diamddiffyn gyda 
blaendraeth graean. Mae’r traethau’n cael eu porthi gan erydiad y clogwyni gydag 
ymosodiad tonnau o’r de-orllewin a’r gogledd-orllewin. Mae dwy ardal 
amddiffynedig, un o gwmpas tref Aberaeron a’r ail ym mhentref Aber-arth. Mae 
cyfres o rwynau ac wynebau craig o boptu Aberaeron i gynorthwyo rheoli drifft 
gwaddod tua’r gogledd a llifogydd arfordirol i’r gogledd o’r dref. Saif Harbwr 
Aberaeron yng ngheg Afon Aeron gyda dau forglawdd yn ei amddiffyn. Dynodwyd 
y morlin hefyd fel rhan o’r SoDdGA Aber-arth – Carreg Wylan ac ACA Bae 
Ceredigion, er nad yw hyn yn cynnwys ardal yr harbwr.  
Bydd polisi dewisol HTL yn dal i atal y blaen hwn rhag treiglo’n ôl yn naturiol ac 
amlygu’r llwyfan rhynglanwol, wrth ddal gwaddodion ac atal llifogydd arfordirol ar 
hyd Traeth Gogleddol Aberaeron. Mae’r morgloddiau’n ymyrryd â’r hydrodynameg 
leol a geomorffoleg yr arfordir, a dyna pam fod y grwynau’n bodoli i ddal rhywfaint 
o’r gwaddodion sy’n drifftio tua’r gogledd. Fodd bynnag, nid ydynt ar hyn o bryd yn 
rhwystro llif yr afon nac yn atal pysgod rhag mudo i fyny’r afon.  
Bydd polisi dewisol HTL o gwmpas Aberaeron yn dal i newid hydrodynameg leol yr 
ardal hon, yn ogystal ag effeithio ar sefyllfa hydredol ceg Afon Aeron ac effeithio ar 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a macroffytau, er ei fod yn annhebygol o 
gyfyngu ar fynediad rhywogaethau pysgod ymfudol. At ei gilydd, y farn yw na fydd 
y polisïau’n peri dirywiad yn Statws Ecolegol y corff dŵr arfordirol ond fe allant 
beri’r dirywiad yn Statws Ecolegol corff dŵr croyw Afon Aeron. 
Saif pentref Aber-arth yng ngheg Afon Arth, sydd dan reolaeth grwyn preseb, ac 
sydd hefyd yn amddiffyn gwaith trin carthion. Mae maes grwynau hefyd i’r de o’r 
pentref i ddal y gwaddodion fyddai’n cael eu herydu ymaith oherwydd y grwyn. Y 
polisi yw HTL am y tro gyda chilio rheoledig yr arfordir i’r de o’r grwyn preseb fydd 
yn gadael i’r arfordir erydu’n naturiol a chyflenwi gwaddodion i draethau ymhellach 
i’r gogledd. Bydd cynnal y grwyn preseb yn sicrhau cyfanrwydd y gwaith trin 
carthion fyddai fel arall yn gallu peri dirywiad i’r afon a chyrff dŵr arfordirol trwy 
lwytho mwy o faetholion ac effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol fel 
ffytoplancton, pysgod ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. At ei gilydd, caiff 
dirywiad yn Statws Ecolegol Da corff dŵr arfordirol Canol Bae Ceredigion ei 
ystyried yn annhebygol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Aeron (PU8.2) – gwelwch uchod. Fe all fod dirywiad yn y Statws Ecolegol wrth i 
lefel y môr gynyddu. 
Arth (PU8.6) – mae dal ceg yr afon hon yn atal rhag iddi ddatblygu’n naturiol. Fodd 
bynnag, nid yw hynny i’r fath raddau ag i beri dirywiad yn y Statws Ecolegol nac 
atal rhag cyflawni SED erbyn 2027. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 8.1, 8.5 

Amh.   

PU8.3 Harbwr 
Aberaeron  
 

Cynnal a chynyddu 
uchder amddiffynfeydd 
presennol yn ystod 
cyfnod y CRhT. Byddai 
angen i reolaeth yn y 
dyfodol ystyried 
posibilrwydd 
gwirioneddol o newid 
mawr yn yr agwedd 
hon. Byddai’r angen am 
newid o’r fath yn 
dibynnu’n allweddol ar 
gyflymder cynnydd yn 
lefel y môr. 

HTL HTL HTL Amh.  x 

PU8.4 Traeth 
Gogleddol 
Aberaeron 

Fel yr uchod. HTL HTL HTL Amh.   

PU8.6 Aber-arth Cynnal a newid yr 
amddiffynfa o gwmpas 
ceg Afon Arth, a 
chaniatáu i’r arfordir 
deheuol erydu’n ôl. 

HTL MR MR Amh.   

16 PU8.8 Llan-non a 
Llansanffraid 
 

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat gyda therfyn 
amser fel rhan o reoli 
cilio’r draethlin, yn 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Canol Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Yr arfordir yw clogwyni uchel rhwng Aber-arth a Llan-non a llwyfan arfordirol isel 
wedyn, y mwyafrif yn ddiamddiffyn gydag amddiffynfa breifat achlysurol o flaen 

Amh.   
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amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

feysydd carafanau. Y bwriad yw rheoli cilio’r morlin, fel ag i roi amser i 
dirfeddianwyr addasu a chaniatáu cydbwysedd mwy naturiol o’r morlin yn y pen 
draw. Felly, mae’n annhebygol y bydd polisi NAI a MR yn yr uned reoli hon yn peri 
naill ai ddirywiad yn y statws nac yn atal rhag cyflawni SED erbyn 2027.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Mae tri chorff dŵr afonol yn llifo allan yn Unedau Polisi 8.8 ac 8.9; y rhain yw 
Cledan, Peris (Uned Bolisi 8.8) ac Wyre (Uned Bolisi 8.9). Gan mai’r polisi yw 
caniatáu morlin mwy naturiol ni fydd polisi CRhT2 yn effeithio ar gyfanrwydd y cyrff 
dŵr nac yn atal rhag cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD3. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 8.7 ac 8.10 

PU8.9 Bae 
Llanrhystud  
 

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat gyda therfyn 
amser fel rhan o reoli 
cilio’r draethlin, yn 
amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

MR MR MR Amh.   

9 17 PU9.2 Tan-y-bwlch Gogledd Bae 
Ceredigion 
(Arfordirol – C4) 
  

Y bwriad hirdymor 
fyddai gadael i Afon 
Ystwyth dorri trwodd 
ond rheoli hyn i 
ddechrau a thrafod 
gyda thirfeddianwyr 
mewn perthynas â 
rheolaeth hirdymor y 
gilfach newydd.  

MR MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Yn bennaf mae hwn yn forlin heb ei ddatblygu o glogwyni uchel, brigiadau creigiog 
a thraethau graean tywodlyd sy’n cynnal cymunedau anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol, macroalgâu a morwellt. Y prif ddatblygiad yn yr uned reoli hon yw tref 
fawr glan môr Aberystwyth, sy’n sefyll yn y fan lle mae dwy afon yn cydgyfarfod, 
Afon Ystwyth ac Afon Rheidol, ond mae’n sefyll yn bennaf ar hyd Aber Afon 
Ystwyth. Gwarchodwyd y blaen arfordirol a’r aber rhag erydiad arfordirol a llifogydd 
gan gyfres o amddiffynfeydd a dewisiadau polisi, er bod yr amddiffynfeydd mwyaf 
sylweddol ar hyd Afon Ystwyth. Mae rhyngweithiadau sylweddol rhwng yr 
amddiffynfeydd a phrosesau arfordirol, yn enwedig o gwmpas ceg yr harbwr. 

Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Mae’r darn hwn o arfordir yn erydu ac yn cael ei gysylltu gan ddrifft gwan ar hyd y 
glannau gyda gwaddod yn cael ei gyflenwi o gwymp clogwyni lleol. Cyfres o 
amddiffynfeydd caled sy’n rheoli geomorffoleg yr arfordir o gwmpas Aberystwyth. 
Rheolaeth ddewisol y lan yn Aberystwyth yw parhau HTL (ac ATL trwy adnewyddu 
graean ar hyd Glan y Môr), ac eithrio traeth Tan-y-bwlch, fydd yn cael ei dorri trwy 
MR i adael i aber Afon Rheidol greu ffurf fwy naturiol yn y pen draw a lleihau 
llifogydd arfordirol tua’r tir. Gyda mwy o gynnydd yn lefel y môr bydd dal i HTL (ac 
ATL) yn peri colli cymunedau rhynglanwol dyfnforol a glannau creigiog sy’n cynnal 
macroalgâu, oherwydd gwasgfa arfordirol. Fodd bynnag, bydd MR hirdymor Tan-y-
bwlch yn gwneud iawn am unrhyw golled gan y bydd yn creu gwastadeddau tywod 
a llaid rhynglanwol ac ardaloedd o forfa heli, yn ogystal â rhyddhau gwaddodion 
sydd eu hangen i adnewyddu’r traethau o gwmpas. Nid yw’r amddiffynfeydd 
arfordirol yn yr ardal leol hon yn debygol o effeithio ar hydrodynameg y corff dŵr 
arfordirol mawr hwn i gyd, na chwaith yn debygol o leihau’r cymunedau dyfnforol 
yn arwyddocaol ar raddfa corff dŵr, yn enwedig gyda lliniaru polisi MR yn y pen 
draw. Felly, caiff dirywiad yn y Statws Ecolegol Da ei ystyried yn annhebygol. 

Ystwyth / Rheidol (Trosiannol)  
Amddiffynnwyd y corff dŵr hwn yn gryf ac, felly, cafodd ei ddynodi’n CDAI 
oherwydd amddiffyn yr arfordir. Y bwriad at ei gilydd ar gyfer yr aber hwn yw dal i 
HTL, gyda’r addasiad rheoledig ar hyd Heol Glanrafon yn y pen draw, er na fyddai 
hyn mewn gwirionedd yn gwella morffoleg yr aber cyfan nac yn creu cynefinoedd 
rhynglanwol ychwanegol. Y prif newid o’r CRhT blaenorol yw’r adlinio rheoledig 
ochr ddeheuol Dyffryn Rheidol (PU9.5), fyddai’n gadael i lannau’r afon ddatblygu’n 
fwy naturiol gyda’r gallu i gynyddu gwastadeddau llaid yn cynnal anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol. Mae HTL yn annhebygol o ddirywio potensial ecolegol y 
CDAI hwn ond bydd yn dal i gyfyngu ar y gwelliant o gymedrol i dda erbyn 2027. 
Fodd bynnag, mae MR ar ochr ddeheuol yr aber mewnol yn gweithredu un o 
fesurau lliniaru CRhBA Gorllewin Cymru – “adlinio rheoledig o’r amddiffynfa rhag 

Amh.   

PU9.3 
(rhan) 

Harbwr 
Aberystwyth  
 

Byddai hyn yn amodol 
ar gydgyllido ac yn 
golygu addasu defnydd 
gweithredol. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU9.3 
(rhan) 

Harbwr 
Aberystwyth  
 

Ystwyth/ Rheidol 
(Trosiannol – T5) 
  
  
  
  

Byddai hyn yn amodol 
ar gydgyllido ac yn 
golygu addasu defnydd 
gweithredol. 

HTL HTL HTL Amh. x 
 

 

PU9.4 Heol Glanrafon  Bydd angen ymateb 
trefnus i ddatblygu ardal 
Trefechan. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU9.5 De Dyffryn 
Rheidol 

Addasiad lleol i fwy o 
berygl. 

MR MR MR Amh.   

PU9.6 Gogledd 
Dyffryn 
Rheidol  
 

Byddai hyn yn cynnwys 
cynyddu uchder 
amddiffynfeydd ond, y 
tu hwnt i gyfnod y 
CRhT, efallai y bydd 
angen addasu mwy. 

HTL HTL HTL Amh. x  

PU9.7  Y Ro Fawr Mae disgwyl i’r dull 
rheoli newid i reoli llinell 
y draethlin ac ymroddi i 
ychwanegu at draethau. 

HTL HTL HTL Amh. x  

PU9.8 Bryn y Castell  
 

Gogledd Bae 
Ceredigion  
(Arfordirol - C4) 

Mae disgwyl i’r dull 
rheoli newid i reoli 
amlygrwydd i donnau. 

HTL HTL HTL Amh.   
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PU9.9 Glan y Môr a 
Rhodfa 
Fuddug 

  
  
  
  
  
  

Mae disgwyl i’r dull 
rheoli newid i reoli llinell 
y draethlin ac ymrwymo 
i ychwanegu at 
draethau, gyda chyfle 
efallai i adennill tir i 
reoli’r draethlin. 

HTL HTL HTL/
A 

llifogydd” sydd yna’n rhoi’r gallu i “adsefydlu / ail-lunio glannau”. At ei gilydd, mae’n 
debygol na fydd CFfD2 yn cael ei gyflawni o ganlyniad i bolisi dewisol CRhT2. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Ystwyth (Uned Bolisi 9.2>9.3) – bydd y bwriad MR hirdymor ar hyd Tan-y-bwlch 
yn creu ceg fwy naturiol a chynaliadwy i’r afon hyn, gan wella morffoleg a hydroleg 
yr afon, yn ogystal â chynyddu cwmpas Elfennau Ansawdd Biolegol fel anifeiliaid 
di-asgwrn-cefn dyfnforol, morfa heli, macroffytau a gwella mynediad ar gyfer 
rhywogaethau pysgod ymfudol.  
Rheidol (Uned Bolisi 9.3>9.6) – mae’r corff dŵr afonol hwn yn CDAI er nad yw hyn 
oherwydd amddiffynfeydd, yn hytrach cynhyrchu trydan, tynnu dŵr a chadw dŵr. 
Bydd cadw llinell ceg yr afon yn dal i gyfyngu ar forffoleg naturiol yr aber. Fodd 
bynnag, bydd MR hirdymor o ochr ddeheuol yr aber mewnol yn darparu ar gyfer 
dewis mwy naturiol a chynaliadwy nag HTL o’r blaen. Felly, mae’r polisïau yn yr 
aber yn annhebygol o beri bod Potensial Ecolegol y corff dŵr afonol yn dirywio nac 
yn cael ei atal rhag cyflawni Potensial Ecolegol Da. 

Corff Dŵr Codi (CFfD4):  
Gogledd Ceredigion Rheidol – mae parth gwarchod ffynonellau’n bresennol tua’r 
lan o PDZ9. Polisi’r CRhT ar hyd mwyafrif y PDZ yw HTL, gyda MR yn yr arfaeth 
yn PU9.5. Nid oes disgwyl i MR yn yr uned bolisi hon gael unrhyw effaith 
arwyddocaol ar ansawdd dŵr codi ym Mharth Gwarchod Ffynonellau Gelli 
Angharad, gan fod y Parth Gwarchod Ffynonellau bellter sylweddol o’r arwynebedd 
llifogydd 100 mlynedd a’r creigiau’n homogenaidd yn yr ardal dan sylw.  
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 9.1 a 9.10 

Amh.   

18 PU9.11 Bae Clarach  
 

Byddai hyn yn gofyn 
gweithio gyda’r 
gymuned leol a 
thirfeddianwyr i 
ganiatáu addasu. 
 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Clogwyni uchel diamddiffyn yw’r darn hwn o arfordir yn bennaf, gyda thraethau 
graean tywodlyd o’u blaenau a brigiadau creigiog ac un fydd yn dal i ddatblygu’n 
naturiol trwy bolisi NAI (Unedau Polisi 9.12 a 9.13). Mae darn bach o arfordir ym 
Mae Clarach sy’n cael ei amddiffyn lle mae pentref Clarach yn sefyll yng nghwm 
Afon Clarach, ac sydd a dau bentref gwyliau sylweddol ar lethrau gogledd a 
deheuol y cwm. Mae SoDdGA Clarach a Chraigyfulfran yn ymestyn dros y 
blaendraeth cyfan ac i geg y cwm. Yma mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n dechrau 
ar ben gogleddol y bae a dynodwyd y clogwyni a’r blaendraeth yn SoDdGA. Y 
polisi yma yw caniatáu cilio rheoledig yr amddiffynfa raean naturiol a’r clogwyni isel 
o gwmpas, yn arbennig addasu’r brif lan a datblygu cynllun priodol ar ben 
gogleddol y bae trwy ymgynghori â pherchenogion tir a thrigolion lleol. Bydd y 
polisi hwn yn sicrhau nad yw Statws Ecolegol y corff dŵr arfordirol yn cael ei 
ddirywio, gan ei fod yn SED eisoes.  
Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Clarach (Uned Bolisi 9.11) – bydd y polisi MR yn sicrhau treiglo’r arfordir yn ôl yn 
naturiol a pheidio â chyfyngu ar geg yr afon mewn unrhyw fodd. Felly, mae’n 
annhebygol o beri bod Statws Ecolegol corff dŵr yr afon yn dirywio na’i atal rhag 
gwella i SED erbyn 2027. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 9.12 a 9.13 

Amh.   

10 19 PU10.1 Borth Uchaf  
 

Byddai clustogfa addas 
yn cael ei sefydlu i 
ganiatáu cilio’r clogwyni 
yn y dyfodol. 

MR MR MR Mae’r uned reoli hon yn cwmpasu’r arfordir agored sy’n ymestyn o glogwyni Borth 
Uchaf at y tafod tywod i’r gogledd o Ynys-las, ac mae o fewn corff dŵr arfordirol 
Gogledd Bae Ceredigion. Yna mae’n rhedeg i mewn ar hyd ochr ddeheuol Aber 
Afon Dyfi i’r dwyrain o dref Machynlleth, sydd yng nghorff dŵr trosiannol Dyfi a Leri 
ac Afon Dyfi (Corff Dŵr Croyw). Caiff yr arfordir agored ei nodweddu gan draeth 
tywodlyd hir ar grib raeanog gyda chors ddyrchafedig y tu ôl iddo, tafod tywod 
mawr gyda thwyni y tu ôl iddo, a gwastadeddau tywod helaeth a morfa heli o fewn 

Amh.   

PU10.2 Pentref Borth  
 

Cynyddu lled a 
gwydnwch ymddygiad y 
draethlin. 

HTL HTL MR Amh.   
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PU10.3 Cwrs Golff 
Borth 
 

Rheoli’r trawsnewid 
rhwng rhan ddeheuol y 
draethlin a thwyni Ynys-
las. 

HTL MR MR yr aber sy’n cynnal rhywogaeth pysgod ymfudol. Dynodwyd yr ardal gyfan yn drwm 
oherwydd gwarchod natur gyda SoDdGA Dyfi, AGA Aber Afon Dyfi, ACA Pen Llŷn 
a’r Sarnau, ACA Cors Fochno a safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi.  

Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Y bwriad rheoli yn rhan hon y corff dŵr arfordirol hwn yw dal i amddiffyn pentref a 
chwrs golff y Borth gyda pholisi HTL yn y tymor byr i ganolig, gyda’r safbwynt 
hirdymor o gilio’r pentref tua’r tir, gan fod cynnal yr amddiffynfeydd yn 
anghynaliadwy. Fodd bynnag, pe bai’r arfordir yn treiglo’n ôl byddai hyn yn peri 
dinistrio Cors Fochno ac adlinio Afon Leri. Yn yr hirdymor y bwriad ar y morlin hwn 
yw rheoli treiglo’r grib raeanog yn ôl ac ymchwilio i reoli’r arfordir yn ymaddasol fel 
ag i amddiffyn y grib rhag torri, wrth sicrhau bod y traeth yn cadw digon o waddod. 
Y polisi ar gyfer y twyni tywod yng ngheg yr aber (Uned Bolisi 10.4) fydd cilio 
rheoledig ac yna NAI i sicrhau eu bod yn aros yn amddiffynfeydd grymus o’r 
arfordir agored. At ei gilydd, y farn yw bod y polisïau hyn o HTL a MR yn 
annhebygol o beri dirywiad yn Statws Ecolegol y corff dŵr hwn. 
Dyfi & Leri (Trosiannol)  
Dosbarthwyd y corff dŵr trosiannol hwn fel un addasedig iawn oherwydd cymaint o 
ddefnydd pysgodfeydd cregyn yn nyfroedd pysgod cregyn dynodedig y corff dŵr 
hwn, yn hytrach nag oherwydd amddiffynfeydd arfordirol. Mae gwastadeddau 
tywod a llaid yr aber yn llawn Elfennau Ansawdd Biolegol pysgod cregyn a 
mwydod gwrychog. Gallai polisïau CRhT2 roi mwy o straen ar y cymunedau 
dyfnforol hyn trwy leihau cwmpas y gwastadeddau llaid a thywod yn yr aber 
oherwydd bod polisïau HTL yn achosi gwasgfa arfordirol gyda chynnydd yn lefel y 
môr. Yna gall hyn effeithio ar rywogaethau pysgod ymfudol sy’n bwydo ar y 
rhywogaethau hyn. Y bwriad rheoli ar gyfer ochr ddeheuol yr aber yw HTL yn y 
tymor byr i ganolig, gyda MR fel yr hirdymor. Fodd bynnag, ac eithrio Plas Morben, 
gan y bydd HTL yn dechrau cyfyngu ar weithrediad naturiol yr aber wrth i lefel y 
môr gynyddu bydd colledion o’r gwastadeddau llaid a thywod. Felly, mae’n debygol 
y gall y casgliad polisïau beri dirywiad ym Mhotensial Ecolegol y corff dŵr hwn yn y 
tymor canolig, y byddai modd ei liniaru pe bai modd adlinio’r aber yn yr hirdymor. 
Gall fod modd i’r corff dŵr gyflawni PED erbyn 2027 ond yna ddirywio wedyn. Yng 
ngoleuni hyn, ni fydd yn cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD2.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Leri Isaf (Uned Bolisi 10.5, 10.6) – y polisi yw cynnal yr amddiffynfa yn ystod y 10 
mlynedd gyntaf ar hyd rhan drosiannol yr afon sy’n llifo tua’r gogledd o’r Borth i’r 
geg sy’n arllwys i’r prif aber, ac yna reoli tynnu’r amddiffynfeydd, er y bydd hyn yn 
dibynnu’n fawr ar ddeall cynnydd yn lefel y môr yn well. Mae tynnu’r 
amddiffynfeydd yn caniatáu posibilrwydd morffoleg a hydroleg fwy naturiol sy’n 
debygol o wella Statws Ecolegol y corff dŵr at ei gilydd yn y dyfodol. Mae’r polisïau 
hyn yn annhebygol o beri dirywiad y corff dŵr cyfan. 

Cletwr (Uned Bolisi 10.6) – Fel gyda Leri Isaf mae polisi HTL yn y tymor byr i 
ganolig ac yna MR yn annhebygol o beri dirywiad yn y statws nac atal rhag 
cyflawni SED ond, yn hytrach, yn peri gwella’r Statws Ecolegol yn y pen draw. 

Einion a Llyfnant (Uned Bolisi 10.7) – bydd HTL yn dal i leihau maint y dŵr 
llanwol yn Afon Einion a byddai hyn yn newid pe bai MR yn cael ei ddewis yn y pen 
draw. Fodd bynnag, nid yw hyn yn debygol o ddirywio nac atal rhag cyflawni SED 
erbyn 2027. Mae Statws Ecolegol Afon Llyfnant hefyd yn annhebygol o ddirywio o 
ganlyniad i’r casgliad polisïau HTL/HTL/MR ond, yn hytrach, gwella yn y pen draw, 
gan y bydd morffoleg ceg yr afon yn gallu addasu’n fwy naturiol, fydd yn elwa’r 
Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig. 

Dyfi (Uned Bolisi 10.8>10.9) – mae’r polisi HTL yn 10.8 yn annhebygol o beri 
dirywiad yn SED, ac mae HTL yn cael ei ddilyn gan MR yn y tymor canolig yn 
Uned Bolisi 10.9 yn debygol o elwa’r corff dŵr trwy wella’r cynefinoedd ymylol sy’n 
cynnal macroffytau a macro anifeiliaid di-asgwrn-cefn.  
 

Amh.   

PU10.4 
(rhan) 

Ynys-las   MR NAI NAI Amh.   

PU10.4 
(rhan) 

Ynys-las Dyfi & Leri  
(Trosiannol – T6) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  MR NAI NAI Amh.   

PU10.5 Afon Leri Rheoli amddiffynfeydd 
rhag llifogydd i 
ddechrau gyda’r bwriad 
o ganiatáu methiant yn 
y trydydd cyfnod, yn 
amodol ar gafeatau a 
roddwyd yn y testun. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU10.6 Cors Fochno Rheoli amddiffynfeydd 
rhag llifogydd i 
ddechrau gyda’r bwriad 
o ganiatáu methiant yn 
y trydydd cyfnod, yn 
amodol ar gafeatau a 
roddwyd yn y testun. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU10.7 Cyffordd Dyfi  
 

Gyda’r bwriad o gynnal 
y llwybrau cludiant. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU10.8 Plas Morben    HTL HTL HTL Amh. x  

PU10.9 Machynlleth   HTL MR MR Amh.   
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Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  

20 PU10.10 Cwm Pennal 
 

. MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Dyfi a Leri (Trosiannol)  
Y bwriad rheoli ar hyd llawer o ochr ogleddol yr aber yw HTL, ac eithrio MR ar hyd 
cwm Pennal (er bod hyn yn rhwystro cynnal yr amddiffynfeydd o flaen y pentref a’r 
ffordd) ac o gwmpas Twyni Aberdyfi. Bydd y polisi HTL yn dechrau cyfyngu ar 
weithrediad naturiol yr aber wrth i lefel y môr gynyddu fel y bydd ar ochr ddeheuol 
yr aber. Fodd bynnag, ni fydd colledion mor fawr o’r gwastadeddau llaid a thywod 
gan fod tir yn codi y tu ôl iddo na fyddai’n datblygu’n wastadeddau llaid pe bai’n 
datblygu’n naturiol. Yr unig eithriad yw o gwmpas Gogarth. Mae’n annhebygol y 
bydd y casgliad polisïau ar gyfer ochr hon yr aber yn gallu peri dirywiad ym 
Mhotensial Ecolegol y corff dŵr hwn er, yng nghyd-destun y polisïau ar ochr 
ddeheuol yr aber, nid oes modd dod i gasgliad na fydd y polisi yn y Gogarth yn 
cynorthwyo atal rhag cyflawni PED erbyn 2027.  
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol)  
Traeth tywodlyd hir sy’n ffurfio’r morlin o Dwyni Aberdyfi hyd at geg Aber Dysynni, 
gyda thwyni isel y tu ôl iddo ar hyd y pen deheuol, Corsydd Penllyn yn y rhan 
ganolog a thref Tywyn ar y pen gogleddol. Y bwriad yw rheoli cilio’r morlin o bentir 
twyni Aber Afonydd Dyfi a Leri hyd at ochr ddeheuol Tywyn. Bydd hyn yn sicrhau 
gwasgfa arfordirol gyfyngedig o’r traeth a pharhad swyddogaeth y twyni. Gallai 
polisi HTL ar hyd y glannau o Dywyn a rheilffordd Dysynni achosi gwasgfa 
arfordirol. Fodd bynnag, ni fydd hyn ond yn digwydd o flaen y rheilffordd lle mae’r 
amddiffynfeydd yn gorfod bod yn llinellol er, trwy ddal i gynnal yr amddiffynfeydd 
caiff y gwaith trin carthion ei warchod fel na fydd mewn perygl o ostwng ansawdd 
(h.y. cynyddu llwytho maetholion) y corff dŵr arfordirol. Yn Nhywyn y bwriad yw nid 
HTL yn unig ond ychwanegu at y traeth ac ailfeddwl sut gaiff y traeth ei gynnal fel 
ei fod yn cronni gwaddodion heb effeithio ar ddarnau o’r arfordir i’r gogledd ac i’r de 
o’r ardal amddiffynedig. Gallai hyn felly gynyddu a chyfoethogi poblogaeth y 
gymuned anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn y cylch. 
Y bwriad o gwmpas ceg Aber Dysynni yw HTL gan ei fod yn angenrheidiol cyn 
belled â bod y rheilffordd yn cael ei hamddiffyn. I’r gogledd o Aber Dysynni, y 
bwriad yw cilio rheoledig y pentir yn y tymor byr i ganolig, ac wedyn NAI. Bydd hyn 
yn sicrhau rhyddhau gwaddodion ar gyfer y traeth yn Nhywyn a chaniatáu i’r 
cymunedau dyfnforol addasu i gynnydd yn lefel y môr. At ei gilydd, nid yw’r polisïau 
yn yr uned reoli hon yn debygol o beri dirywiad yn y Statws Ecolegol Da. 
Dysynni (Trosiannol) 
Dosbarthwyd y corff dŵr hwn fel un addasedig iawn oherwydd amddiffynfeydd 
arfordirol. Y bwriad rheoli ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn yw cynnal yr 
amddiffynfeydd presennol am y tro, ac yna MR fydd yn rhoi amser i benderfynu ar 
strategaeth i ddarparu ar gyfer addasiadau i’r tir amaeth o gwmpas. Bydd parhau 
HTL am y tro yn dal i gyfyngu’r aber a allai olygu nad yw PED yn cael ei gyflawni 
erbyn 2027 efallai; fodd bynnag, mae MR yn y tymor canolig i hir yn gwneud iawn 
am hyn a bydd yn sicrhau y bydd Potensial Ecolegol y corff dŵr hwn yn gwella yn y 
tymor canolig. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Pennal (Uned Bolisi 10.10) – Er mai’r polisi yw adlinio rheoledig o ran hon yr aber, 
mae’r afon yn llifo trwy bentref Pennal ac, felly, bydd glannau’r afon yn dal yn 
amddiffynedig. Fodd bynnag, bydd ceg yr afon yn dal i fod yn ddiamddiffyn. Nid 
yw’n cael ei ystyried y bydd polisïau CRhT2 yn effeithio ar Elfennau Ansawdd 
Biolegol yr aber hwn nac yn atal rhag cyflawni SED erbyn 2027. 
Isafonydd dienw i ogledd aber Afon Dyfi (Uned Bolisi 10.12) – mae tair afon 
fach yn arllwys i aber Afon Dyfi, pob un ohonynt o Statws Ecolegol Cymedrol. 
Mae’r polisi HTL ar gyfer yr uned hon yn annhebygol o beri dirywiad nac atal rhag 
cyflawni SED erbyn 2027. 
Dyffryn Gwyn (Uned Bolisi 10.15) – Mae’r polisi HTL ar y lan hon yn golygu bod 
gofyn cael llifddor i ddraenio’r afon fach hon. Fodd bynnag nid yw hyn yn rhwystro 
gweithrediad yr afon, ond gall atal symudiad pysgod ymfudol ond, gan mai afon 

Amh.   

PU10.11 Gogarth   HTL HTL HTL Amh. x  

PU10.12 Gogledd Dyfi  Rheoli amddiffynfeydd 
ffyrdd a rheilffyrdd. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU10.13 Aberdyfi   HTL HTL HTL Amh.   

PU10.14 
(rhan) 

Twyni Aberdyfi  
 

Cynnal amddiffynfa 
dwyni naturiol ac 
addasu defnydd o fewn 
y Cwrs Golff. 

MR MR MR Amh.   

PU10.14 
(rhan) 

Twyni Aberdyfi  
 

Gogledd Bae 
Ceredigion 
(Arfordirol – C4) 
  
  
  
  
  

Cynnal amddiffynfa 
dwyni naturiol ac 
addasu defnydd o fewn 
y Cwrs Golff. 

MR MR MR Amh.   

PU10.15 Penllyn Caniatáu swyddogaeth 
naturiol yr wyneb tua’r 
môr. Cynnal 
amddiffynfa’r rheilffordd 
a’r ffordd. 

MR MR MR Amh.   

PU10.16 Tywyn    HTL HTL HTL Amh.   

PU10.17 Rheilffordd 
Dysynni  
 

Ystyried adlinio 
rheoledig o geg Afon 
Dysynni yn y dyfodol 

HTL HTL HTL Amh.  x 

PU10.18 Aber Dysynni 
 

Datblygu gyda 
pherchenogion tir 

HTL MR MR Amh.   

PU10.18 Aber Dysynni 
 

Dysynni  
(Trosiannol – T7) 

Datblygu gyda 
pherchenogion tir 

HTL MR MR Amh.   

PU10.19 Tonfannau Gogledd Bae 
Ceredigion  
(Arfordirol – C4) 
  
  
  
  
  

  MR MR NAI Amh.   
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fechan yw hon, mae’n annhebygol y bydd polisi CRhT2 naill ai’n peri dirywiad nac 
yn atal y corff dŵr rhag cyflawni SED. 
Isafon ddienw i’r de o Afon Dyffryn Gwyn (Uned Bolisi 10.17) – sianelwyd yr 
isafon hon am resymau amddiffyn rhag llifogydd, a dyna pam y cafodd ei 
dosbarthu fel bod addasedig iawn. Bydd y polisi HTL yn golygu y bydd y corff dŵr 
afonol hwn yn dal i aros mewn sianel ac na fydd y sefyllfa hon yn newid hyd nes 
bydd dewis ymarferol i adleoli’r rheilffordd ac amddiffyn y gwaith trin carthion. Felly, 
mae CRhT2 yn debygol o atal y corff dŵr hwn rhag cyflawni Potensial Ecolegol Da 
erbyn 2027 am na weithredwyd unrhyw un o’r mesurau lliniaru. 
Afon Fathew, Dysynni isaf (Uned Bolisi 10.18) – Bydd MR yr amddiffynfeydd o 
fewn yr aber hwn yn sicrhau nad oes unrhyw faterion llif afonol o ganlyniad i 
gynnydd yn lefel y môr. Felly, mae’n annhebygol y bydd dirywiad na dim i atal rhag 
cyflawni SED erbyn 2015. 

Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  

11 21 PU11.1 Rola Mae hyn yn ymwneud 
yn benodol ag 
amddiffyn y rheilffordd. 

HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol) PU 11.1>11.3  
Y darn hwn o forlin yw blaendraeth isaf yn frith o glogfeini, gyda chylchoedd 
helaeth o dywod a graean bras drosto, a’r traeth uchaf a’r cefndraeth yn amrywio 
rhwng graean a chlogwyn clai yn y golwg a brigiadau craig galed. Mae’r 
cynefinoedd hyn yn cynnal cymunedau macroalgâu ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol amrywiol. Yn yr islanwol alltraeth mae ponciau tywod yn cael eu hysgubo 
gan y llanw sy’n gallu newid os caiff y prosesau arfordirol eu torri. Alltraeth mae 
creigresi creigwely islanwol dynodedig hefyd o Uned Bolisi 11.1. Dynodwyd yr 
ardal rynglanwol ac islanwol yn yr uned reoli hon fel SoDdGA ac ACA. Ar hyn o 
bryd mae’r darn hwn o arfordir yn gymharol ddiamddiffyn, gydag amddiffynfeydd 
eithaf lleol, er enghraifft, yng Nghors Wen gydag arglawdd i atal rhag llifogydd lleol, 
ac ar hyd clogwyni’r Friog gyda’r morglawdd yn rhan o’r clogwyni craig.  
Y bwriad sylfaenol ar hyd yr arfordir yw gadael iddo ddatblygu’n naturiol a pheidio 
ag ymrwymo i ddod yn fwyfwy dibynnol ar adeileddau amddiffyn yr arfordir. Fodd 
bynnag, mae presenoldeb y rheilffordd yn golygu y bydd angen polisi HTL yn 
Unedau Polisi 11.1 a 11.3, gydag adeiladu amddiffynfeydd lleol erbyn yr ail gyfnod. 
Mae hyn yn debygol o arwain at wasgfa arfordirol yn y ddau gyfnod olaf gyda cholli 
Elfennau Ansawdd Biolegol y blaendraeth rhynglanwol creigiog a thywodlyd, yn 
ogystal â newidiadau lleol yn nosbarthiad gwaddod. Fodd bynnag, mae’r 
amddiffynfeydd hyn yn annhebygol o newid yr hydrodynameg nac atal y llwybrau 
cludo gwaddodion tua’r gogledd fel bod statws Elfennau Ansawdd Biolegol y 
ponciau tywod a chreigresi islanwol yn dirywio. Bydd y polisi MR yn Llwyngwril yn 
caniatáu i’r arfordir dreiglo’n ôl a gorlifo’n fwy naturiol yn y dyfodol, gan gynyddu 
gwaddodion i’r gyfundrefn. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon Gwril (Uned Bolisi 11.2) – mae rhywfaint o gloi llanwol o gwmpas y tir isel 
yng ngheg yr afon hon ac mae hyn yn debygol o gynyddu gyda chynnydd yn lefel y 
môr os yw’r amddiffynfeydd ar hyd arfordir Gors Wen yn dal i gael eu cynnal, fydd 
yn effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol ymhellach i fyny’r afon. Fodd bynnag, 
bydd polisi MR yn gadael i’r afon hon weithio’n fwy naturiol, yn hytrach na dirywio 
ei Statws Ecolegol. 
Isafon anhysbys ger Afon Dysynni (11.3) - erbyn yr ail gyfnod fe all ceg yr afon 
hon gael ei chynnal i amddiffyn y rheilffordd, a allai gyfyngu ar y forffoleg a’r llif yn 
fwy nag ar hyn o bryd. Gallai hyn effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol yr afon er 
y bydd hyn yn dibynnu ar y math o amddiffynfa sy’n cael ei adeiladu. Felly, fe all 
Statws Ecolegol yr afon hon naill ai ddirywio neu fethu cyflawni SED. 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi. 

Amh.  x   

PU11.2 Llwyngwril Mae’r adlinio hwn mewn 
cysylltiad â hwyluso 
adlinio defnydd tir, 
gyda’r bwriad o gynnal 
swyddogaeth naturiol y 
draethlin. 

MR MR MR Amh.     

PU11.3 Clogwyni’r 
Friog 
 

  HTL HTL HTL Amh.  x  x 

22 PU11.4 Arfordir Ro 
Wen 

Byddai hyn yn golygu 
adleoli perchenogion 
eiddo a busnesau o’r 
Friog. 

HTL MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol) 11.4>11.5 (rhan) 
Rhan hon yr arfordir yw traeth cymharol lydan o raean (dan dyfiant mewn mannau) 

Amh.      

PU11.5 
(rhan) 

Tafod Ro Wen MR MR NAI Amh.      
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PU11.5 
(rhan) 

Tafod Ro Wen Mawddach  
(Trosiannol – T8) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MR MR NAI ar y blaendraeth uchaf a thywod ar y blaendraeth isaf. Mae arglawdd (a ‘dannedd 
dreigiau’ hanesyddol a ddynodwyd yn Heneb Restredig) yn rhedeg ar hyd y blaen 
Uned Bolisi 11.4. Mae’r traeth dan bwysau i dreiglo’n ôl, gyda thystiolaeth o’r traeth 
yn culhau yn y blynyddoedd diwethaf (oherwydd diffyg cyflenwad gwaddod o’r de) 
a bydd yn dal i wneud hynny gyda chynnydd yn lefel y môr, gan effeithio ar 
Elfennau Ansawdd Biolegol y parth rhynglanwol. Y bwriad yw dal i gynnal yr 
amddiffynfeydd am y tro (cynyddu’r uchder lle bo gofyn), ac yna gynnal yr 
amddiffynfeydd ond adleoli cymuned y Friog ac yna ganiatáu i’r amddiffynfeydd 
fethu erbyn y trydydd cyfnod. Felly, mae hyn yn golygu bod gwasgfa arfordirol yn 
annhebygol o fod yn broblem ac mae Elfennau Ansawdd Biolegol macroalgâu, 
ffytoplancton a’r gymuned ddyfnforol yn annhebygol o ddirywio yn y pen draw, er y 
gallant am y tro, ond yn annhebygol o fod yn ddigon i beri dirywiad yn SED y corff 
dŵr cyfan. Ar ben hynny, bydd rheoli cilio tafod Ro Wen yn cynyddu gwaddodion i’r 
aber ac yn annhebygol o beri dirywiad Elfennau Ansawdd Biolegol dyfnforol a 
chibhadog y twyni cysylltiedig. At ei gilydd, mae’n annhebygol y bydd dirywiad yn 
Statws Ecolegol y corff dŵr arfordirol hwn. 
Mawddach (Trosiannol)  
Y bwriad ar hyd ochr ddeheuol yr aber, sy’n cynnwys y geg ddeheuol, cefn y Friog, 
y rheilffordd a’r argloddiau drosodd i Ynysoedd Fegla ac Arthog, yw  i’r aber 
addasu’n naturiol, trwy bolisïau HTL am y tro ac yna MR fydd yn caniatáu addasu’r 
cymunedau cysylltiedig cyn i’r amddiffynfeydd gael methu yn y pen draw. Yr unig 
eithriad yw dal i amddiffyn y rheilffordd a’r tir y tu ôl iddi ar hyd Unedau Polisi 11.7 
a 11.8 hyd y gellir rhagweld ac ystyried eiddo lleol ar Ynysoedd Fegla ac yn 
Arthog. Bydd gwaddodion yn dal i gronni o gwmpas pont y rheilffordd sy’n croesi’r 
aber, gan fod yr aber yn gyfundrefn gronni. Bydd newid yn ymddygiad ceg yr aber, 
gyda thafod Ro Wen yn treiglo’n ôl a mwy o amlygrwydd i ardal yr harbwr yn y 
Bermo, er bod MR rhai o’r glannau hyn yn debygol o arwain at gynyddu’r parthau 
rhynglanwol ac elwa’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig (macroalgâu, morfa 
heli, cymunedau dyfnforol a physgod ymfudol). Bydd rhai Elfennau Ansawdd 
Biolegol gwastadedd tywod a morfa heli’n cael eu colli gyda gwasgfa arfordirol yn y 
pen draw yn erbyn y rheilffordd yn Unedau Polisi 11.7 a 11.8; fodd bynnag mae 
MR yn yr aber yn lliniaru hyn. Felly, at ei gilydd mae’n annhebygol y bydd unrhyw 
ddirywiad yn SED yr Elfennau Ansawdd Biolegol o fewn y corff dŵr hwn. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Isafon ddienw ger Afon Dysynni a de aber Afon Mawddach (Uned Bolisi 11.6) 
– mae’r corff dŵr afonol hwn a’i Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig yn 
annhebygol o gael ei effeithio gan bolisi CRhT2 gan mai’r bwriad yw caniatáu mwy 
o dreiglo’n ôl naturiol yn y pen draw. Bydd y dyfroedd llanw’n symud i fyny’r afon 
gyda chynnydd yn lefel y môr ond dim ond yn raddol dros gyfnod ac nid tan y ddau 
gyfnod olaf yn ôl pob tebyg. 
Arthog (Uned Bolisi 11.9) – mae’r afon hon yn SED ac ni fydd polisi MR lle mae’r 
afon yn llifo i aber Afon Mawddach ond yn debygol o beri gwella’r Statws Ecolegol.  
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  

Amh.      

PU11.6 Arglawdd y 
Friog 

HTL MR NAI Amh.      

PU11.7 Y Friog Mae hyn yn cyfeirio at y 
rheilffordd y tu ôl i’r 
Friog. 

HTL HTL HTL Amh.      

PU11.8 Morfa 
Mawddach 

Byddai hyn yn sicrhau 
amddiffynfa atal i’r ardal 
tu cefn i Ynysoedd 
Fegla. 

HTL HTL HTL Amh.      

PU11.9 Fegla Byddai amddiffyn eiddo 
lleol yn cael ei ystyried 
ar Ynysoedd Fegla ac 
yn Arthog. 

HTL MR MR Amh.      

23 PU11.10 De Mawddach   MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Mawddach (Trosiannol) PU 11.10>11.13 
Mae Aber Mawddach yn gyfundrefn gronni gyda darnau helaeth o wastadeddau 
tywod a llaid, ac ardaloedd o forfa heli tua’r tir sy’n darparu meithrinfeydd i bysgod, 
ac a ddosbarthwyd fel SED. Mae ychydig o ddarnau amddiffynfeydd ar wahân fydd 
yn dal i gael eu cynnal, fel yn Llyn Penmaen, darnau o ffordd ar hyd ochr ogleddol 
y sianel (e.e. yn Farchynys a Chutiau) ac ar hyd yr aber uchaf am y tro, i roi amser 
i gynnal ymchwiliadau ac ymgynghori ag amaethwyr ynghylch diogelu’r tir amaeth 
o gwmpas. Fodd bynnag, gan mai’r bwriad rheoli yw dibynnu llai ar amddiffynfeydd 
rhag llifogydd yn yr aber hyd y bo modd trwy MR, bydd hyn yn lliniaru unrhyw 
golledion bach o Elfennau Ansawdd Biolegol oherwydd gwasgfa arfordirol. Bydd 
MR yn caniatáu treiglo’n ôl argloddiau a gynhaliwyd o’r blaen (e.e. ar hyd y 
rheilffordd segur ar ochr ddeheuol yr aber), caniatáu i’r aber addasu i gynnydd yn 
lefel y môr a gwella morffoleg sianel yr aber uchaf, gan gynyddu’r arwynebedd 
sydd ar gael i gymunedau dyfnforol a morfa heli sefydlu. At ei gilydd, mae’n 

Amh.      

PU11.11 Llyn Penmaen   HTL HTL HTL Amh.      

PU11.12 Aber Uchaf 
 

Byddai angen ymchwilio 
mwy i hyn. 

HTL MR MR Amh.      

PU11.13 Gogledd 
Mawddach  
 

Y bwriad yw rheoli 
perygl i’r ffordd yn unig. 

MR MR MR Amh.      
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annhebygol y bydd polisi CRhT2 yn peri dirywio Statws Ecolegol y corff dŵr hwn.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Nid yw unrhyw un o’r cyrff dŵr afonol yn yr uned reoli hon yn cael eu hystyried 
mewn perygl o ddirywiad yn eu Statws / Potensial Ecolegol oherwydd y bydd polisi 
CRhT2 yn peri addasu glannau’r aber yn naturiol ac, mewn llawer achos, yn agor 
cegau’r afonydd hyn, gan wella’r forffoleg, hydroleg ac Elfennau Ansawdd Biolegol 
cysylltiedig. Yr afonydd yw: Arthog, De Aber Mawddach (Uned Bolisi 11.10); 
Mawddach Isaf, Wnion Isaf, Cwm-Mynach (Uned Bolisi 11.12); a Chwmllechen, 
Dwynant (PU11.13). O bwys, dynodwyd Wnion Isaf yn addasedig iawn a bydd MR 
yn PU11.12 yn yr ail gyfnod yn gadael i’r aber agor gyda gwell morffoleg a chludo 
gwaddodion, all wella’r Potensial Ecolegol i fyny’r afon. 
  
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  

24 PU11.14 
(rhan) 

De’r Bermo   HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Mawddach (Trosiannol) PU 11.14 
Y bwriad yw cadw’r llinell o gwmpas ceg yr aber yn y Bermo, all beri gwasgfa 
arfordirol o fewn yr harbwr yn enwedig wrth i dafod Ro Wen dreiglo’n ôl ac wrth i 
ardal yr harbwr a’r parth tywodlyd ger pont y rheilffordd ddod yn fwy agored i 
donnau. Ar ben hynny, trwy amddiffyn Ynys Brawd a’r sarn bydd hyn yn cynnal lled 
y traeth o flaen de’r Bermo. Bydd lleihau amddiffynfeydd yng ngweddill yr aber yn 
gwneud iawn am y golled hon ac, felly, mae’r Elfennau Ansawdd Biolegol yn y corff 
dŵr hwn (h.y. anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, morfa heli, cibhadogion a 
physgod) yn annhebygol o ddirywio oherwydd y polisi hwn. 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol) PU 11.14>11.16 
Y bwriad rheoli i’r gogledd o’r Bermo yw parhau HTL am y tro yng ngogledd y 
Bermo, gydag adlinio rheoledig trwy ledu’r traeth yn y tymor canolig i hir. Ar hyd y 
glan Llanaber y bwriad yw HTL yn ystod pob un o’r tri chyfnod. Yr arfordir hwn yw 
traeth tywodlyd gydag ardaloedd o flaendraeth isaf clogfeini (yn enwedig yn 
Llanaber) a blaendraeth uchaf graean. Ni ddynodwyd y parth rhynglanwol, dim ond 
y parth islanwol oherwydd y ponciau tywod alltraeth. Mewn mannau mae’r traeth 
yn gul iawn lle mae amddiffynfeydd ac mae’r traeth yn cael ei wasgu. Ar hyn o bryd 
nid yw’r amddiffynfeydd yn ymyrryd â’r drifft tua’r de ar hyd y glannau ond fe all 
wneud hynny fwyfwy ar hyd y lan isaf gyda chynnydd yn lefel y môr. Nid yw’r darn 
hwn o arfordir yn cynnal unrhyw gymunedau dyfnforol arwyddocaol ac, oherwydd 
na fydd newid sylweddol yn yr hydrodynameg i effeithio ar y ponciau tywod 
alltraeth mae’n annhebygol y bydd Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr arfordirol 
hwn yn dirywio. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Gogledd aber Afon Mawddach (PU11.16) – Mae parhau HTL yn annhebygol o 
beri dirywiad yn SED. 
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi. 

Amh.      

PU11.14 
(rhan) 

De’r Bermo Gogledd Bae 
Ceredigion 
(Arfordirol – C4) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  HTL HTL HTL Amh.      

PU11.15 Gogledd y 
Bermo 

Gall hyn gynnwys 
adleoli eiddo. 

HTL MR MR Amh.      

PU11.16 Llanaber Mae angen ystyried hyn 
o ran rheoli’r uned bolisi 
uchod. 

HTL HTL HTL Amh.      

25 PU11.17 Cors Egryn   MR NAI NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol) PU 11.17>11.19  
I’r gogledd o Lanaber hyd at Forfa Dyffryn mae llethr arfordirol sy’n codi’n fwy 
graddol yn ôl y tu ôl i wastadedd corstir arfordirol sy’n ehangu a thraeth tywodlyd 
llydan. Mae creigres islanwol greigiog alltraeth ym Morfa Dyffryn yn y gogledd, lle 
mae graean a chyfundrefn dwyni helaeth y tu ôl i’r traeth tywodlyd llydan, fydd yn 
cael ei adael i dreiglo’n ôl yn naturiol gyda chynnydd yn lefel y môr. Y bwriad 
sylfaenol ar hyd y darn hwn o arfordir yw gadael iddo ddatblygu’n naturiol, trwy 
greu lle o ran defnydd tir. Ar wahân i’r tri phentref gwyliau, mae’r lan yn 

Amh.      

PU11.18 Sunnysands Awgrymwyd 
cymeradwyo 
amddiffynfa gyfyngedig 
bob yn gyfnod yn 
dibynnu ar amser / 
effaith. 

MR MR MR Amh.      
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PU11.19 Islaw’rffordd Awgrymwyd 
cymeradwyo 
amddiffynfa gyfyngedig 
bob yn gyfnod yn 
dibynnu ar amser / 
effaith. 

MR MR MR ddiamddiffyn. Felly, y polisi cymeradwy yw adlinio rheoledig trwy gilio graddol yn 
ystod cyfnodau o 20 mlynedd fyddai’n atal gwasgfa arfordirol sylweddol ac ymyrryd 
â’r drifft ar hyd y glannau a diffyg gwaddodion i’r gogledd. Felly, gyda’r agwedd MR 
hon ynghyd â chaniatáu i arfordir Cors Egryn dreiglo’n ôl, mae’n annhebygol y 
byddai’r Elfennau Ansawdd Biolegol (h.y. anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, 
macroalgâu a ffytoplancton) yn y corff dŵr hwn yn dirywio. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Gogledd Aber Mawddach (Uned Bolisi 11.17) a Gogledd Aber Mawddach 
(Uned Bolisi 11.18) – bydd ceg y corff dŵr hwn yn cael addasu i gynnydd yn lefel y 
môr dros gyfnod ac, felly, ni fydd yr hydroleg nac Elfennau Ansawdd Biolegol yn 
dirywio.  
Ysgethin (Uned Bolisi 11.20) – dosbarthwyd y corff dŵr hwn fel un addasedig 
iawn. Fodd bynnag, mae polisi NAI yn ystod pob un o’r tri chyfnod ar hyd yr arfordir 
lle mae’r afon hon yn arllwys yn annhebygol o beri dirywiad yn ei Botensial. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.20 

Amh.      

12 26 PU12.1 Mochras Adleoli asedau yn ystod 
yr ail gyfnod. 

NAI NAI NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Gogledd Bae Ceredigion a Bae Tremadog (y ddau’n arfordirol)  
Y darn hwn o arfordir yw darn o draeth tywodlyd gyda graean, cregyn marw a 
chlogfeini bach drosto ar hyd y parth rhynglanwol isaf a’r parth islanwol bas sy’n 
ffurfio creigresi sefydlog amrywiol gyda chymunedau macroalgâu yn byw arnynt. Ar 
y darn arfordir i’r gogledd mae blaendraeth uchaf graean, a morglawdd y tu ôl iddo 
mewn mannau. Ynghanol yr uned reoli mae Aber Afon Artro, gyda dau dafod yn 
gwarchod y geg, trwy’r hwn y torrodd Afon Artro yn y 1980au. Y bwriad rheoli ar 
gyfer yr arfordir sy’n gorwedd ar draws dau gorff dŵr arfordirol yw caniatáu a 
chynnal gweithredu naturiol hyd y bo modd, er bod angen cynnal rhai darnau am y 
tro gydag adlinio rheoledig yn y dyfodol, ond sy’n caniatáu amser i gynllunio ar 
gyfer addasu’r adlinio.  
Nid yw’n cael ei ystyried bod yr amddiffynfeydd ar hyd y lan i’r gogledd o’r aber yn 
torri ar draws y drifft ar hyd y glannau tua’r gogledd sy’n cyflenwi twyni Harlech 
Morfa i’r gogledd. Fodd bynnag, maent yn peri gwasgfa arfordirol o’r twyni tua’r tir 
ac, felly, mae angen adlinio’r rhain ond, trwy eu cynnal yn ystod y cyfnod cyntaf, 
mae’n caniatáu dyfeisio cynllun rheoli i gael yr ateb mwyaf cynaliadwy er mwyn 
cadw’r twyni. Ymhellach i’r gogledd y bwriad yw dal i gynnal yr amddiffynfeydd ar 
hyd pentir Llandanwg sy’n amddiffyn y dref tua’r tir. Yn y tymor canolig i hir gyda 
chynnydd yn lefel y môr bydd newidiadau yn nyfnder dŵr fydd yn symud 
cymunedau macroalgâu’r lan isaf i fyny’r lan ac yn peri gwasgfa arfordirol yr 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol o fewn y gwaddodion rhwng creigres glogfeini’r 
blaendraeth isaf a chrib raeanog y blaendraeth uchaf. Fodd bynnag, mae’n 
annhebygol at ei gilydd y bydd colled sylweddol neu newid yn yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol fyddai’n peri dirywio Statws Ecolegol y naill na’r llall o’r ddau 
gorff dŵr arfordirol hyn. 
Artro (Trosiannol)  
Dosbarthwyd Aber Afon Artro fel addasedig iawn oherwydd mordwyo ac mae 
ganddo Botensial Ecolegol Cymedrol. Mae’r aber yn cynnal gwastadeddau tywod 
gydag anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol sy’n bwysig i fwydo adar ymfudol a 
physgod, ac arwynebedd mawr o forfa heli a chors bori yn y gornel dde-orllewinol. 
Y brif afon sy’n llifo i’r aber yw Afon Artro, sydd o SED. Mae ail isafon fechan ger 
Afon Artro (GB110064048200) sydd o Statws Ecolegol Cymedrol. O amgylch 
cegau’r ddwy afon mae gwastadedd tywod a chynefinoedd morfa heli. Yr uchelgais 
rheoli ar gyfer y corff dŵr trosiannol hwn yw HTL am y tro i ganiatáu dyfeisio 
cynllun rheoli fyddai’n edrych ar ymddygiad yr aber i gyd. Gallai hyn hybu newid y 
brif sianel trwy’r dyffryn y tu ôl i Forfa Mawr, fyddai’n caniatáu i’r ardal fod dan ddŵr 
a chreu cynefin mwy naturiol a thynnu pwysau oddi ar amddiffynfeydd y ffordd a’r 
rheilffordd sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar ddatblygiad naturiol yr aber. Yr unig 

Amh.      

PU12.2 
(rhan) 

Tafod Deheuol 
Artro  
 

Dal i reoli’r poer wrth 
ystyried cynllun rheoli at 
ei gilydd. 

HTL MR MR Amh.      

PU12.2 
(rhan) 

Tafod Deheuol 
Artro  
 

 Artro  
(Trosiannol – T9) 
  
  
  

Dal i reoli’r poer wrth 
ystyried cynllun rheoli at 
ei gilydd. 

HTL MR MR Amh.      

PU12.3 De Aber Afon 
Artro  
 

Rheoli amddiffynfeydd 
lleol yn amodol ar 
ddatblygu cynllun rheoli. 
Y polisi yn niffyg fyddai 
NAI. 

HTL MR MR Amh.      

PU12.4 Dwyrain Aber 
Afon Artro 

Cynnal amddiffynfa’r 
ffordd a’r rheilffordd. 

HTL HTL HTL Amh.      

PU12.5 
(rhan) 

Twyni 
Llandanwg 
 

Rheoli amddiffynfeydd 
lleol yn amodol ar 
ddatblygu cynllun rheoli. 
Y polisi yn niffyg fyddai 
NAI. 

MR MR MR Amh.      

PU12.5 
(rhan) 

Twyni 
Llandanwg 
 

Gogledd Bae 
Ceredigion  
(Arfordirol – C4) 
 

Rheoli amddiffynfeydd 
lleol yn amodol ar 
ddatblygu cynllun rheoli. 
Y polisi yn niffyg fyddai 
NAI. 

MR MR MR Amh.      

PU12.5 
(rhan) 

Twyni 
Llandanwg 
 

Bae Tremadog  
(Arfordirol – C5) 
  
  

Rheoli amddiffynfeydd 
lleol yn amodol ar 
ddatblygu cynllun rheoli. 
Y polisi yn niffyg fyddai 
NAI. 

MR MR MR Amh.      
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PU12.6 Pentir 
Llandanwg 

  HTL HTL HTL ran fyddai’n cael ei chynnal yn ystod pob un o’r tri chyfnod yw ar hyd ochr ogleddol 
Aber Afon Artro. Byddai dal yr ochr hon yn peri rhywfaint o wasgfa arfordirol gyda 
chynnydd yn lefel y môr gan y byddai’r ochr hon eisiau treiglo’n ôl yn naturiol. Fodd 
bynnag, byddai adlinio ochrau deheuol a dwyreiniol yr aber yn gwneud iawn am 
hyn. At ei gilydd, mae casgliad polisïau CRhT2 ar gyfer yr aber hwn yn debygol o 
wella Potensial Ecolegol y corff dŵr hwn yn hytrach na’i ddirywio. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Isafon ddienw ger Afon Artro (Uned Bolisi 12.3) – cyfyngwyd ar geg yr afon hon 
gan y ffordd. Fodd bynnag bydd polisi MR yn y pen draw yn caniatáu arllwys mwy 
naturiol, er bod cyrhaeddiad y llanw’n debygol o gynyddu’n sylweddol pe bai’r ardal 
yn cael llifo’n naturiol i fyny’r gorlifdir. Ond bod hyn yn cael ei wneud yn raddol er 
mwyn caniatáu addasu, mae Statws Ecolegol y corff dŵr hwn yn debygol o wella 
yn hytrach na dirywio. 
Artro (PU12.4) – ar hyn o bryd, mae’r afon hon yn cael ei chyfyngu gan 
amddiffynfeydd o boptu’r rheilffordd ond nid digon i beri unrhyw beth heblaw SED. 
Mae polisi MR yn y tymor canolig i hir yn annhebygol o ddirywio’r statws hwn. 
  
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.1 

Amh.      

27 PU12.8 Gwastadedd 
Harlech  

Glaslyn  
(Trosiannol – T10) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datblygu cynllun rheoli 
lefel dŵr a gofodol, yn 
ystyried materion 
draenio, potensial am 
ail-greu cynefinoedd a 
rheoli cynaliadwy 
hirdymor o berygl 
llifogydd yng Ngwaelod 
Harlech. 

HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Mae’r uned reoli hon yn ymestyn o ben deheuol cyfundrefn dwyni Morfa Harlech ac 
i mewn ar hyd ochr ddeheuol Aber Afon Glaslyn o gwmpas i bentir 
Penrhyndeudraeth, sydd hanner ffordd ar hyd ochr ogleddol yr aber. Bydd twyni 
Morfa Harlech ar eu hyd o amgylch Trwyn Harlech i Aber Afon Glaslyn ym 
mhentref Ynys yn cael treiglo’n ôl yn naturiol gan addasu i gynnydd yn lefel y môr. 
Glaslyn (Trosiannol)  
Dosbarthwyd yr aber hwn fel SED, gyda rhediad di-dor rhwng y tywodydd glân ger 
y geg i’r môr a’r llaid neu dywodydd lleidiog yn eithafion cysgodol yr aberoedd. 
Mae’r gwastadeddau tywod rhynglanwol yn cynnal cymunedau o anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol turiol, gan gynnwys poblogaethau trwchus o fwydod 
gwrychog, cramenogion, meddalogion cragen ddeuglawr a meddalogion 
gastropod. Mae’r morfa heli sy’n ymylu glannau’r aberoedd, a chilfachau a phyllau’r 
morfa heli, yn nodweddion cynefin pwysig i bysgod ifanc. Y bwriad rheoli yw gadael 
i’r aber ddal i weithredu mor naturiol ag y bo modd a lleihau’r ddibyniaeth ar 
amddiffynfeydd dros gyfnod. Yr unig bolisi HTL fydd yn parhau yn y pen draw yw 
Gwastadedd Harlech, lle mae pentref Ynys mewn perygl llifogydd heb yr 
amddiffynfeydd. Bydd gwasgfa arfordirol leol, ond bydd MR mewn rhannau eraill 
o’r aber yn gwneud iawn am unrhyw golledion bach mewn anifeiliaid di-asgwrn-
cefn dyfnforol a morfa heli trwy liniaru gwasgfa arfordirol a chreu cynefinoedd 
aberol ychwanegol. Yn Nhalsarnau yw polisi yw HTL yn y cyfnod cyntaf i roi amser 
i addasu i bolisi MR yn y tymor canolig i hir, lle byddai rheoli mwy lleol yn y tymor 
canolig gyda golwg ar symud y rheilffordd yn ôl fel na fyddai angen amddiffynfeydd 
mwyach. Er y byddai gwasgfa arfordirol leol yn dal i fod yn y tymor canolig, bydd 
MR mewn mannau eraill ac yn y fan hon yn y pen draw eto’n gwneud iawn am hyn. 
Bydd Aber Uchaf Afon Dwyryd yn cael addasu’n fwy naturiol gyda pholisi MR am y 
tro lle bo gofyn ac yna NAI. 
At ei gilydd, mae casgliad polisïau CRhT2 ar gyfer yr uned reoli hon yn annhebygol 
iawn o arwain at ddirywio SED, gydag ansawdd a chwmpas yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol ond yn gwella ac yn cynyddu yn y pen draw. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
De Aber Afon Dwyryd (PU12.9) – mae’r corff dŵr afonol hwn yn SED ac yn 
annhebygol o ddirywio o ganlyniad i’r polisi MR. 
Dwyryd Isaf (PU12.11) – bydd polisi MR yn cael ei ddilyn gan NAI yn y tymor 
canolig i hir yn caniatáu i forffoleg ac Elfennau Ansawdd Biolegol rhan drosiannol 
hon yr afon wella. Bydd cyrhaeddiad y llanw’n cynyddu gyda chynnydd yn lefel y 
môr, ond bydd hynny’n digwydd yn araf fel bod Elfennau Ansawdd Biolegol yn 
gallu addasu. Mae’n annhebygol y bydd dirywiad yn y Potensial Ecolegol. 

Amh.      

PU12.9 Talsarnau Adlinio naill ai at y 
rheilffordd yn y gogledd 
neu at hen linell y 
clogwyni. 

HTL MR MR Amh.      

PU12.11 Aber Uchaf 
Afon Dwyryd 
 

Rheoli amddiffynfeydd 
lleol i gynnal priffyrdd 

MR NAI NAI Amh.      
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Corff Dŵr Codi (CFfD4):  
Llŷn ac Eryri – mae gan Gyngor Gwynedd safleoedd tirlenwi gweithredol tua’r tir o 
Forfa Harlech yn PU12.7. Mae safle tirlenwi hanesyddol Ffridd Rasus hefyd yn 
union ar bwys y safleoedd gweithredol. Polisi’r CRhT yn yr uned hon yw NAI, fydd 
yn gadael i’r arfordir dreiglo’n ôl dros gyfnod. Mae llif llanw presennol yn 
gorgyffwrdd ychydig â safle tirlenwi Cyngor Gwynedd. Mae arwynebedd y safle 
fydd dan ddŵr yn cynyddu fymryn gyda’r llif llanw 50 mlynedd a 100 mlynedd. 
Felly, mae perygl y gallai ansawdd y dŵr codi yng ngharreg laid a lleidfaen 
waelodol y Cambriaidd Canol a thywod chwyth arwynebol gael ei effeithio trwy 
drwytholchi halogyddion a allai fod yn y safle tirlenwi yn ystod digwyddiadau 
llifogydd. Fodd bynnag, mater i’r safle tirlenwi yw amddiffyn rhag y llifogydd hyn 
gan fod llifddor yn rheoli’r draen. Felly, mae polisi CRhT2 yn annhebygol o beri 
methu cyflawni Amcan Amgylcheddol CFfD4. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.7, 12.10 a 12.12 

28 PU12.13 Y Cob a 
Phorthmadog 
 

Ymchwiliad pellach o 
wella amddiffynfeydd y 
dref fel y nodwyd yn y 
CRhLlD. 

HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Glaslyn (Trosiannol)  
Mae’r Cob yn torri Aber Afon Glaslyn (PU12.13), sef yr amddiffynfa sydd i bob 
diben yn cau allan rhan fawr o brism llanwol yr aber hwn (cyfaint). Mae llifddorau 
llanwol yn rheoli llif y llanw uwchlaw’r arglawdd o bwll llanwol amddiffynedig Llyn 
Bach uwchlaw Pont Porthmadog rhwng Ynys Tywyn a phrif ardal Porthmadog. 
Mae hyn yn creu corstir lled-lanwol a lled-hallt yn yr ardal yn uwchlaw’r arglawdd. 
Datblygodd darnau sylweddol tua’r môr o’r arglawdd fel morfa heli, yn enwedig ar 
ben dwyreiniol yr arglawdd lle’r oedd hen sianel yr afon yn arfer llifo. Erbyn hyn 
mae Afon Glaslyn yn llifo allan yn y pen gorllewinol a, gyda chymorth llifddorau i 
fyny’r afon, mae’n gweithredu fel y brif sianel fordwyo trwy ardal ddociau 
Porthmadog. Dosbarthwyd y corff dŵr hwn fel un addasedig iawn oherwydd 
mordwyo. Y bwriad rheoli ar gyfer y Cob, Porthmadog a Borth-y-gest yw parhau 
HTL yn yr hirdymor. Y bwriad yw edrych mwy ar yr amddiffynfeydd uwchlaw’r Cob 
oherwydd y bydd angen cynyddu uchder yr amddiffynfeydd o gwmpas y lanfa i 
ddelio â chynnydd yn lefel y môr fel bod tref Porthmadog yn cael ei gwarchod rhag 
llifogydd. Bydd HTL yn dal i gyfyngu’r prism llanwol ac yn peri mwy o wasgfa 
arfordirol o gynefinoedd llanwol a’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig o forfa 
heli ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol ac fe allu atal rhag cyflawni Potensial 
Ecolegol Da. Ym Morfa Bychan y rheolaeth fydd caniatáu datblygiad naturiol y 
twyni a sicrhau y gallant weithredu’n effeithiol fel amddiffynfa naturiol rhag llifogydd 
i’r ardaloedd tua’r tir. Mae cilio rheoledig ac addasu’r ardal hon yn annhebygol o 
ddirywio Potensial Ecolegol y corff dŵr trosiannol hwn ond yn hytrach ei wella. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Glaslyn Isaf, isafon ddienw i ogledd Aber Afon Glaslyn, Gaseg Isaf (PU12.13) 
– mae polisi HTL CRhT2 yn annhebygol o newid cyrhaeddiad y llanw’n sylweddol 
yn yr afonydd hyn, y byddai polisi NAI yn ei wneud, ac mae’n annhebygol o beri 
dirywiad yn y Statws / Potensial Ecolegol. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amh.  x    

PU12.14 Borth-y-gest Ystyried addasu’r ffordd 
i sicrhau mynediad 
diogel hirdymor i’r 
gymuned. 

HTL HTL HTL Amh.  x    

PU12.16 Morfa Bychan Cynnal amddiffynfa 
dwyni naturiol gyda 
rheoli mynediad. 
Datblygu cynllun rheoli 
hirdymor ar gyfer 
addasu yn ardal y Parc 
Gwyliau a gofyniad 
efallai yn y dyfodol i 
reoli perygl llifogydd yn 
y pentref. 

MR MR MR Amh.      
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29 PU12.17 Traethellau 
Cricieth  

Bae Tremadog  
(Arfordirol – C5) 
  
  
  

Ystyried posibilrwydd 
adlinio’r rheilffordd. 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Bae Tremadog (Arfordirol)  
Yr uned reoli hon yw traeth tywodlyd hir gyda blaendraeth uchaf graean llydan sy’n 
dod yn amlwg tua’r gorllewin yng Nghricieth. Traeth bach sy’n nodweddu tref 
Cricieth gyda dau frigiad creigiog o boptu lle mae macroalgâu’n byw yn y parthau 
rhynglanwol ac islanwol. Mae’r draethell naturiol yn amddiffyn rhag llifogydd i’r 
rheilffordd ac i ddyffryn Llyn Ystumllyn rhwng y Graig Ddu a Chricieth. Yng 
Nghricieth mae morgloddiau o gwmpas ardal yr harbwr ac i’r gorllewin o’r Castell a 
darn wyneb craig wrth droed y clogwyn i’r dwyrain o’r pentir.  
Y bwriad rheoli ar gyfer yr ardal hon yw parhau HTL ac yna MR, ond hyn fyddai 
cadw’r asedau tua’r tir ac ymchwilio i ddewisiadau amddiffyn mwy cynaliadwy fel 
eu bod yn gallu addasu i’r amgylchedd naturiol a chynnydd yn lefel y môr. Bydd 
gwasgfa arfordirol yn dal i fod yn yr ardal hon, yn arbennig yn PU12.18, lle byddai 
cilio sylweddol heb Harbwr Cricieth. Fodd bynnag, mae MR ym Morfa Bychan a 
mannau eraill yn y corff dŵr hwn yn gwneud iawn am y golled hon ac mae’n 
annhebygol at ei gilydd y bydd hyn yn peri dirywiad yn y Statws Ecolegol, 
oherwydd nad yw’n ymyrryd â’r hydrodynameg ar hyd yr arfordir.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Isafon ddienw Bae Tremadog (12.18) - mae gan yr isafon fechan hon Statws 
Ecolegol Cymedrol ac er y gallai HTL yn Harbwr Cricieth gyfyngu’r geg, nid yw’r llif 
yn ddigon i newid yr ardal ac, felly, y farn yw bod polisi CRhT2 yn annhebygol o 
beri dirywiad nac atal rhag cyflawni SED. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.19 

Amh.      

PU12.18 Harbwr 
Cricieth  
 

Edrych ar adlinio’r 
draethlin ar hyd y lan 
trwy ddatblygu pier yr 
harbwr a phen 
dwyreiniol yr Esplanade 
i gadw’r traeth.  

HTL HTL MR Amh.      

30 PU12.20 Gorllewin 
Cricieth  

. HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Bae Tremadog (Arfordirol) a Dwyfor (Trosiannol)  
Y darn hwn o arfordir yw traeth graean hir gydag aber bach cul - Afon Dwyfor - yn 
arllwys yn ei ganol. Ar hyd y parth rhynglanw isaf ac yn y parth islanwol bas mae 
creigres glogfeini o garreg rewlifol sy’n cynnal cymunedau macroalgâu. Rhwng 
Cricieth ac Aber Afon Dwyfor mae clogwyni isel y tu cefn i’r traeth. Mae tafod o 
raean ar draws ceg yr aber sydd dan dyfiant o gibhadogion, tra bo llif yr afon yn 
creu bwa eang o waddod ar draws llwyfan uchel y blaendraeth. Tua’r gorllewin 
mae crib o raean yn parhau rhyw 1km ar draws ceg y dyffryn cyn rhedeg ymlaen i 
ddarn o glogwyni clog-glai uwch. Nid yw HTL trwy reoli’r cribau graeanog yn cael ei 
ystyried yn gynaliadwy y tu hwnt i’r cyfnod cyntaf. Mae’r unig ardal sydd yn HTL yn 
y pen draw yng Ngorllewin Cricieth lle bydd rhywfaint o wasgfa arfordirol, er y bydd 
MR mewn mannau eraill yn yr uned reoli hon yn gadael i’r lan addasu’n naturiol ar 
hyd llawer o’r lan hon, sy’n golygu y bydd unrhyw golled neu newid yn Elfennau 
Ansawdd Biolegol yn cael eu lliniaru. Mae Aber Afon Dwyfor yn hir a chul heb fawr 
ddim tywod, gwastadeddau llaid na morfa heli. Y bwriad rheoli ar gyfer y lan hon 
yw MR yn y cyfnod cyntaf gan dderbyn bod problemau gyda’r amddiffynfa 
bresennol, ac y bydd yr aber yn y pen draw yn cael datblygu’n naturiol. Mae 
canlyniadau i’r rheoli arfaethedig ar gyfer ceg yr aber hwn lle mae’r rheilffordd yn 
croesi Afon Wen, sy’n llifo yn PU12.24. Yr argymhelliad yw ymchwilio i symud y 
rheilffordd yn ôl fyddai’n caniatáu’r casgliad polisïau MR a NAI ar hyd y blaen o 
Afon Wen.  
At ei gilydd, mae’r casgliad polisïau ar gyfer yr ardal reoli hon yn cynnal datblygiad 
naturiol yr arfordir yn caniatáu treiglo’n ôl naturiol fydd yn atal gwasgfa arfordirol yn 
ogystal â gwneud iawn am rannau’r arfordir sy’n cael eu hamddiffyn. Mae’n 
annhebygol y bydd Statws Ecolegol y naill gorff dŵr na’r llall yn dirywio. 
 
 
 
 
 
 

Amh.      

PU12.22 
(rhan) 

Dwyfor Ystyried yr effaith ar y 
rheilffordd 

MR NAI NAI Amh.      

PU12.22 
(rhan) 

Dwyfor Dwyfor  
(Trosiannol – T11) 

Ystyried yr effaith ar y 
rheilffordd 

MR NAI NAI Amh.      

PU12.24 Afon Wen Bae Tremadog  
(Arfordirol – C5) 
  
  
  

Pryderon ynghylch 
cynaliadwyedd 
hirdymor. Ystyried 
posibilrwydd adlinio’r 
rheilffordd tua’r tir. 

HTL MR MR Amh.      
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Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Dwyfach (PU12.22) – mae’r afon honyn  llifo i Aber Afon Dwyfor ac mae polisi 
CRhT2 yn cynnal y datblygiad naturiol ac, felly, mae’n annhebygol y bydd y Statws 
Ecolegol yn dirywio. 
Afon Wen (Pen Llŷn) (PU12.24) – bydd ceg yr afon hon yn cael ei addasu’n 
naturiol i gynnydd yn lefel y môr o ganlyniad i bolisi CRhT2 ac, felly, mae’n 
annhebygol y bydd unrhyw ddirywiad yn y Statws Ecolegol. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 12.21, 12.23 a 12.25 

13 31 PU13.2 Aber-erch Yn amodol ar ystyriaeth 
genedlaethol o’r 
rheilffordd 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Bae Tremadog (Arfordirol)  
Baeau ysgubol a phentiroedd cryf sy’n nodweddu’r morlin, gyda’r traethau tywodlyd 
a blaendraeth uchaf graean a thwyni cul neu glogwyni isel y tu cefn iddynt. Hefyd 
mae ceg Aber Afon Erch, gyda thref ymwelwyr Pwllheli tua’r tir ohono. Mae 
Elfennau Ansawdd Biolegol y darn hwn o arfordir yn cynnwys anifeiliaid di-asgwrn-
cefn dyfnforol, macroalgâu ar greigresi islanwol a ffytoplancton. Gall yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol hyn newid a dirywio os oes newidiadau difrifol yn lefel trwythiad, 
dyfnder dŵr, cyfundrefn lanwol a gwaddodol neu hydrodynameg y traeth.  
Y bwriad ar gyfer yr arfordir yn yr uned reoli hon yw HTL, yn arbennig o gwmpas 
Aber Afon Erch, er bod tair ardal i’r dwyrain ac i’r gorllewin o’r aber lle bwriadwyd 
MR ar gyfer y ddau gyfnod olaf (PU13.2, 13.7 a 13.8), er mwyn gadael i’r arfordir 
ddechrau addasu i gynnydd yn lefel y môr a sicrhau bod gwaddodion yn dal i fynd i 
mewn i’r gyfundrefn trwy erydiad. Gellid gwneud hyn trwy adael i Afon Erch ac 
Afon Penrhos dorri trwodd i’r arfordir yn Unedau Polisi 13.2 ac 13.7, yn ôl eu trefn. 
Byddai hyn yn creu cyflenwad gwaddod mwy cynaliadwy i’r cylch ac yn gwneud 
iawn am wasgfa arfordirol lle mae polisi HTL. Pe bai hyn yn digwydd byddai 
newidiadau yn y ddwy afon gan y byddai hyn yn addasiad naturiol i gynnydd yn 
lefel y môr a, gyda’r adlinio rheoledig, byddai modd ei wneud fel bod amser 
trawsnewid araf i Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr arfordirol a chroyw 
addasu heb ddirywio ond gwella’r Statws Ecolegol (yn ogystal â hydroleg a 
morffoleg yr afonydd). Felly, nid yw’n cael ei ystyried yn debygol y bydd y casgliad 
polisïau ar gyfer y darn hwn o arfordir yn peri dirywio Statws Ecolegol corff dŵr 
arfordirol Bae Tremadog na chyrff dŵr croyw Erch a Phenrhos. 
Erch (Trosiannol) 
Mae’r aber hwn yn fach ac, ar hyn o bryd, mae tair afon yn llifo iddo: Erch, Rhyd-hir 
a Phenrhos (sy’n llifo i Ryd-hir tua’r tir o PU13.6/13.7). Amddiffynnwyd yr aber yn 
gryf ond mae ardaloedd o wastadeddau llaid a thywod, yn enwedig o gwmpas ceg 
Rhyd-hir isaf. Y bwriad yn yr aber bach hwn yw parhau HTL yn yr harbwr a’r Cob 
(sy’n amddiffyn ar draws dyffryn Afon Rhyd-hir ac Afon Penrhos, ac yn amddiffyn y 
dyffryn sy’n rhedeg trwy ganol Pwllheli rhag gorlifo llanwol). Trwy barhau HTL bydd 
y prism llanwol yn dal i gael ei gyfyngu, yn ogystal ag atal blaen y twyni yng Nglan-
y-don rhag ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, dylid nodi 
bod rhyngweithiad cryf gyda bwriad rheoli gweddill blaen arfordirol yr uned hon. Os 
caiff glannau Traeth y De ac Aber-erch eu bylchu yn y tymor canolig i hir i ganiatáu 
adlinio rheoledig fel bod Afon Erch ac Afon Phenrhos yn llifo i’r baeau hyn, yna 
byddai hyn yn lleihau llif dŵr i aber Afon Erch.  
Mae posibilrwydd y byddai modd agor y Cob i ganiatáu morffoleg a hydroleg 
naturiol Afon Rhyd-hir i aber Afon Erch, er y byddai perygl llifogydd o gwmpas cefn 
Pwllheli. Mae hwn yn gynllun cymhleth fyddai’n gofyn ymchwilio trwyadl i ddyfeisio 
strategaeth fanwl ac edrychodd eto ar y goblygiadau i’r corff dŵr croyw a’r corff dŵr 
trosiannol unwaith y caiff y manylion eu heglurhau. Fodd bynnag, dan yr 
amgylchiadau hyn mae’n annhebygol er y byddai newidiadau sylweddol i forffoleg 
yr afonydd a’r aber y byddent yn dirywio’r Statws Ecolegol ond yn hytrach yn 
cynorthwyo ei wella trwy adael iddynt allu addasu’n fwy naturiol gyda chynnydd yn 
lefel y môr. Pen a bai’r afonydd yn cael torri trwodd ac wrth i lefel y môr gynyddu a 
mwy o lifogydd arfordirol a threchu’n digwydd fe all yr arfordir fylchu’n ddirybudd, 
fyddai’n peri dirywio’r Elfennau Ansawdd Biolegol. 

Amh.      

PU13.3 Glan-y-don Caniatáu clustogfa ar 
gyfer ymddygiad 
naturiol y twyni 

HTL HTL HTL Amh.      

PU13.4 
(rhan) 

Harbwr 
Pwllheli a’r 
fynedfa 

 HTL HTL HTL Amh.      

PU13.4 
(rhan) 

Pwllheli 
Harbour and 
entrance 

Erch 
(Trosiannol – T12) 
 

. HTL HTL HTL Amh.      

PU13.5 Canol Pwllheli Cynllunio gofodol ar 
gyfer posibilrwydd 
addasu hirdymor 

HTL HTL HTL Amh.      

PU13.6 Traeth y De  
 

Bae Tremadog 
(Arfordirol – C5) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Caniatáu a rheoli 
datblygiad y twyni. 

HTL HTL HTL Amh.      

PU13.7 Cwrs Golff 
 

Astudiaeth fanwl i 
ganiatáu trawsnewid 
rhwng Traeth Crugan a 
Thraeth y De 

HTL MR MR Amh.      

PU13.8 Traeth Crugan Bwriad i greu ceg 
newydd i aber Afon 
Penrhos a rheoli 
amddiffynfa newydd i 
graidd Pwllheli 

HTL MR MR Amh.      
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Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Gwelwch uchod i gael manylion. 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 13.1, 13.9 

32 PU13.11 Y Warren Rheoli’r draethlin yn 
cilio’n gynyddol 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 
Bae Tremadog (Arfordirol)  
Yr uned reoli hon yw dau fae, y ddau gyda blaendraethau tywodlyd llydan, yn 
ehangu mwy yn eu pennau de-orllewinol, ar ochr gysgodol pentir creigiog 
Penbennar yn Aber-soch a phentir Penrhyn Du ym Machroes. Y prif ddatblygiad yn 
yr uned yw Aber-soch sy’n sefyll yng nghwm Afon Soch. Mae’r pentiroedd yn 
cronni gwaddodion tra bo canol y ddau fae’n erydu oherwydd ymosodiad tonnau 
tua’r tir. Yr Elfennau Ansawdd Biolegol a allai deimlo effaith casgliad polisïau 
CRhT2 yw anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn y traethau tywodlyd, cymunedau 
macroalgâu ar y pentiroedd creigiog, cibhadogion twyni, a physgod yn mynd i fyny 
Afon Soch. Gall newidiadau yn lefel y trwythiad, newidiadau yn yr hydrodynameg a 
llwybrau gwaddodol, gwasgfa arfordirol a dyfnder dŵr effeithio ar y rhain.  
Y bwriad rheoli ar gyfer yr ardal hon yw  i lawer o’r arfordir ddatblygu’n naturiol er 
mwyn iddo allu addasu i gynnydd yn lefel y môr, a chaniatáu amser i addasu 
defnydd. Mae hyn i’w wneud trwy HTL yn y cyfnod cyntaf yn yr holl Unedau Polisi 
ac yna trwy reoli cilio yn holl unedau ac eithrio’r ardal o amgylch Penbennar, fydd 
yn dal i gael ei amddiffyn. Mae’n debygol y bydd rhywfaint o wasgfa arfordirol o 
gwmpas pentir Penbennar yn achosi i gymunedau macroalgâu symud i fyny’r lan 
dros gyfnod a gyda rhai colledion pan gânt eu cyfyngu maes o law. Fodd bynnag, 
gan fod y pentir ym Machroes i gael ei adael i addasu’n fwy naturiol yn y dyfodol 
bydd hyn yn gwneud iawn am y golled hon. At ei gilydd, nid yw’n cael ei ystyried 
bod SED y corff dŵr arfordirol hwn a’i Elfennau Ansawdd Biolegol yn debygol o 
ddirywio. Ar ben hynny, i’r de o Benrhyn Du at bentir Cilan y bwriad rheoli yw dal i 
adael i’r morlin dreiglo’n ôl heb ymyrraeth unrhyw adeileddau amddiffyn yr arfordir.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Soch ac isafon ddienw ger dalgylch Soch, Soch (Uned Bolisi 13.12) – gallai MR 
PU13.12 yn Aber-soch beri agor yr afon i’r llanw, fyddai’n creu aber a chynyddu 
amrywiaeth Elfennau Ansawdd Biolegol corff dŵr yr afon. Ond bod hyn yn cael ei 
wneud mewn ffordd reoledig fel bod yr Elfennau Ansawdd Biolegol presennol yn 
cael cyfle i addasu i’r ymwthiad halwynog mae’n annhebygol y bydd SED yn 
dirywio. 
Dienw ger dalgylch Soch, Soch (Uned Bolisi 13.14) – nid yw’r polisi rheoli ar 
gyfer yr uned hon yn debygol o beri dirywiad yn Statws Ecolegol y corff dŵr hwn. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 13.10 ac 13.16 > 13.17. 

Amh.      

PU13.12 Aber-soch Ystyried agor Afon Soch 
i lifogydd llanwol a 
chynllunio defnydd o’r 
geg yn y dyfodol 

HTL MR MR Amh.      

PU13.13 Penbennar Rheoli amddiffynfeydd 
preifat yn lleol 

HTL HTL HTL Amh.      

PU13.14 Canol Borth 
Fawr 

Rhoi cyfle i addasu HTL MR NAI Amh.      

PU13.15 Machroes Ni fyddai hyn yn 
rhwystro rheoli’r ffordd 
yn lleol. 

HTL MR NAI Amh.      

14 36 PU14.8 Pentref 
Aberdaron a’r 
llethr arfordirol 
 

Gogledd Bae 
Ceredigion  
(Arfordirol – C4) 
 

Datblygu Adlinio 
Rheoledig o fewn 
fframwaith o ddatblygu’r 
pentref yn gynaliadwy. 
Rhoi sylw i faterion 
cludiant. 

HTL MR HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Bae Ceredigion (Arfordirol)  

Mae modd rhannu glan Bae Aberdaron yn ddau hanner gwahanol, y lan 
amddiffynedig i’r gorllewin o’r bae, gan gynnwys y ‘tafod’ gwneud a adeiladwyd yng 
ngheg Afon Daron a’r clogwyni diamddiffyn yn erydu i’r dwyrain o’r dref. Caiff y lan 
hon ei dal yn ei lle gan y ddau bentir creigiog caletach ar y ddau ben, Pen y Cil a 
Thrwyn y Penrhyn. Ar hyd darn amddiffynedig y lan, mae amddiffynfeydd yn bodoli 
i warchod y llethr arfordirol sy’n codi a ffordd yr arfordir y tu ôl iddo. 

Mae’r bae’n eithaf sefydlog dan y brif hinsawdd donnau ond fe all fod 
amgylchiadau penodol iawn sy’n peri tynnu i lawr sylweddol a symudiad y traethau. 
Ar ei hyd mae bae Aberdaron dan bwysau i erydu ond gwrthweithiwyd hyn ar hyd 
glan orllewinol y pentref, gydag amrywiol waith amddiffyn yr arfordir. Mae’r pen 
gogleddol hwn hefyd yn cael rhywfaint o amddiffyniad ychwanegol o afreoleidd-
dra’r draethlin greigiog tua’r gorllewin. Gall polisi HTL yn y cyfnod cyntaf arwain at 

Amh.   
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anghysondeb ychwanegol ar hyd y traeth gyda’r rhan tua’r gorllewin ac i’r dwyrain 
o’r ardal amddiffynedig yn dal i erydu’n ôl o boptu. Gall hyn adael yr ardal 
amddiffynedig yn fwy agored i stormydd. Bydd polisïau MR a HTL yn y cyfnodau 
ddiweddarach yn ceisio unioni’r fantol. Call gwasgu arfordirol ddigwydd yn ystod y 
cyfnodau cyntaf ac olaf ond yn unig yn y fan lle bo’r lan yn cael ei hamddiffyn. Nid 
yw’n cael ei ragweld y bydd yr Elfennau Ansawdd Biolegol yn dirywio yn y corff dŵr 
cyfan o ganlyniad i bolisi CRhT2 yn yr uned hon. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon Daron (Uned Bolisi 14.8) – mae’r afon hon yn creu effeithio trai bach ond 
arwyddocaol ar draeth Bae Aberdaron sy’n tueddu i greu rhywfaint mwy o 
amddiffyniad. Ambell waith, gall yr afon hefyd gostwng lefelau’r traeth, gan 
gynyddu amlygrwydd y cefndraeth. Mae’n annhebygol y bydd Statws Ecolegol y 
corff dŵr hwn yn dirywio o ganlyniad i bolisi CRhT2. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 14.1>14.8 ac 14.9>14.11 

15 39 PU15.2 Porth Dinllaen, 
gan gynnwys 
Morfa Nefyn 
 

De Bae Caernarfon  
(Arfordirol – C6) 
  

Byddai hyn yn gofyn 
cynllunio manwl ar gyfer 
addasu Porth Dinllaen a 
chilio rheoledig yn y 
mynediad ym Morfa 
Nefyn 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

De Bae Caernarfon (Arfordirol)  

Ar hyd y rhan ddeheuol, ffurfiwyd yr arfordir o gyfres o faeau clasurol ar dro, gyda 
phentiroedd craig galed nodedig yn rheoli erydiad darnau o amlygiadau clai 
meddalach. Yr agwedd at ei gilydd fyddai caniatáu datblygiad naturiol y bae ond 
trwy broses o newid agwedd at amddiffyn yn lleol. At ei gilydd, felly, mae’r bae’n 
cael ei weld fel un uned bolisi lle byddai rheolaeth yn parhau yn y cyfnod cyntaf 
(HTL) gydag adlinio rheoledig yn ystod y ddau gyfnod olaf. Byddai’r agwedd hon yn 
gadael i’r cilfachau erydu a threiglo’n ôl yn naturiol. Ni fyddai effaith ar yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol. Yng ngorllewin Porth Nefyn byddai amddiffynfeydd caled yn 
cael eu cynnal yn ystod y ddau gyfnod cyntaf. Byddai’r parth rhynglanwol yn cael ei 
leihau oherwydd cynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, mae’n cael ei dderbyn bod 
senario HTL yn anghynaliadwy yn y tymor hwy a bydd angen ystyried MR yn ystod 
y trydydd cyfnod. Byddai tynnu’r rhan fwyaf o’r amddiffynfeydd called yn gadael i’r 
bae dreiglo’n ôl yn naturiol. Cyn belled â bod MR yn cael ei gyflawni yna mae’r 
Elfennau Ansawdd Biolegol yn annhebygol o gael eu heffeithio er gwaeth fel bod 
Statws Ecolegol y corff dŵr yn gwaethygu. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Nid oes unrhyw gyrff dŵr eraill allai deimlo effaith y polisïau yn y ddwy Uned Bolisi 
hyn. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 15.1 

Amh.   

PU15.3 Gorllewin 
Porth Nefyn  
 

Polisi trosfwaol yn 
pennu’r bwriad sylfaenol 
ar gyfer y parth. 

HTL HTL MR Amh.   

40 PU15.5 Trefor Byddai angen cynllun 
lleol manwl i gynnal 
gwerth amwynderol yr 
ardal. 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

De Bae Caernarfon (Arfordirol)  

I’r gogledd o’r pentir mae hen borthladd bach chwarel Trefor, gyda’i glanfa bren a 
adeiladwyd allan o frigiad craig bach ond arwyddocaol. Mae’r brigiad a’r pier yn 
cysgodi bae tywodlyd bach gyda chei a maes parcio y tu ôl iddo. Mae’r arfordir 
ychydig ymhellach yn ôl ac mae’n is, yn rhedeg at y draethlin gymharol syth o flaen 
clogwyn isel sy’n parhau drwodd i Aberdesach a Thrwyn Maen Dylan. Mae’r cei yn 
Nhrefor yn amddiffyn y morlin i’r dwyrain. Byddai’r polisi MR ar gyfer yr Uned Bolisi 
hon yn caniatáu ystyried y cylch lleol yn fanylach ond gyda’r bwriad o ganiatáu 
mwy o led ar gyfer datblygiad naturiol y draethlin. Ni does effaith ar unrhyw 
Elfennau Ansawdd Biolegol yn cael eu rhagweld. 

Ar hyd rhan ogleddol y darn hwn o arfordir, mae erydu araf mwy parhaus o’r 
clogwyni cefn isel, gyda thuedd i’r traethellau dreiglo’n ôl sydd, mewn ardaloedd fel 
Aberdesach, yn amddiffyn rhag llifogydd. Mae blaendraeth yr ardal yn eithaf cul. 

Amh.   

PU15.6 Aberdesach Rheoli lleol o’r draethell 
ac arllwys yr afon i 
gynnal amddiffynfa 
naturiol yr ardal. 

MR MR MR Amh.   
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Mae amrywiol nentydd bychan yn torri i lawr trwy’r clogwyn. Saif Aberdesach 
mewn cilfach fechan ac mae yno led blaendraeth ychwanegol sydd wedi gadael i 
draeth tywodlyd bach ddatblygu. Mae Afon Desach yn rhyngweithio gyda’r 
draethlin i raddau ac mae’n amlwg bod sefyllfa ceg yr afon ychydig yn ôl wedi 
caniatáu datblygiad y traethellau pwysig ar hyd glan y pentref. Y brif amddiffynfa 
yw’r draethell gyda mur a rhagfur y tu ôl i ran ohono. Gyda chilio’r draethell, gallai’r 
amddiffynfa fethu yn ystod y 50 mlynedd nesaf gydag erydiad sylweddol. Felly, 
byddai angen tynnu’r amddiffynfeydd caled i adael i’r draethell dreiglo’n ôl yn 
ddirwystr. 

Yn achos Trefor ac Aberdesach, caiff rheoli’r glannau lleol hyn ei ystyried yn y bôn 
o fewn bwriad ehangach o adael i ran ogleddol hon yr arfordir cyfan addasu’n 
naturiol. Nid oes rhagolwg y bydd effeithiau niweidiol ar yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol oherwydd y polisi MR ac, felly, mae’n annhebygol y bydd y Statws 
Ecolegol yn dirywio. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon ddienw i Dde Bae Caernarfon (Uned Bolisi 15.5) a Desach (Uned Bolisi 
15.6) - mae’r ddwy afon hyn yn annhebygol o arwain at ddirywiad yn yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol oherwydd y bydd MR yn dod yn effeithiol dros gyfnod hir fel bod 
unrhyw ymwthiad halwynog ychwanegol ar y cyd â chynnydd yn lefel y môr yn peri 
addasu lleol. Felly, ni fydd unrhyw ddirywiad nac atal rhag cyflawni SED. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 15.4 

16 41 PU16.1 Pontllyfni Ni fyddai hyn yn 
rhwystro cynnal 
amddiffynfa breifat yn 
ystod y cyfnod cyntaf. 
Adolygu perygl llifogydd 
i’r briffordd a’r gwaith 
trin carthion. 

NAI NAI NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

De Bae Caernarfon (Arfordirol)  

Yn achos rhan glogwynog ddeheuol yr ardal, y bwriad gor-redol yw peidio ag 
ymyrryd; i adael i’r arfordir allu treiglo’n ôl, gan ganiatáu datblygu’r grib raeanog 
naturiol fel dull o ddarparu amddiffyniad isel rhag llifogydd fel y mae ar hyn o bryd.  

Ym Mhontllyfni, ni fyddai unrhyw fwriad i warchod rhag rhagor o erydiad a byddai 
eiddo’n cael ei golli ar lan y môr. Byddai’r amddiffynfeydd preifat presennol yn dod 
dan bwysau ychwanegol a, thra gallai cynnal amddiffynfeydd presennol fod yn 
dderbyniol, ni fyddai unrhyw fwriad i ganiatáu gwella’r amddiffynfeydd hyn. Byddai 
gwneud hynny’n dechrau proses fyddai’n gofyn ymestyn yr amddiffynfa ymhellach 
i’r gogledd i atal rhag gorasgellu. Ni fyddai modd cyfiawnhau hyn yn economaidd a 
byddai’n dechrau dylanwadu ar gyflenwad gwaddod sy’n cynnal addasiad naturiol 
y draethlin. Y polisi ar gyfer yr ardal hon fyddai NAI. 

Yn ystod y cyfnod cyntaf gellid rhagweld y byddai modd cynnal amddiffynfeydd 
preifat lleol. Wrth i bwysau ar yr amddiffynfeydd hyn gynyddu, byddai angen 
adolygu hyn ond ni fyddai unrhyw fwriad i ganiatáu gwella amddiffynfeydd. Ym 
Mhontllyfni, mae’n ymddangos bod gwaith trin carthion a fferm bysgod yn agos at 
yr arfordir ac Afon Llyfni. Mae’r ddau safle hyn yn ymddangos yn agored i lifogydd 
llanwol ac afonol heddiw a llifogydd yn y dyfodol. Er bod amddiffynfeydd preifat yn 
bresennol yn y cylch nid yw’n amlwg sut yr amddiffynnwyd y ddau safle hyn ar hyn 
o bryd, (os o gwbl). Os bydd y naill safle neu’r llall yn mynd dan ddŵr gallai 
Elfennau Ansawdd Biolegol corff dŵr arfordirol Gogledd Bae Caernarfon a Chorff 
Dŵr Croyw Llyfni fod mewn perygl oherwydd ewtroffeiddio a newidiadau i’r cynefin 
ac ecosystem yn y cyrff dŵr hynny. Fodd bynnag, mater i’r fferm bysgod a’r gwaith 
trin carthion yw amddiffyn eu hunain gan eu bod yn atebol am lygru’r cyrsiau dŵr 
cyfagos os na fyddant yn gwneud hynny. Nid yw CRhT2 yn ystyried eu lleoliad yn 
gynaliadwy yn y dyfodol ac efallai y bydd angen iddynt symud tua’r tir. Felly, mae’n 
annhebygol gydag amddiffynfeydd preifat y bydd y cyrff dŵr cyfagos yn peri 
dirywio’r Statws / Potensial Ecolegol. Fodd bynnag, rhaid datgan y bydd dirywiad 
os nid yw amddiffynfeydd preifat yn cael eu sefydlu.  

Byddai’r un broses yn parhau ar hyd yr arfordir i gyd rhwng Pontllyfni a Dinas 

Amh. x x 

PU16.2 Pontllyfni i 
Ddinas Dinlle 

Cynnal cyflenwad 
gwaddod i’r gogledd. 

NAI NAI NAI Amh.   

PU16.3 Dinas Dinlle Rheoli’r trawsnewid 
rhwng pentir Dinas 
Dinlle a’r arfordir agored 
gyda’r bwriad o reoli 
perygl llifogydd i’r 
pentref ar dir uwch. 

HTL MR MR Amh.   

PU16.4 
(rhan) 

Morfa Dinlle Datblygu rheolaeth i 
flaen twyni 
hunangynhaliol. Ni 
fyddai hyn yn benodol 
yn rhwystro rhag rheoli’r 
cylch lleol yng Nghaer 
Belan yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

MR MR NAI Amh.   

PU16.4 
(rhan) 

Morfa Dinlle Gogledd Bae 
Caernarfon  
(Arfordirol - C7)  
 

Datblygu rheolaeth i 
flaen twyni 
hunangynhaliol. Ni 
fyddai hyn yn benodol 
yn rhwystro rhag rheoli’r 
cylch lleol yng Nghaer 
Belan yn amodol ar 

MR MR NAI Amh.   
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gymeradwyaeth arferol. Dinlle. Wrth i’r grib raeanog dreiglo’n ôl dros gyfnod a lefel y môr yn cynyddu bydd 
mwy o ymwthiad halwynog llanwol i Afon Llifon rhwng Pontllyfni a Dinas Dinlle yn 
ogystal â mwy o berygl llifogydd ymhellach i fyny’r afon na’r senario presennol. Nid 
yw’n cael ei ragweld y bydd effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr ond fe 
all fod effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol Afon Llifon. Fodd bynnag, gan mai’r 
polisi fydd gadael i’r grib raeanog dreiglo’n ôl yn naturiol bydd yr ymwthiad 
halwynog yn rhan o’r broses naturiol honno. 

Yn Ninas Dinlle, bwriad y polisi dechreuol yw HTL ond caiff hyn ei ystyried yn 
anghynaliadwy ar gyfer cyfnodau diweddarach wrth i rannau eraill o’r morlin hwn 
gael treiglo’n ôl ac ni fyddai’n ymarferol dal i amddiffyn y darn bach hwn. Mae 
symudiad gwaddod tua’r gogleddol yn bwysig ac ni ddylid ymyrryd age ef, a allai 
ddigwydd pe bai rhannau eraill o’r arfordir yn treiglo’n ôl a chaniatáu ffurfio pentir 
yn Ninas Dinlle. Ni fyddai unrhyw wasgfa arfordirol all ddigwydd yn ystod y cyfnod 
cyntaf yn parhau i’r ddau gyfnod olaf. Nid yw’n cael ei ragweld y bydd effaith ar yr 
Elfennau Ansawdd Biolegol. 

 
Afon Menai (Arfordirol)  

Ar hyd darn o forlin Morfa Dinlle mae bygythiad eisoes o lifogydd tua’r tir a gallai 
ardal isel Afon Carrog gysylltu â Chorff Dŵr Gogledd Bae Caernarfon. Na fydd 
polisïau MR ac yna NAI at y dyfodol ddim o angenrheidrwydd yn lleihau perygl 
llifogydd oherwydd y bydd yr adlinio rheoledig yn bennaf yn golygu bod 
amddiffynfeydd naturiol y twyni tywod yn treiglo’n ôl a’r pellter rhwng un ochr yr 
arfordir a’r llall yn lleihau gyda threigl amser. Os bydd digwyddiad llifogydd yn uno’r 
ddau forlin yna gallai hyn effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr hwn 
a’r un cyffiniol yn ogystal â chyrff dŵr croyw Afon Carrog ac Afon Gwyrfai 
(PU16.11) gyda newidiadau ym mhrosesau gwaddodol. Fodd bynnag, bydd y 
newidiadau hyn yn naturiol ac yn digwydd oherwydd bod y twyni’n treiglo’n ôl yn 
naturiol. 

Y Foryd (Trosiannol)  

Er mai’r polisi ar y dechrau fydd HTL yn y Foryd y bwriad dros gyfnod fydd 
dychwelyd y bae i gyfundrefn yn gweithredu’n naturiol yn ystod y tri chyfnod. 
Byddai unrhyw newidiadau i Elfennau Ansawdd Biolegol y cyrff dŵr cysylltiedig o 
ganlyniad i’r datblygiad naturiol hwnnw. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Mae tri Chorff Dŵr Croyw yn yr uned reoli hon: Llyfni (Uned Bolisi 16.1), Llifon 
(Uned Bolisi 16.2), Carrog (PU16.5). Er y gall fod newidiadau yn rhai o’r Elfennau 
Ansawdd Biolegol dros gyfnod, Afon Llyfni yw’r unig un o’r cyrff dŵr hyn sydd â’r 
gallu gan i ddirywio neu atal rhag cyflawni Potensial Ecolegol Da. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.6 ac 16.7 

PU16.4 
(rhan) 

Morfa Dinlle Afon Menai  
(Arfordirol – C8)  
  

Datblygu rheolaeth i 
flaen twyni 
hunangynhaliol. Ni 
fyddai hyn yn benodol 
yn rhwystro rhag rheoli’r 
cylch lleol yng Nghaer 
Belan yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol. 

MR MR NAI Amh.   

PU16.5 
(rhan) 

Y Foryd  Rheoli amddiffyn rhag 
llifogydd i ddechrau 
gyda’r bwriad o 
ddychwelyd y bae i 
gyfundrefn yn 
gweithredu’n naturiol. 

HTL MR NAI Amh.   

PU16.5 
(rhan) 

Y Foryd  Foryd Bay 
(Trosiannol – T13) 

Rheoli amddiffyn rhag 
llifogydd i ddechrau 
gyda’r bwriad o 
ddychwelyd y bae i 
gyfundrefn yn 
gweithredu’n naturiol. 

HTL MR NAI Amh.   

42 PU16.9 Yr arglawdd a’r 
pentref 
 

 Cefni  
(Trosiannol – T15) 

Ystyriaeth leol i 
addasu’r amddiffynfa o 
flaen y pentref gyda 
chynnydd yn lefel y môr. 

HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Cefni (Trosiannol)  

Yn Aber Afon Cefni mae arglawdd sylweddol gyda llifddor ar gyfer Afon Cefni. Mae 
amddiffynfeydd lleol i bentref Malltraeth yn y pen gogleddol. Sianelwyd llawer o’r 
afon ymhellach tua’r tir. Er bod arglawdd ym Malltraeth, mae’r gyfundrefn naturiol 
wedi dod i sefyllfa o gydbwysedd cymharol ac nid oes unrhyw bwysau sylweddol, y 
tu hwnt i gynnal yr amddiffynfa yn unol â chynnydd yn lefel y môr. Bydd y polisi 
HTL yn arwain at wasgfa arfordirol yng nghorff dŵr Afon Cefni. Felly, gallai colli 
parthau rhynglanwol dros gyfnod effeithio er gwaeth ar yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol. Nid yw’r effaith ar gorff dŵr Afon Cefni’n eglur ar hyn o bryd gan fod y 
llifddorau’n cynnal uchder yr afon i raddau tua’r tir ond mae’n ymddangos bod 
dylanwad y llanw’n teithio ymhell heibio’r llifddorau. Gall ymwthiad halwynog 

Amh. x x Amh.
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deithio ymhellach i fyny’r afon wrth i lefel y môr gynyddu ond bod modd rheoli hyn.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Cefni (PU16.9) – Gyda’r corff dŵr addasedig iawn hwn (oherwydd amddiffyn rhag 
llifogydd) mae posibilrwydd y gall Elfennau Ansawdd Biolegol Afon Cefni gael eu 
heffeithio, sy’n debygol o atal cyflawni Potensial Ecolegol Da gyda pholisi HTL. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.8 ac 16.10 

43 PU16.11 
(rhan) 

Ffordd yr Aber 
i Afon Carrog. 

Foryd Bay 
(Trosiannol – T13) 
  

Yn amodol ar gyllid 
priffyrdd, gydag addasu 
eiddo a mynediad yn y 
dyfodol. 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Y Foryd (Trosiannol) ac Afon Menai (Arfordirol)  

Ar draethlin ddwyreiniol y Foryd mae cylchoedd helaeth o wastadeddau tywod 
rhynglanwol. Byddai polisi HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn peri gwasgfa 
arfordirol a cholli’r parth rhynglanwol hwn yn raddol oherwydd cynnydd yn lefel y 
môr. Fodd bynnag, byddai’r golled hon yn fach iawn ac nid oes disgwyl iddi 
effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol corff dŵr y Foryd.  

Seiont (Trosiannol)  

Mae angen HTL ar hyd Aber Afon Seiont. Dros gyfnod bydd hyn yn arwain at golli 
gwastadeddau tywod a llaid trwy wasgfa arfordirol a phosibilrwydd mwy o 
ymwthiad halwynog i fyny Afon Seiont wrth i lefel y môr gynyddu. Mae gwaith trin 
carthion yn yr aber cul sy’n ymddangos uwchlaw’r ardal a nodwyd mewn perygl 
llifogydd heddiw ac yn y dyfodol. Bydd angen adolygu hyn i sicrhau bod y gwaith 
trin carthion yn aros wedi’i warchod. Ymhellach i fyny’r afon eto mae hen domen 
segur. Eto bydd angen amddiffyn hon rhag cynnydd yn lefel y môr a llifogydd. At ei 
gilydd, mae’n debygol y bydd polisi CRhT2 yn peri dirywiad yn y corff dŵr yn y 
tymor byr i ganolig, gyda phosibilrwydd gwella yn y pen draw gyda’r polisi MR ar 
ochr orllewinol yr aber. 

Afon Menai (Arfordirol)  

Mae amrywiaeth o amddiffynfeydd ar hyd glan y Felinheli heb fawr ddim cyfle i 
wneud unrhyw beth heblaw HTL. Ni fydd y polisi hwn yn effeithio ar unrhyw 
Elfennau Ansawdd Biolegol. Ar hyd y lan rhwng Barras a Thafarn y Fôr-forwyn 
mae gwelyau cregyn gleision ac wystrys rhynglanwol ac islanwol. Gall newidiadau 
ddigwydd yn Afon Menai wrth i lefel y môr gynyddu ond mae ansicrwydd mawr 
ynghylch hyn. Gall y polisi MR a NAI yn y pen draw arwain at newidiadau yn sianel 
y distyll a phonciau tywod yn Afon Menai ar bwys y lan hon ond nid oes modd nodi 
unrhyw faterion pendant o ran yr Elfennau Ansawdd Biolegol ar hyn o bryd a 
fyddai’n peri i Botensial Ecolegol y corff dŵr ddirywio. Mae’n debygol y bydd y 
polisïau yn y corff dŵr hwn yn cynorthwyo cyflawni PED oherwydd, lle bu 
amddiffynfeydd yn flaenorol, y bwriad yw lleihau dibyniaeth ar y rhain a chaniatáu 
i’r arfordir addasu’n fwy naturiol (e.e. arfordir gogledd-orllewinol Afon Menai i gyd). 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Gwyrfai ac afon ddienw i ddwyrain Aber y Foryd (PU16.11) - Er y gall fod mwy o 
ymwthiad halwynog i Afon Gwyrfai dros gyfnod wrth i lefel y môr gynyddu bydd hyn 
yn rhan o ddatblygiad naturiol y Foryd ac, felly, ni fydd yn effeithio er gwaeth ar 
Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr afonol hwn, ac ni fydd y PED yn debygol o 
ddirywio. Mae’r un peth yn wir am yr ‘Afon Ddienw i ddwyrain Aber y Foryd’. 
Seiont Isaf a Chadnant (PU16.12) - mae cyfyngu ar gegau’r ddwy afon hyn yn 
debygol o beri bod y llanw’n cyrraedd ymhellach i fyny’r afon wrth i’r prism llanwol 
gael ei gyfyngu. Felly, fe all fod effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol yr afonydd, er 
na fyddai’n ddigon i ddirywio’r Statws Ecolegol. 
 

Amh.   

PU16.11 
(rhan) 

Ffordd yr Aber 
i Afon Carrog. 

Afon Menai  
(Arfordirol – C8)  
 

Yn amodol ar gyllid 
priffyrdd, gydag addasu 
eiddo a mynediad yn y 
dyfodol. 

HTL HTL MR Amh.   

PU16.11 
(rhan) 

Ffordd yr Aber 
i Afon Carrog. 

Seiont 
(Trosiannol – T16) 

Yn amodol ar gyllid 
priffyrdd, gydag addasu 
eiddo a mynediad yn y 
dyfodol. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU16.12 
(rhan) 

Caernarfon Adolygu’r angen i 
gynyddu uchder yr 
amddiffynfa, 
cydgysylltiedig â rheoli 
llifogydd afonol. 

HTL HTL HTL Amh. x  

PU16.12 
(rhan) 

Caernarfon Afon Menai  
(Arfordirol – C8)  
 

Adolygu’r angen i 
gynyddu uchder yr 
amddiffynfa, 
cydgysylltiedig â rheoli 
llifogydd afonol. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU16.14 Y Felinheli Adolygu perygl llifogydd 
gyda chynnydd yn lefel 
y môr. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU16.17 Barras i Dafarn 
y Forforwyn 

Bwriad i gynnal 
mynediad ond gydag 
angen i addasu i fwy o 
berygl llifogydd yn y 
dyfodol. 

HTL MR NAI Amh.   
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Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.13, 16.15, 16.16  

44 PU16.19 Porthaethwy Rheoli amddiffynfeydd 
yn lleol i gynnal glan 
hanesyddol. 

HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Afon Menai (Arfordirol)  

Un o amddiffynfeydd caled naturiol ar ffurf glannau creigiog yn gymysg ag 
amddiffynfeydd caled o waith dyn yw’r uned reoli hon o Uned Bolisi 16.19 i Uned 
Bolisi 16.22 ar draethlin ogleddol corff dŵr Afon Menai sy’n amddiffyn eiddo ac 
isadeiledd na fydd yn gallu byw gyda MR yn rhwydd. Wrth i lefel y môr gynyddu 
gall parth rhynglanwol gael ei golli a gall y sianelau a gwastadeddau tywod yn Afon 
Menai newid dros gyfnod. Nid oes unrhyw sicrwydd sut fydd y Culfor yn newid 
oherwydd cynnydd yn lefel y môr. Mae cerhyntau’r llanw’n gyflym iawn eisoes ac 
mae’r trigolion morol sy’n llewyrchu yma wedi addasu eisoes i’r amgylchedd hwn 
(gan gynnwys macroalgâu). Er y gall newidiadau ddigwydd dros gyfnod nid oes 
dim ar hyn o bryd i awgrymu y bydd yr Elfennau Ansawdd Biolegol yn y corff dŵr 
hwn mewn perygl nac y byddai’n peri dirywiad neu’n atal y corff dŵr hwn rhag 
cyflawni PED erbyn 2027. 

Ar hyd gweddill yr Uned Reoli o 16.23 i 16.25 daw’r lan yn gymysgedd o warchod 
yr arfordir ynghyd ag ardaloedd o lan greigiog y tu ôl i barthau rhynglanwol 
tywodlyd a lleidiog. Ni fydd y polisïau arfaethedig ar hyd rhan hon y lan yn peryglu’r 
Elfennau Ansawdd Biolegol.  

Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.18, 16.20, 16.23 ac 16.25  

Amh.   

PU16.21 Gorllewin 
Biwmares  
 

Cynnal amddiffynfa ond 
gyda chyfle i adlinio.  

HTL HTL MR Amh.   

PU16.22 Dwyrain 
Biwmares  
 

Addasu amddiffynfeydd 
i wella amddiffynfa 
gyda’r bwriad o 
ddefnyddio lled y Green 
i dirweddu amddiffyn 
rhag llifogydd. 

HTL HTL MR Amh.   

PU16.24 Llan-faes Cynnal ffordd fynediad 
leol. 

HTL HTL HTL Amh.   

45 PU16.27 Trwyn y Garth 
a’r Iard Longau 

. HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Mae glannau’r Uned Reoli hon yn cynnwys yr harbwr, iard longau a marina ym 
Mangor. Mae’r ardal yn addasedig iawn gydag amddiffynfeydd o waith dyn yn 
amddiffyn eiddo ac isadeiledd. Er y gall fod effaith ar Elfennau Ansawdd Biolegol 
drwy golled neu newid oherwydd gwasgfa arfordirol a newidiadau yn nyfnder dŵr, 
mae’r polisi’n annhebygol o beri dirywiad Statws Ecolegol y corff dŵr at ei gilydd. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.26 ac 16.30  

Amh.   

PU16.28 Hirael Ystyried dewisiadau ar 
gyfer ailddatblygu a 
chamau gwrthlifogydd. 

HTL HTL MR Amh.   

PU16.29 Porth Penrhyn Yn amodol ar gymorth 
ariannol arall. 

HTL HTL HTL Amh.   

46 PU16.32 Afon Aber Addasu amddiffynfeydd 
i gynnal drifft gwaddod 
naturiol gyda bwriad 
hirdymor o amddiffyn 
llwybr cludiant rhag 
posibilrwydd llifogydd. 

MR MR HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Mae glannau’r Uned Reoli hon yn symud ymlaen o NAI trwy MR i HTL gan 
adlewyrchu natur y morlin a’r gallu i adael i’r lan ddatblygu’n naturiol lle gall. Yn 
Llanfairfechan mae’r amddiffynfeydd presennol yn gwarchod isadeiledd sydd yn 
union y tu ôl iddynt. Ni fydd y polisïau hyn yn effeithio ar yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Afon Ogwen Isaf (PU16.31) - mae Afon Ogwen eisoes yn agored i lifogydd 
arfordirol a bydd hyn yn cynyddu i fyny’r afon yn ystod y tri chyfnod. Hefyd mae 
modd disgwyl i ymwthiad halwynog gyrraedd ymhellach i fyny’r afon. Fodd bynnag, 
y polisi ar gyfer yr Uned Bolisi hon yw NAI fel y byddai unrhyw newidiadau i 
Elfennau Ansawdd Biolegol yr afon yn digwydd oherwydd addasiad naturiol. 

Afon Aber (Uned Bolisi 16.32) - Bydd cynnydd ym mhosibilrwydd llifogydd 
arfordirol ac mae modd disgwyl i ymwthiad halwynog gyrraedd ymhellach i fyny’r 
afon. Bydd hyn o ganlyniad i MR. Fe all fod effaith ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol 
ond bydd y newid yn fach ac ni fydd o reidrwydd yn rhwystro cyflawni statws 
ecolegol da erbyn 2015.  

 

Amh.   

PU16.33 Llanfairfechan Cynnal amddiffynfeydd 
gyda nod hirdymor o 
addasu i aliniad mwy 
ffafriol. 

HTL HTL MR Amh.   
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Afon Ddu (Uned Bolisi 16.33) - Bydd cynnydd bychan yn yr arwynebedd a allai fod 
yn agored i lifogydd arfordirol dros y tri chyfnod ac fe all fod cynnydd mewn 
ymwthiad halwynog erbyn y trydydd cyfnod. Ni fydd polisi HTL yn y ddau gyfnod 
cyntaf yn rhwystro cyflawni statws ecolegol da erbyn 2015.  
 

Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 16.31  

17 47 PU17.3 Aberffraw Ffraw  
(Trosiannol – T17) 

Addasu’r ffordd a’r cei i 
gynnal swyddogaeth 
naturiol yr aber. 

HTL MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Ffraw (Trosiannol)  

Mae’r lan yn Aberffraw’n amddiffyn eiddo ac isadeiledd a’r dyb yw bod adeiladu’r 
ffordd a’r bont wedi sefydlogi’r twyni yn y cyffiniau. Mae polisi HTL ac yna MR 
erbyn y ddau gyfnod olaf yn annhebygol o fod ag effaith niweidiol ar yr Elfennau 
Ansawdd Biolegol yn y corff dŵr trosiannol hwn. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Afon Ffraw (PU17.3) – Yn y fan lle mae’r afon hon yn arllwys mae polisi o NAI. 
Bydd newid naturiol yn digwydd o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr ond mae’n 
annhebygol y bydd dirywiad yn y Statws Ecolegol. 

Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 17.1, 17.2 ac 17.4 

Amh.   Amh.

48 PU17.5 Porth 
Trecastell i 
Rosneigr 

Gogledd Bae 
Caernarfon  
(Arfordirol – C7) 
  
  

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro rheoli 
amddiffynfeydd yng 
Ngherrig Defaid yn y 
ddau gyfnod cyntaf. 

MR MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Bae Caernarfon (Arfordirol)  

Byddai’r polisi ar gyfer y lan ar hyd PU17.5 yn gadael i’r traeth ddal i dreiglo’n ôl 
mewn ffordd reoledig ac yn naturiol yn y pen draw. Ni chaiff unrhyw effaith andwyol 
ar Elfennau Ansawdd Biolegol eu rhagweld. 

Mae’r lan yn Rhosneigr yn agos iawn at nifer mawr o eiddo ac. Y tu ôl i’r draethlin 
dywodlyd mae tir uwch. Gallai arwynebedd y traeth (rhynglanwol) gael ei golli wrth 
gynnal polisi HTL trwy’r ddau gyfnod cyntaf a gallai MR yn y trydydd cyfnod fod yn 
ddetholus yn hytrach nag ar hyd y lan i gyd. Gallai posibilrwydd colli rhywfaint o’r 
parth rhynglanwol beri effaith andwyol ar Elfen Ansawdd Biolegol macroalgâu. 
Fodd bynnag, byddai colledion yma’n fach iawn mewn cymhariaeth â gweddill 
potensial y corf dŵr i gynnal macroalgâu. 

Bae Cymyran (Arfordirol)  

Yn ne Dyffryn Crigyll bydd polisi HTL yn atal y twyni rhag treiglo’n ôl yn naturiol. 
Gyda chynnydd yn lefel y môr bydd y twyni’n dod dan bwysau a gallant erydu. Mae 
ansicrwydd yma ond, oherwydd hyd y lan, nid oes unrhyw effaith i’w ragweld ar 
Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr arfordirol ar hyn o bryd. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Dienw – dalgylch Crigyll / Caradog (Uned Bolisi 17.5) – yn y pen draw bydd 
polisi MR yn cael ei ddilyn gan NAI yn golygu y gall yr afon hon a’i cheg addasu’n 
naturiol i gynnydd yn lefel y môr ac, felly, mae’r Statws Ecolegol yn annhebygol o 
ddirywio. 

Crigyll (PU17.7) – Ar sail y sylwadau uchod gall Afon Crigyll gael ei hatal rhag 
datblygu’n naturiol gan y bydd ei glan ddeheuol yn cael ei gynnal fel y mae ar hyn 
o bryd. Gall hyn effeithio ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol, ond mae’n annhebygol 
o beri dirywiad yn y Statws Ecolegol. Gallai rhagor o wybodaeth eglurhau’r sefyllfa 
hon. 

Cyrff Dŵr Codi (CFfD4): 
Safle Tirlenwi Tywyn Trewan - mae safle tirlenwi gweithredol tua’r tir o PU17.8 yn 
dwyn yr enw Safle Tirlenwi Tywyn Trewan. Mae safle tirlenwi hanesyddol hefyd yn 

Amh.   

PU17.6 
(rhan) 

Rhosneigr Datblygu adlinio 
hirdymor i bentir 
cynaliadwy. 

HTL HTL MR Amh.   

PU17.6 
(rhan) 

Rhosneigr Bae Cymyran  
(Arfordirol – C9) 

Datblygu adlinio 
hirdymor i bentir 
cynaliadwy. 

HTL HTL MR Amh.   

PU17.7 De Cwm 
Crigyll 

Amddiffynfa leol i brif 
ffordd fynediad. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU17.8 Traeth Crigyll a 
Thraeth 
Cymyran 

Adleoli cyfleusterau 
RAF Valley. 

NAI NAI NAI Amh.   x
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yr un man, oedd yn derbyn gwastraff anadweithiol (Tywyn Trewan). Polisi’r CRhT 
yn PU17.8 yw NAI. Mae’r arwynebedd llifogydd 100 mlynedd yn gorgyffwrdd â 
hanner deheuol y safleoedd tirlenwi. Felly, mae perygl y gallai ansawdd Mân Gorff 
Dŵr Codi Ynys Môn yn y Creigiau Ordofigaidd (tywodfaen a chlymfaen, 
rhynghaenol) a thywod chwyth gorchuddiol gael ei effeithio gan drwytholchi 
halogyddion a allai fod yn y safle tirlenwi yn ystod llifogydd llanw eithafol.  

49 PU17.9 
(rhan) 

Polisi 
cyffredinol yn y 
De-orllewin 

Caiff rheolaeth baeau 
lleol ei diffinio isod. 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Bae Cymyran a Gogledd Bae Caernarfon (y ddau’n arfordirol) 

Yr arfordir hwn (h.y. arfordir allanol Ynys Gybi) yn bennaf yw clogwyni creigiog 
caled a blaendraeth creigiog a chreigresi sy’n cynnal cymunedau macroalgâu 
amrywiol. Mae bae tywodlyd achlysurol yno hefyd. Caiff yr ardal ei chydnabod 
oherwydd ei gwerth amgylcheddol fel rhan o AGA Arfordir Ynys Gybi a SoDdGA 
niferus. 

Y polisi ar gyfer y lan ar hyd Porth Diana, Trearddur a Phorth Dafarch yw HTL. 
Fodd bynnag, mae angen i hynny gydnabod y perygl hirdymor hwn o golli traeth a 
gwasgfa arfordirol. Lle bo modd, byddai creu lled yn y cefndraeth naill ai trwy 
adlinio’r ffordd neu drwy addasu amddiffynfeydd i weithio’n well gyda ffurf naturiol y 
traeth yn cael ei argymell neu, fel arall, geisio cynyddu dylanwad pentiroedd i 
leihau ynni’n effeithiol yn y baeau. Fodd bynnag, tra bo’r polisi ar gyfer pob un o’r 
tri chyfnod yn aros fel HTL mae rhai pryderon yn aros y bydd y corff dŵr hwn yn 
colli parth rhynglanwol ar hyd y morlin mewn amryw fannau oni bai fod modd cael 
hyd i atebion lleol eraill. Fe all fod effaith er gwaeth ar yr Elfennau Ansawdd 
Biolegol. Fodd bynnag, bydd y polisi MR ar gyfer y lan ar hyd PU17.9 ac 17.10 yn 
gadael i’r lan addasu i gynnydd yn lefel y môr mewn ffordd reoledig, fydd yn 
gwneud iawn am golledion mewn rhannau eraill o’r uned reoli hon. Felly, mae polisi 
CRhT2 yn annhebygol o beri dirywiad yn Statws Ecolegol y corff dŵr, sydd ar hyn 
o bryd yn ‘Dda’.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Nid oes unrhyw afonydd yn arllwys ar hyd y morlin hwn. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 17.14 

Amh.   

PU17.9 
(rhan) 

Polisi 
cyffredinol yn y 
De-orllewin 

Gogledd Bae 
Caernarfon  
(Arfordirol – C7) 
  
  
  
  
  
  

Caiff rheolaeth baeau 
lleol ei diffinio isod. 

MR MR MR Amh.   

PU17.10 Borthwen Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat leol yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol 

MR MR NAI Amh.   

PU17.11 Porth Diana Addasu amddiffynfa yn 
y pen draw i gynnal y 
traeth. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU17.12 Trearddur Addasu amddiffynfa yn 
y pen draw i gynnal y 
traeth. 

HTL HTL HTL Amh.   

PU17.13 Porth Dafarch Addasu amddiffynfa yn 
y pen draw i gynnal y 
traeth. 

HTL HTL HTL Amh.   

50 PU17.15 
(rhan) 

Caergybi   HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Clogwyni creigiog a baeau mawr yw morlin mewnol Ynys Gybi o Gaergybi i Gob y 
Fali, ac sy’n ddatblygedig iawn mewn mannau (h.y. Caergybi a Chob y Fali) gydag 
amddiffynfeydd arfordirol yn gwarchod rhag llifogydd ac erydiad arfordirol, yn 
arbennig y morglawdd yng Nghaergybi. Mae’r ardal yn brin o waddod efallai 
oherwydd atal erydu’r clogwyni o gwmpas.  
Gogledd Bae Caernarfon a Bae Caergybi (both Arfordirol)  
Y polisi yw parhau HTL o gwmpas Caergybi fydd yn dal i addasu’r amgylchedd 
morol a rhynglanwol. Yn arbennig, trwy gynnal y morglawdd yng Nghaergybi, sy’n 
atal yr arfordir rhag bod yn fwy agored trwy newid yr hydrodynameg a chyfundrefn 
gludo gwaddodion ac, felly, yn newid y cynefinoedd ac Elfennau Ansawdd Biolegol 
sy’n bresennol. Er enghraifft, mae’r cymunedau macroalgâu a dyfnforol yn 
annodweddiadol o amgylcheddau cysgodol ond heb fod gwaddodion ar gael, tra 
dylai fod mwy o gymunedau algaidd nodweddiadol o lannau creigiog agored. Dyma 
pam y dosbarthwyd Bae Caergybi fel addasedig iawn.  
Cyfuniad o MR ym Mae Penrhos a NAI o gwmpas y pentir Penrhos yw gweddill y 
morlin yng nghorff dŵr arfordirol Bae Caergybi. Y polisi yn y bae yw rheoli cilio’r 
bae fel ag i ganiatáu ei ddatblygiad naturiol, wrth ganiatáu cynnal amddiffynfeydd 
preifat lleol, er enghraifft, i warchod y gwaith alwminiwm, a fyddai fel arall mewn 
perygl o ddŵr halogedig pe bai’n mynd dan ddŵr.  
Byddai hyn yn gadael i’r traeth ymateb yn well i gynnydd yn lefel y môr gyda llai o 
wasgfa arfordirol; fodd bynnag mae’r traeth yn annhebygol o dderbyn llawer o 

Amh.   

PU17.15 
(rhan) 

Caergybi Bae Caergybi  
(Arfordirol – C10)  
  

  HTL HTL HTL Amh. x  

PU17.16 Bae Penrhos  Archwiliad o 
bosibilrwydd perygl 
llifogydd 

MR MR MR Amh.   

PU17.18 Cob y Fali Culfor Caergybi  
(Arfordirol – C11) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  HTL HTL HTL Amh.   
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waddodion oherwydd yr amddiffynfeydd yng Nghaergybi. Mae pentir Penrhos i 
ddal i fod yn ddiamddiffyn. At ei gilydd, bydd dal i gynnal amddiffynfeydd yn yr 
uned reoli hon yn golygu ei fod yn debygol iawn o ddal i fod yn CDAI gan fod 
effaith sylweddol ar yr hydrodynameg. Fodd bynnag, mae MR ym Mae Penrhos yn 
helpu gwneud iawn am hyn trwy gyflawni un o fesurau lliniaru CRhBA Gorllewin 
Cymru “Adlinio Rheoledig o Amddiffynfeydd” a phosibilrwydd cyflawni rhai eraill 
(e.e. tynnu glan galed / rhagfur, neu ddefnyddio peirianneg feddal yn ei le, neu 
addasu adeiledd neu adennill) ac mae’n debygol o gynorthwyo cyflawni Potensial 
Ecolegol Da erbyn 2027.  
Culfor Caergybi (Arfordirol)  
Mae’r amddiffynfeydd yng Nghob y Fali’n newid ymddygiad yr hydrodynameg ym 
mhen gogleddol y Môr Mewndirol h.y. Culfor Caergybi. Pen a bai’r pentir hwn yn 
cael ei ddal, byddai’n erydu’n ôl yn gilfachau. Mae parhau HTL yn debygol o beri 
gwasgfa arfordirol yn yr uned bolisi uniongyrchol, gan leihau’r arwynebedd sydd ar 
gael i Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn, yn ogystal â newid 
mwy ar yr hydrodynameg yn y corff dŵr. Fodd bynnag, caiff y golled hon ei liniaru 
gan yr enillion mewn mannau eraill yn y corff dŵr hwn lle mae’r polisi’n MR, fydd yn 
gadael i’r morlin addasu i gynnydd yn lefel y môr. Felly, mae’n cael ei ystyried yn 
annhebygol y bydd dirywiad yn y Statws Ecolegol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Nid oes unrhyw afonydd yn arllwys ar hyd y morlin hwn. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 17.17 

51 PU17.19 Polisi 
cyffredinol yn y 
Môr Mewndirol 

Amddiffynfa leol i 
gynnal Pontrhydybont 
ac amddiffynfa leol rhag 
llifogydd i’r gefnwlad. 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Culfor Caergybi (Arfordirol)  
Gwastadeddau llaid llawn anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol yn drwm o fwydod 
gwrychog yw Culfor Caergybi’n bennaf a glannau morfa heli yn y cylch i’r gogledd 
o Bontrhydybont ac o natur fwy tywodlyd wrth y geg ddeheuol y Culfor. Yr awgrym 
yw bod rhan ddeheuol y Culfor dan ddylanwad y llanw, tra nad yw’r rhan ogleddol 
erbyn hyn ond yn derbyn siltiau manach gyda’r gallu i gronni gwaddod ar benllanw. 
Y bwriad at ei gilydd yn yr ardal hon fyddai caniatáu datblygiad naturiol Afon 
Menai, fydd yn caniatáu llifogydd mwy o fewn y cilfachau a mewnfeydd oddi ar y 
brif sianel sy’n golygu na fydd dim Elfennau Ansawdd Biolegol rhynglanwol yn cael 
eu colli gyda chynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, mae ardaloedd lle bydd angen 
cynnal yr amddiffynfeydd, er enghraifft, ym Mhontrhydybont, Trearddur ac i ffyrdd 
pwysig yn rhan dde-orllewinol Ynys Gybi. Felly, y polisi yw MR, ond mae’n 
annhebygol o effeithio’n sylweddol ar yr Elfennau Ansawdd Biolegol. Mae un ardal 
lle bydd yr amddiffynfeydd yn cael eu cynnal yn y Fali fydd yn peri lleol gwasgfa 
arfordirol a cholli anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol y gwastadedd tywod. At ei 
gilydd, mae’n annhebygol y bydd y dewisiadau polisi hyn yn peri dirywio SED y 
corff dŵr hwn.  

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Dienw – dalgylch Crigyll / Caradog (Uned Bolisi 17.20) - Mae’r polisi HTL yng 
ngheg y corff dŵr afonol yn golygu y bydd yr adwy lanwol sydd yno ar hyn o bryd 
yn aros ac yn debygol o gael ei gwella i ddelio â chynnydd yn lefel y môr - bydd 
hyn yn golygu y bydd y darn dŵr croyw tua’r tir o’r adwy lanwol yn aros. Mae’n 
annhebygol y bydd HTL yn peri dirywiad yn y Statws Ecolegol.  
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  
 
 
 

Amh.   

PU17.20 Y Fali Cynllunio hirdymor i 
leihau perygl llifogydd 
gweddilliol. 

HTL HTL HTL Amh.   
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52 PU17.21 Newlands Agwedd cydgysylltiedig 
at arafu erydiad 

MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Culfor Caergybi (Arfordirol) ac Alaw (Trosiannol)  
Y darn hwn o arfordir yw clogwyn isel gyda datblygiad tai Parc Newlands tua’r tir 
o’r clogwyni gwarchodedig. I’r gogledd-ddwyrain o hyn mae Aber Alaw sydd â 
gwastadeddau tywod a llaid helaeth yn cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, 
morfa heli, gyda physgod ymfudol yn mynd trwy ac i fyny Afon Alaw. Bwriad yr 
ardal hon yw caniatáu datblygiad naturiol y morlin ac eithrio yn Newlands, lle mae 
bwriad i leihau erydiad yn hytrach na’i atal yn gyfan gwbl. Felly, mae polisi CRhT2 
yn annhebygol o ddirywio Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr hwn, na chwaith 
ymyrryd â’r hydrodynameg. Felly, ni fydd methiant i gyflawni Amcanion 
Amgylcheddol y CFfD. 
Bae Caergybi (Arfordirol)  
Yn bennaf mae’r darn hwn o arfordir heb ei ddatblygu gyda chyfres o faeau â 
thwyni y tu ôl iddynt mewn mannau a brigiadau creigiog isel yn torri ar eu traws. Y 
bwriad rheoli ar gyfer y darn hwn o forlin (Uned Bolisi 17.23) yw caniatáu 
datblygiad naturiol y twyni a hefyd addasu’r tir i ardaloedd newydd o forfa heli yn y 
pen draw. Felly, ni fydd yr Elfennau Ansawdd Biolegol (anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol a morfa heli) yn dirywio gyda chynnydd yn lefel y môr ond yn hytrach yn 
cynorthwyo gwneud iawn am golledion eraill o gynefin yn y corff dŵr hwn o 
gwmpas Caergybi. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afonydd Alaw a Than’rallt (Uned Bolisi 17.22) - Dosbarthwyd Afon Alaw fel un 
addasedig iawn oherwydd gôr- dynnu dŵr yfed a chadw dŵr gyda Statws Ecolegol 
Cymedrol, tra bo Tan’rallt yn SED. Mae polisi dewisol MR yn annhebygol o beri 
dirywiad yn y Statws / Potensial Ecolegol. 
Afon ddienw (Dalgylch Wygyr) (Uned Bolisi 17.23) – Ni fydd polisi MR CRhT2 yn 
effeithio’n negyddol ar yr afon hon, oherwydd y bydd yr arfordir yn cael ei addasu’n 
fwy naturiol nag o’r blaen. Felly, mae dirywiad yn y Statws Ecolegol yn cael ei 
ystyried yn annhebygol.  
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi.  

Amh.   

PU17.22  Afon Alaw Cynllunio hirdymor i 
leihau perygl llifogydd 
gweddilliol 

MR MR MR Amh.   

PU17.23 
(rhan) 

Traeth Gribin i 
Dwyn Cliperau 

Bae Caergybi  
(Arfordirol – C10) 

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat leol yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol 

MR MR MR Amh.   

PU17.23 
(rhan) 

Traeth Gribin i 
Dwyn Cliperau 

Culfor Caergybi  
(Arfordirol – C11) 
 

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat leol yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol 

MR MR MR Amh.   

PU17.23 
(rhan) 

Traeth Gribin i 
Dwyn Cliperau 

 Alaw  
(Trosiannol – T18) 

Ni fyddai hyn yn 
rhwystro amddiffynfa 
breifat leol yn amodol ar 
gymeradwyaeth arferol 

MR MR MR Amh.   

18 53 PU18.3 Porth Trefadog Gogledd Bae 
Caernarfon  
(Arfordirol – C7)  
  

  MR NAI NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Bae Caernarfon, Ynysoedd y Moelrhoniaid a Gogledd Ynys Môn (i 
gyd yn arfordirol) 
Mae’r uned reoli hon mewn tri chorff dŵr arfordirol, sy’n cael eu gyrru gan ogwydd 
yr arfordir a phrosesau arfordirol dilynol. Clogwyni creigiog uchel yw’r morlin yn 
bennaf o ddaeareg amrywiol yn gymysg â chribau graeanog a baeau tywodlyd sy’n 
cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. Mae’r creigresi rhynglanwol ac islanwol 
creigiog wrth droed y clogwyni’n cynnal cymunedau macroalgâu. Mae llawer o’r 
uned reoli hon yn ddiamddiffyn a bydd yn dal i gael gweithredu’n naturiol dan 
brosesau erydol. Mae ychydig o lecynnau lle mae anheddau sydd ar hyn o bryd yn 
amddiffynedig. Yr unig ardal lle bydd HTL yn parhau yn ystod y 100 mlynedd 
ganlynol yw amddiffyn Atomfa’r Wylfa, bydd hyn yn peri rhywfaint o golled i’r parth 
rhynglanwol creigiog trwy wasgfa arfordirol fydd yn lleihau maint y cymunedau 
macroalgâu. Yn ogystal, mae dwy ardal gyda pholisi o reoli’r cilio ac yna NAI yn y 
pen draw, fydd yn gadael i’r arfordir addasu i gynnydd yn lefel y môr. At ei gilydd, 
mae’n annhebygol y bydd Statws Ecolegol y tri chorff dŵr arfordirol hyn yn dirywio 
o ganlyniad i bolisïau CRhT2 yn yr uned reoli hon. 
Morlyn Cemlyn (Arfordirol)  
Mae Morlyn Cemlyn tua’r tir o draethell fawr ym Mae Cemlyn, ar ochr gysgodol 
pentir creigiog Trwyn Cemlyn. Dynodwyd y morlyn a’r pentir yn SoDdGA, AGA ac 
ACA. Rhannwyd y prif forlyn yn ddau bron gan grib o dir uchel yn rhedeg i lawr y tu 
cefn i’r morlyn o’r fferm ym Mhlas Cemlyn. Dosbarthwyd y morlyn fel addasedig 
iawn oherwydd cyfundrefn gored a llifddor sy’n rheoli lefel y dŵr. Y bwriad rheoli yw 
sefydlu cyfundrefn sy’n cael gweithredu’n naturiol wrth gadw’r Elfennau Ansawdd 
Biolegol (h.y. macroffytau ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol) a swyddogaeth 

Amh.   

PU18.6 
(rhan) 

Bae Cemlyn 
a’r Pentir 

Morlyn Cemlyn  
(Arfordirol – C13)  
 

  MR NAI NAI Amh.   

PU18.6 
(rhan) 

Bae Cemlyn 
a’r Pentir 

Ynysoedd y 
Moelrhoniaid  
(Arfordirol – C12) 
  

  MR NAI NAI Amh.   

PU18.7 Atomfa’r Wylfa   HTL HTL HTL Amh.   
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ecolegol. Bydd hyn yn gofyn cynllun gweithredu manwl di-oed fel bod modd rheoli’r 
morlyn yn y tymor byr i ganolig i ganiatáu addasiad graddol. Ond bod y rheoli hwn 
yn digwydd fel nad yw’r morlyn mwyach yn dibynnu ar adeileddau dynol yna mae’n 
debygol o wella ei Botensial Ecolegol yn hytrach na’i ddirywio, ac mae eisoes wedi 
cael ei ddosbarthu fel PED. Felly, mae’r polisi’n annhebygol o arwain at fethu 
cyflawni CFfD2. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Dienw – Dalgylch Wygyr (PU18.6) – ni fydd polisi CRhT2 yn peri bod Statws 
Ecolegol y corff dŵr hwn yn dirywio. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 18.1, 18.2, 18.4 ac 18.5  

54 PU18.9 Ffordd y 
Traeth 

Gogledd Ynys Môn  
(Arfordirol – C14) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Ynys Môn (Arfordirol)  
Clogwyni creigiog uchel yw’r morlin yn bennaf, gyda chreigresi rhynglanwol ac 
islanwol creigiog wrth eu traed yn cynnal cymunedau macroalgâu a bae tywodlyd 
sy’n cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. Mae Afon Wygyr yn arllwys i’r bae 
rhwng dwy amddiffynfa sy’n creu ardal aberol bach gyda gwastadeddau tywod. Y 
bwriad rheoli ar gyfer y darn hwn o arfordir yw cynnal datblygiad naturiol yr arfordir 
ac eithrio yn rhan o Gemais. Dim ond yn lleol y mae’r amddiffynfeydd yn y bae hwn 
yn effeithio ar y corff dŵr trwy atal y bae rhag treiglo’n ôl naturiol a gorlifo, gan fod 
yr arfordir craig galed n y prif fae’n dal y draethlin hon ymlaen. Mae’r harbwr yn y 
gornel dde-orllewinol lle mae Afon Wygyr yn arllwys i ddal i gael ei gynnal, tra bo’r 
bwriad ar gyfer yr amddiffynfeydd o boptu yw eu cynnal yn y tymor byr i ganolig ac 
ymchwilio i bosibiliadau cynnal y lan mewn ffordd fwy cynaliadwy fydd yn cadw’r 
traeth yn hytrach nag iddo gael ei wasgu gan gynnydd yn lefel y môr yn y tymor 
hwy. Gan na fydd HTL ond yn cael effaith leol gyda rhywfaint o golled o’r traeth 
tywodlyd yn y pen draw a’i bod yn annhebygol y bydd unrhyw ymyriad arwyddocaol 
â’r hydrodynameg sy’n effeithio ar y corff dŵr cyfan, mae’n annhebygol y bydd 
unrhyw ddirywiad yn y Statws Ecolegol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Wygyr (PU18.10) – trwy ddal i gynnal yr amddiffynfeydd sy’n bodoli bydd ceg yr 
afon hon yn aros fel y mae ar hyn o bryd, gyda chynnydd yn lefel y môr fe all fod 
rhywfaint o wasgu ar y gwastadeddau tywod o fewn yr harbwr a gall cyrhaeddiad 
llanw’r afon gynyddu i fyny’r afon ond mae’n annhebygol o beri dirywiad neu atal 
rhag cyflawni Statws Ecolegol Da erbyn 2027. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 18.8 ac 18.12 

Amh.   

PU18.10 Harbwr 
Cemais  

  HTL HTL HTL Amh.   

PU18.11 Promenâd 
Traeth Mawr  
 

  HTL HTL MR Amh.   

55 PU18.14 Gwaith Brics 
Porth Wen 

  MR MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Ynys Môn (Arfordirol)  
Fel gydag Ardaloedd Rheoli 53 a 54 yr arfordir yw clogwyni creigiog uchel o 
ddaeareg amrywiol yn gymysg â chribau graeanog a baeau tywodlyd sy’n cynnal 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol. Mae’r creigresi rhynglanwol ac islanwol creigiog 
wrth droed y clogwyni’n cynnal cymunedau macroalgâu. Mae llawer o’r uned reoli 
hon yn ddiamddiffyn ac yn caniatáu  datblygiad naturiol yr arfordir. Mewn pum 
ardal mae naill ai anheddau neu asedau sy’n amddiffynedig ar hyn o bryd. Y cyntaf 
yw Gwaith Brics Porth Wen (PU18.14) a ddynodwyd yn Heneb Restredig a 
warchodwydg o’r blaenl gan harbwr bach mewn bae tywodlyd. Y bwriad rheoli yw 
cynnal yr amddiffynfeydd presennol yn y tymor byr i ganolig gyda NAI yn y pen 
draw. Mae’r polisi hwn yn debygol o arwain at golled ddibwys o anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol i’r traeth cyfagos, a bydd yn newid dyfnder y dŵr ar gyfer y 
cymunedau macroalgâu, er bod hyn yn annhebygol iawn o effeithio’n sylweddol ar 
ansawdd Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr hwn at ei gilydd.  
 

Amh.   

PU18.15 Porth Llechog   HTL HTL MR Amh.   

PU18.16 Trwyn Costog   MR MR MR Amh. x x x

PU18.17 Amlwch   HTL HTL HTL Amh.   

PU18.18 Porth Eilian  HTL MR NAI    
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Yr ail ardal yw pentref Porth Llechog (PU18.15) sydd yng nghysgod pentir Trwyn 
Melyn gyda mur carreg bach i amddiffyn rhag erydiad a llifogydd a thraeth tywodlyd 
bach yn gymysg â chreigwely sy’n gartref macroalgâu o’i flaen. Y polisi yw HTL yn 
y tymor byr i ganolig ac yna MR i gynllunio ar gyfer addasu glan y môr i fod yn fwy 
cynaliadwy. Am y tro ychydig o berygl sydd o golli unrhyw draeth na newid dyfnder 
y dŵr ar gyfer y cymunedau macroalgâu.  
Y drydedd ardal yw Amlwch (PU18.16>18.17), yr anheddiad mwyaf yn yr uned 
reoli hon. Ffurfiwyd hon o bentir creigiog lle mae Afon Goch Amlwch yn llifo i lawr 
trwy’r hen waith cemegol ac aber bach cul gyda chlogwyni serth o boptu ac yno 
saif harbwr Amlwch. Mae dwy ardal sy’n warchodedig ar hyn o bryd gan 
amddiffynfeydd caled, yr hen waith cemegol ar bentir Trwyn Costog a Harbwr 
Amlwch, a’r dref o’i gwmpas. Y prif fater yn y ddwy uned bolisi hyn yw llifogydd yn 
hytrach nag erydiad arfordirol, gyda gallu’r hen waith cemegol i halogi’r corff dŵr. Y 
bwriad rheoli yw dal i gynnal yr harbwr, sy’n annhebygol o effeithio ar unrhyw 
Elfennau Ansawdd Biolegol. Ar gyfer yr hen waith cemegol, polisi MR yn ystod y tri 
chyfnod yw creu’r ddealltwriaeth nad oes modd dal i gynnal y safle hwn ond bod 
angen penderfynu a fyddai’r safle’n cael ei ailddatblygu neu beidio. Pe bai’r safle’n 
cael ei ailddatblygu mae’r polisi hwn yn derbyn nad amddiffynfeydd mewn 
gwirionedd yw’r dewis i ddal i warchod y safle. Fodd bynnag, o ran y corff dŵr 
byddai’n bwysig penderfynu a yw’r safle hwn yn fater halogi ac a fyddai’n effeithio 
ar y corff dŵr arfordirol cyfagos trwy ei adael mewn perygl llifogydd. Nid yw Afon 
Goch Amlwch yn cyflawni’r Statws Cemegol, ac mae hyn yn bennaf oherwydd y 
gwaith. Am y tro, mae’n annhebygol bod perygl dirywio’r Statws Ecolegol a’r 
Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig at ei gilydd yn y corff dŵr hwn. Fodd 
bynnag gallai fod yn y dyfodol os bydd trechu sylweddol yn digwydd cyn ymchwilio 
i’r materion halogi. 
Yr ardal olaf yw Porth Eilian (PU18.18), sy’n fae bach yng nghornel ogledd-
ddwyreiniol Ynys Môn. Mae’n sefyll mewn bae mwy a ffurfiodd rhwng dau bentir 
creigiog caled sy’n cynnal amrywiol gymuned macroalgaidd yn y parthau 
rhynglanwol ac islanwol. Graean yw’r traeth a llethr arfordirol isel ond serth y tu ôl 
iddo. Mae darn byr o amddiffynfa ac, am nad oes perygl sylweddol o lifogydd 
arfordirol, y polisi yw un sy’n cynnal datblygiad naturiol yn y pen draw ond yn 
caniatáu amser i addasu’n lleol. Mae’n annhebygol y bydd unrhyw golled Elfennau 
Ansawdd Biolegol oherwydd gwasgfa arfordirol. 
At ei gilydd, nid yw’r amddiffynfeydd yn unrhyw un o’r pum ardal hyn yn newid yr 
hydrodynameg ar hyd y morlin ac mae unrhyw golled fach o anifeiliaid di-asgwrn-
cefn dyfnforol a symud cymunedau macroalgâu i fyny’r lan yw yn annhebygol iawn 
o effeithio ar Statws Ecolegol y corff dŵr. Mae PU18.16 wedi methu cyflawni 
Amcanion Amgylcheddol y CFfD2, CFfD3 a CFfD4 oherwydd posibilrwydd 
halogiad cemegol i’r cyrff dŵr arwyneb a dŵr codi cyfagos. Gall caniatáu 
methiant unrhyw un o’r amddiffynfeydd arfordirol atal y corff dŵr arfordirol 
rhag cyflawni Statws Cemegol Uchel erbyn 2027. I wneud iawn am hyn mae 
angen ymchwilio i ddefnyddio technolegau arloesol triniaeth oddefol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon Goch Amlwch (PU18.16) – mae’r afon hon yn methu cyflawni Statws 
Cemegol Da er bod y rhesymau dros hyn yn anhysbys, ond fe allai fod oherwydd 
yr hen waith cemegol y mae’n llifo trwyddo.  
Ground Water Bodies (CFfD4): 
Mân Gorff Dŵr Codi Ynys Môn – Gwelwch y sylwadau uchod. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 18.13  
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19 56 PU19.2 Portobello   MR MR NAI Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Ynys Môn (Arfordirol)  
Yr uned reoli hon yw clogwyni clai uchel gyda glannau creigiog lle mae cymunedau 
macroalgâu yn byw o boptu ceg Bae Dulas sydd â dwy afon yn llifo iddo (Dienw - 
Dalgylch Wygyr ac Afon Goch Dulas). Aber cul yw Bae Dulas wedi mewnlenwi â 
gwastadeddau tywod a llaid, gyda dau dafod tywod yn ymestyn ar draws ei geg, yr 
un mwyaf i’r de gyda morfa heli y tu ôl iddo. Ffurfiodd y tafod y tu ôl i frigiad craig a 
phentir Craig y Sais. Dynodwyd glan ddeheuol yr aber a’r tafod mewnol yn 
SoDdGA oherwydd eu gwerth amgylcheddol. Bwriad yr uned reoli hon yw gadael 
i’r morlin i weithredu’n naturiol ac addasu i gynnydd yn lefel y môr, wrth rwystro 
cynnal amddiffynfeydd preifat ond iddynt dangos nad ydynt yn ymyrryd â 
datblygiad naturiol yr arfordir. Mae amddiffynfeydd lleol yn gwarchod pentrefan 
bach Portobello nad ydynt yn rhyngweithio gyda’r traeth tua’r môr. Bydd yr 
amddiffynfeydd hyn yn cael eu cynnal yn y tymor byr i ganolig gyda golwg ar hybu 
swyddogaeth naturiol y lan yn yr hirdymor gyda pholisi NAI. Mae’n annhebygol y 
bydd y polisi hwn yn effeithio’n sylweddol ar Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid 
di-asgwrn-cefn yng ngwaddodion y traeth o flaen yr amddiffynfeydd ac, felly, mae’n 
annhebygol o ddirywio’r Statws Ecolegol chwaith. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Dienw – Dalgylch Wygyr ac Afon Goch Dulas (19.3) – mae’r ddau gorff dŵr 
afonol hyn yn llifo i Fae Dulas sy’n ddiamddiffyn ac a fydd yn dal i weithredu’n 
naturiol ac, felly, ni fydd Statws Ecolegol y cyrff dŵr afonol hyn yn dirywio. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 19.1 ac 19.3  

Amh.   

57 PU19.4 Porth Llydan   MR MR MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Ynys Môn (Arfordirol)  
Ymhellach o gwmpas yr ynys, ar ochr ddeheuol pentir creigiog Ynys Moelfre mae 
pentref Moelfre. Tuag at ben gogleddol y pentref, ar hyd y lan greigiog isel mae 
gorsaf y bad achub, yr hen gwt cychod a Chanolfan Forol Seawatch, yn y Porth 
Lydan. Ym Mhorth Moelfre, y brif lan, lle mae’r ffordd a thai ar y draethlin, mae 
llithrfa a chychod yn cael eu cadw ar y traeth graean bach. Polisi MR ar gyfer Porth 
Lydan yw gadael amser i addasu rheolaeth y lan hon ac efallai symud asedau a’r 
ffordd ymhellach i’r tir lle bo modd fel nad oes cymaint o ddibyniaeth ar gynnal yr 
amddiffynfeydd yn y dyfodol, ond gadael i’r arfordir ddatblygu’n naturiol. Y bwriad 
ym Mhorth Moelfre yw HTL yn y tymor byr i ganolig; yna eto reoli adlinio neu gilio’r 
traeth. Nid yw traethau graean symudol yn cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn 
dyfnforol ac, felly, ni fydd unrhyw wasgfa arfordirol yn peri colledion lleol. Mae’r 
morlin o gwmpas Porth Lydan yn barth rhynglanwol creigiog gyda chymunedau 
macroalgâu, fydd yn addasu i gynnydd yn lefel y môr trwy symud i fyny’r lan. Nid 
yw’r amddiffynfeydd lleol yn debygol o gyfyngu’n sylweddol ar hyn. 
Traeth Bychan yw’r bae nesaf tua’r de, sydd â thraeth tywodlyd helaeth gyda 
brigiad creigiog lle mae macroalgâu yn byw. Yng nghornel ogleddol y bae hwn mae 
llithrfa a chanolfan chwaraeon dŵr sydd ar hyn o bryd yn defnyddio hen chwarel a 
foddwyd i lansio a chadw cychod. Ni does amddiffynfeydd llinol caled yn amddiffyn 
yr ardal ac mae’r polisi’n caniatáu adlinio rheoledig parhaus heb ychwanegu 
amddiffynfeydd caled gyda pholisi o NAI yn y pen draw, fydd yn gadael i’r traethau 
dreiglo’n ôl yn naturiol. Nid yw’r polisi’n debygol o effeithio ar Elfennau Ansawdd 
Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a macroalgâu. 
At ei gilydd, mae’r uned reoli hon yn annhebygol o arwain at ddirywio Statws 
Ecolegol y corff dŵr arfordirol hwn. 
 
 
 
 
 

Amh.   

PU19.5 Porth Moelfre   HTL HTL MR Amh.   

PU19.7 Canol Traeth 
Bychan  

  MR NAI NAI Amh.   
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Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Dienw – Dalgylch Lligwy (19.5) – mae’r corff dŵr afonol hwn yn arllwys i’r arfordir 
ym Mhorth Moelfre lle mae’r polisi HTL yn y tymor byr i ganolig. Bydd ceg yr afon 
hon yn dal i gael ei chyfyngu’n annaturiol gyda rhywfaint mwy o ymwthiad 
halwynog gyda chynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag mae hyn yn annhebygol o 
effeithio ar y Statws Ecolegol na’r Elfennau Ansawdd Biolegol cysylltiedig. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 19.6 ac 19.8 

58 PU19.10 Benllech 
Ffordd y 
Traeth 

  HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Gogledd Ynys Môn (Arfordirol)  
Mae hon yn uned reoli fawr yn cynnwys clogwyni creigiog uchel a glannau 
rhynglanwol creigiog yn cynnal amrywiol gymunedau macroalgaidd o boptu bae 
tywodlyd mawr symudol yn dwyn yr enw Traeth Coch sy’n cynnal rhai anifeiliaid di-
asgwrn-cefn dyfnforol (nid yw rhan fwyaf y gwastadeddau tywod yn amrywiol 
arbennig oherwydd eu natur symudol dros ben). Yn ffurfio ymyl y bae tua’r tir mae 
gwaddodion mân cyfoethocach ac algâu byrhoedlog sy’n cynnal cymunedau 
cyfoethog anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol gyda rhai darnau cyfyng o forfa heli. 
Dynodwyd yr ardal islanwol yn rhan o ACA Afon Menai a Bae Conwy; fodd bynnag 
nid yw hyn yn cynnwys y gwastadeddau tywod rhynglanwol helaeth, ar wahân i un 
ardal fechan o gwmpas pentir Trwyn Dwlban, sy’n SoDdGA. Y brif gymuned yn yr 
ardal yw Benllech, i’r gogledd o’r Traeth Coch ac yn sefyll ar hyd dyffryn afon 
(ddienw - Dalgylch Lligwy) ac ar draeth tywodlyd yn dwyn yr enw Traeth Benllech. 
Mae Afon y Marchogion yn arllwys ar ben gogleddol y bae. Y bwriad rheoli yw HTL 
yn y tymor byr i ganolig ond yna hybu rheoli llifogydd ac erydiad yn fwy cynaliadwy 
yn y pen draw gyda pholisi MR. Mae’r ardal amddiffynedig yn gymharol fach, gyda 
morglawdd llinellol caled yn gwarchod y ffordd a graean sefydlog yn y blaendraeth 
uchaf o’i flaen. Fodd bynnag, mae’r amddiffynfeydd hyn yn rhyngweithio â 
phrosesau naturiol yr arfordir ac yn atal y draethlin rhag erydu’n sylweddol. Yn 
bwysig mae gwaith trin carthion ar gopa’r clogwyni ym mhen deheuol y traeth. 
Mae’r polisi HTL yn debygol o arwain at golli rhywfaint o’r traeth yn y tymor canolig 
wrth i lefel y môr gynyddu ac mae’r traeth yn cael ei atal rhag treiglo’n ôl yn naturiol 
a bydd ei gyfaint yn lleihau. Gan fod hyn yn anghynaliadwy, y polisi yn y pen draw 
yw adlinio rheoledig gyda phosibilrwydd symud rhai amwynderau’n ôl i adael i’r 
arfordir dreiglo’n ôl yn naturiol fel ag i beidio peri colli’r traeth a’i Elfennau Ansawdd 
Biolegol cysylltiedig, gan y bydd y lefel trwythiad yn newid hefyd. 
Mae darn bach ar ochr orllewinol y Traeth Coch, yn dwyn yr enw Porthllongdy, lle 
mae morglawdd yn gwarchod maes carafanau sefydledig, ac mae’r un agwedd yn 
cael ei chymryd ag ar Ffordd Traeth Benllech. Gyda chynnydd yn lefel y môr bydd 
effeithiau tebyg yn digwydd ar yr anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, gyda rhywfaint 
o golled yn y tymor canolig. Ar ochr ddeheuol y Traeth Coch mae ceg Afon 
Nodwydd. Lleoliad yr afon hon sy’n nodi’r newid yn y cefndraeth o’r morfa heli a 
gwastadeddau llaid tua’r gorllewin i’r glannau mwy a mwy tywodlyd ar hyd y llethr 
arfordirol yn codi’n raddol o’r lan ddwyreiniol. Tua’r tir ar ochr mwy tywodlyd y 
traeth gyda chefn graean mae mân ffordd a maes parcio. Mae’n anghynaliadwy dal 
i amddiffyn y ffordd hon a gallai polisi MR i ymchwilio i sut mae modd rheoli’r ffordd 
hon yn y dyfodol adael i’r ardal hon dreiglo’n ôl yn naturiol, fel nad oes unrhyw 
draeth yn cael ei golli trwy wasgfa arfordirol neu newid yn y lefel trwythiad a allai 
beri effeithio ar Elfennau Ansawdd Biolegol anifeiliaid di-asgwrn-cefn. Mae gweddill 
y morlin i gael addasu’n naturiol i erydiad a llifogydd arfordirol. 
At ei gilydd, y farn yw bod y casgliad polisïau ar gyfer yr uned reoli hon yn cefnogi 
datblygiad naturiol y morlin yn gryf yng nghorff dŵr arfordirol Gogledd Ynys Môn. Y 
rhagolwg yw ei bod yn annhebygol y bydd unrhyw golledion sylweddol na 
newidiadau i Elfennau Ansawdd Biolegol y corff dŵr hwn a fyddai’n peri dirywiad yn 
y Statws Ecolegol Da. 
 
 

Amh.   

PU19.12 Y Traeth Coch    HTL HTL MR Amh.   

PU19.14 Afon Nodwydd   MR MR MR Amh.   
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Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Afon y Marchogion (PU19.10) – mae gan yr afon hon Statws Ecolegol Cymedrol 
ac nid yw polisi CRhT2 yn debygol naill ai o beri dirywiad nac atal cyflawni SED 
erbyn 2027. 
Afon Nodwydd (PU19.14) – mae’r afon hon yn cael addasu’n naturiol, a bydd 
ymwthiad halwynog yn cynyddu gyda chynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag bydd 
hyn yn raddol a bydd yr Elfennau Ansawdd Biolegol dŵr croyw’n gallu addasu yn 
hytrach na dirywio. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 19.9, 19.11, 19.13, 19.15>19.17  

20 59 PU20.1 
(rhan) 

Gerizim Afon Menai  
(Arfordirol – C8)  
 
  
  
  

  HTL HTL HTL Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Afon Menai (Arfordirol) a Bae Conwy (Arfordirol)  
Mae’r uned reoli hon yn cwmpasu traethlin ddeheuol Penmaen-mawr, sy’n ffurfio 
cefndraeth uniongyrchol bae mawr, ac sydd mewn dau CDAI (oherwydd amddiffyn 
yr arfordir a physgodfeydd cregyn) sydd â Photensial Ecolegol Cymedrol. Mae’r 
arfordir yn codi’n serth o’r blaendraeth, sydd â blaendraeth uchaf graean a 
blaendraeth isaf tywodlyd, gyda phonciau tywod boddedig (Ponciau Pedwar 
Gwryd) yn cynnal cymunedau anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol gwerthfawr ac 
sy’n nodwedd ddynodedig o ACA Afon Menai a Bae Conwy. Amddiffynnwyd y lan 
hon ar ei hyd. Mae’r ardal yn ddibynnol i raddau ar ailgylchu gwaddod gan lifau 
aber Afon Conwy, ond mae’n annibynnol gan mwyaf ac yn dioddef ymosodiad 
tonnau. Bydd y polisi HTL ar gyfer yr uned hon yn atal yr arfordir rhag treiglo’n ôl 
yn naturiol. Fodd bynnag, gan fod tir yn codi byddai rhywfaint o’r parth rhynglanwol 
(sydd â gwaddodion o ansawdd gwael) wedi cael ei golli’n naturiol gyda chynnydd 
yn lefel y môr. Yn bwysig wrth i’r parth rhynglanwol leihau bydd dyfnder y dŵr o 
gwmpas y ponciau tywod yn cynyddu, yn ogystal â chynyddu maint y ponciau. At ei 
gilydd, mae modd ystyried bod y polisïau HTL yn annhebygol o beri dirywio’r 
Potensial Ecolegol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 

Conwy (Trosiannol) – ni fydd cynnal yr amddiffynfeydd yn yr uned reoli hon yn 
effeithio ar y corff dŵr trosiannol cyfagos, ond yn hytrach i’r gwrthwyneb. Gyda 
chynnydd yn lefel y môr fe all y brif sianel drai lifo’n fwy uniongyrchol tua’r gogledd 
a allai leihau faint o waddod sy’n cael ei ddarparu i’r lan ym Mhenmaen-mawr. 
Bydd hyn yn cael ei ymchwiliwyd gyda Chorff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol Conwy 
isod. 

Dienw i Fae Conwy a Gyrach (PU20.2) – Trwy ddal i HTL ar hyd glan Penmaen-
mawr mae ceg y ddwy afon hyn yn dal i gael eu cyfyngu am eu bod yn gorfod 
mynd dan y prif ffyrdd a’r rheilffordd. Gallai hyn fod yn dylanwadu ar allu pysgod i 
fudo ymhellach i fyny’r afon. Fodd bynnag, mae hyn yn annhebygol o arwain at 
ddirywio Statws Ecolegol y corff dŵr cyfan.  
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi. 

Amh.    

PU20.1 
(rhan) 

Gerizim Bae Conwy  
(Arfordirol – C15) 
  
  

  HTL HTL HTL Amh.    

PU20.2 Penmaen-
mawr 

Dull cydgyllido i gynnal 
defnydd y promenâd, y 
ffordd a’r rheilffordd. 

HTL HTL HTL Amh.    

60 PU20.3 Morfa Conwy  Conwy (Trosiannol 
– T19) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Posibilrwydd adlinio 
ymlaen, i’w ystyried ar y 
cyd â rheolaeth yn 
Neganwy. 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Conwy (Trosiannol) 
Mae’r uned reoli hon yn cwmpasu rhannau allanol a chanol yr aber o Forfa Conwy 
ar draws i Draeth Melyn ac i fyny’r aber at y Sarn lle mae’r rheilffordd yn croesi’r 
aber. Mae’r hydrodynameg a llwybrau cludo gwaddodion yr aber hwn yn gymhleth 
a gallant effeithio ar gorff dŵr arfordirol Bae Conwy cyfagos, yn enwedig gyda 
chynnydd yn lefel y môr. Dosbarthwyd yr aber fel addasedig iawn oherwydd 
amddiffyn rhag llifogydd ac, ar hyn o bryd, mae o Botensial Ecolegol Cymedrol.  
Yn rhan allanol yr aber mae poncen dywod helaeth (Glan Môr Conwy) sy’n ffurfio 
llawer o’r aber allanol ac yn cynnal cylchoedd helaeth o bonciau cregyn gleision yn 
ogystal ag anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, y ddau’n darparu bwyd i bysgod 

Amh. x  

PU20.4 Marina Conwy    HTL HTL HTL Amh. x  

PU20.5 Conwy   HTL HTL HTL Amh. x x 

PU20.6 Cwm Gyffin    HTL HTL MR Amh. x  
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PU20.7 Y Sarn   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  HTL HTL HTL ymfudol. Mae llecynnau o wastadeddau tywod a llaid yn yr aber allanol culach 
rhwng Morfa Conwy a’r Sarn. Mae’r amddiffynfeydd yn atal yr amrywiol lannau 
rhag erydu a threiglo’n ôl. Fodd bynnag, dim ond y Sarn sy’n newid yn sylfaenol sut 
mae’r gyfundrefn naturiol yn gweithredu.  
Y bwriad rheoli yw parhau HTL, gyda rhywfaint o adlinio rheoledig a chilio yn y 
trydydd cyfnod, fydd yn gofyn cynllun strategol sy’n ystyried gweithrediad yr aber i 
gyd, fel ag i ddatblygu cynllun rheoli’r arfordir mwy cynaliadwy ac addasol i 
gynnydd yn lefel y môr. Bydd hyn yn peri colli’r blaendraeth tywodlyd a chynefin 
rhynglanwol sydd eisoes yn gyfyngedig, gan effeithio ar Elfennau Ansawdd 
Biolegol ffytoplancton, macroalgâu, anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol a physgod 
trwy bosibilrwydd newidiadau mewn dyfnder dŵr, cymylogrwydd, ôl crafu, llwyth 
gwaddod a newidiadau yn lefel trwythiad y traeth. Caiff dirywiad Potensial Ecolegol 
ei ystyried yn debygol yn y tymor byr i ganolig, gyda phosibilrwydd gwella yn y pen 
draw ond bod cynllun rheoli mwy cynaliadwy’n cael ei ddyfeisio ar gyfer yr aber. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Dienw gorllewin Aber Afon Conwy (PU20.5) – Ar hyn o bryd, cyfyngwyd ar geg 
yr afon gan y datblygiadau o gwmpas Aber Afon Conwy. Bydd HTL yn dal i 
gyfyngu’r datblygiad naturiol, a allai fod yn y rheswm pam nad yw hwn ond o 
Statws Ecolegol Cymedrol – er nad oes digon o wybodaeth i benderfynu hyn. 
Mae’n annhebygol y bydd HTL yn peri dirywiad yn y Statws Ecolegol ond fe allai 
hyn atal rhag cyflawni SED, er bod angen rhagor o wybodaeth.  
Gyffin (PU20.6) – Mae ceg yr afon hon yn fwy naturiol na’r hon sy’n arllwys yn 
PU20.5, ac mae’n SED. Mae’n annhebygol y bydd polisi HTL o gwmpas y 
rheilffordd yn peri dirywio SED. 
 
Ni hepgorwyd unrhyw Unedau Polisi. 

Amh. x  

PU20.8 Deganwy Penderfyniadau mewn 
cysylltiad â’r rheilffordd 
ac o safbwynt cynllunio 
gofodol. MR i’w ystyried 
ar y cyd â rheolaeth ym 
Morfa Conwy. 

HTL HTL MR Amh. x  

PU20.9 Trwyn 
Deganwy  

MR i’w ystyried ar y cyd 
â rheolaeth ym Morfa 
Conwy a’r uchod uned. 

HTL HTL/
MR 

MR Amh. x  

PU20.10 Traeth Melyn Yn amodol ar gynnal y 
rheilffordd. Y polisi yn 
niffyg fyddai MR. 

HTL HTL HTL Amh. x  

61 PU20.11 Pen Morfa a’r 
Cwrs Golff 
 

Gyda’r bwriad o gynnal 
a gwella amddiffynfeydd 
rhag llifogydd yn 
Llandudno yn unol â 
chynnydd yn lefel y môr. 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Conwy (Trosiannol)  
Y bwriad rheoli ar ochr ddwyreiniol yr aber allanol yw parhau HTL o gwmpas Pen 
Morfa a’r cwrs golff trwy reoli gwaddod ar hyd y draethlin. Bydd hyn yn peri colli’r 
traeth graean o flaen yr amddiffynfeydd trwy fwy o effaith y tonnau gyda mwy o 
gynnydd yn lefel y môr, yn ogystal â gwasgfa arfordirol. Bydd colli’r cynefin hwn yn 
cael ei liniaru trwy adael i’r arfordir i’r gogledd o Ben Morfa ymlaen i Benrhyn y 
Gogarth addasu’n naturiol gyda pholisi NAI, fydd yn gadael i’r clogwyni erydu ac, 
felly, ddarparu rhywfaint o waddod i gynorthwyo lleihau gwasgfa arfordirol. Felly, y 
farn yw bod polisi CRhT2 ar gyfer yr uned reoli hon yn annhebygol o arwain at 
ddirywiad Potensial Ecolegol. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Mae terfyn corff dŵr arfordirol Bae Conwy ran o’r ffordd ar draws PU20.13. Fodd 
bynnag, gan mai’r polisi yw NAI ac felly mae drifft disgynnol uned bolisi (PU20.12), 
mae’n annhebygol y bydd y polisïau’n peri dirywiad yn y Potensial Ecolegol. Nid 
oes unrhyw gyrff dŵr afonol yn yr uned reoli hon. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 20.12 a 20.13 

Amh.    

62 PU20.15 Cyffordd 
Llandudno ac 
Aber Afon 
Ganol  
 

Gyda’r bwriad o gynnal 
yr amddiffynfa’n unol â 
chynnydd yn lefel y môr. 
Byddai adlinio trwy’r 
Warchodfa Natur 

HTL HTL MR Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol (CFfD2): 

Conwy (Trosiannol)  
Mae rhan fewnol yr aber yn cynnwys cylchoedd helaeth o wastadeddau llaid a 
thywod yn cynnal anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol, gydag ardaloedd o forfa heli, 
yn arbennig Gwarchodfa Natur Llansanffraid Glan Conwy. Dynodwyd y prif aber 
(ac eithrio’r warchodfa natur) yn SoDdGA (Aber Afon Conwy). Gyda chynnydd yn 
lefel y môr bydd rhywfaint o gynnydd yn y prism llanwol, er bod digon o led ar gyfer 
newid, yn enwedig ar hyd yr ochr orllewinol i Dal-y-cafn. Y bwriad rheoli yw gadael 
i ochr orllewinol yr aber i mor bell â Thal-y-cafn addasu’n naturiol, wrth symud o 
bolisi HTL llwyr ymhellach i fyny’r afon i adlinio rheoledig gyda’r bwriad hirdymor o 

Amh.    

PU20.16 Llansanffraid 
Glan Conwy 

Yn amodol ar gynnal y 
rheilffordd 

HTL HTL HTL Amh. x   

PU20.17 Llansanffraid 
Glan Conwy i 
Dal-y-cafn 

Yn amodol ar gynnal y 
rheilffordd 

HTL HTL HTL Amh. x   



  Helaethiad V 
 55  
 

Terfynau Polisi CRhT2 Corff Dŵr 
Trosiannol ac 
Arfordirol 
  

Polisi Dewisol    Asesiad CFfD o Ddirywiad fesul Uned Reoli 
 
(Cyrff Dŵr Trosiannol ac Arfordirol, Cyrff Dŵr Croyw a Chyrff Dŵr Codi gyda’r 
Unedau Polisi perthnasol) 

A gyflawnwyd yr Amcanion 
Amgylcheddol? 

PDZ MAN PU Enw’r Polisi Sylwadau ar y Polisi 2025 2055 2105 

C
F

fD
1

 

C
F

fD
2

 

C
F

fD
3

 

C
F

fD
4

 

PU20.18 Tal-y-cafn Cilio’r amddiffynfa at y 
rheilffordd 

HTL MR MR ganiatáu treiglo’n ôl naturiol trwy adleoli’r rheilffordd. Bydd hyn yn peri creu rhagor 
o gynefin rhynglanwol a morffoleg naturiol yr afon. Mae angen cynnal ochr 
ddwyreiniol yr aber yn bennaf er mwyn gwarchod y rheilffordd, a bydd hyn yn peri 
newidiadau yn llethr, cymhlethdod y draethlin, llif ac ail-gronni fertigol y morfeydd 
heli gan gyfyngu ar fynediad at feithrinfeydd pysgod gyda chynnydd yn lefel y môr. 
Fodd bynnag, bydd hyn yn cael ei liniaru yn yr ail wrth i adlinio rheoledig yr aber 
rhwng Tal-y-cafn a Llanrwst gael ei sefydlu, ac eto yn y trydydd cyfnod ar hyd aber 
Afon Ganol, fydd yn creu cynefin. 

Cyrff Dŵr Eraill (CFfD3): 
Mae nifer o afonydd yn arllwys i Aber Afon Conwy yn yr uned reoli hon - Wydden a 
Ganol yn Uned Bolisi 20.15, Dienw i ddwyrain Aber Afon Conwy yn Uned Bolisi 
20.16, Hiraethlyn yn PU20.17, ac Iwrch, Dulyn, Porth-llwyd, Ddu, Crafnant a 
Chonwy yn Uned Bolisi 20.19. Wydden yw’r unig gorff dŵr a ddosbarthwyd fel 
addasedig iawn oherwydd amddiffyn rhag llifogydd yn hytrach nag oherwydd tynnu 
dŵr, ac mae o Botensial Ecolegol Da. Mae’r casgliad polisïau yn yr uned reoli’n 
annhebygol o beri dirywio Potensial Ecolegol wrth i lefel y môr gynyddu gan mai’r 
bwriad rheoli yw gadael i’r aber addasu’n naturiol ble bo modd, gydag ardaloedd o 
adlinio rheoledig a chilio yn y ddau gyfnod olaf. 
 
Hepgorwyd Unedau Polisi (oherwydd NAI/NAI/NAI ar arfordiroedd 
diamddiffyn): 20.14  

Amh.    

PU20.19 Tal-y-cafn i 
Lanrwst 

Y bwriad fyddai adleoli’r 
rheilffordd at ymyl 
gorlifdir y llanw. Dan y 
polisi hirdymor byddai 
amddiffynfa leol i 
bentrefi’n cael ei 
ystyried ymhellach. 

HTL MR NAI Amh.    
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WFD Asessment - Stage 1 Review Project No.: 9T9001 be returned to:

Reviewer:
Sarah Vincent-

Piper
Organisation:

Page 
No.

Paragraph Line Comment Name Date RH Response Name Date

1 1 4 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.10
1 3 3 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.11
3 2 4 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.12
3 4 1 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.13
7 1 4 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.14
7 4 2 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.15

42 1 2 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.16

10 5 1
There are a large number of river water 
bodies.... 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.17

39 4 3 Defences range from soft cliff..... 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.18
40 3 4 doubled up on comma 27-Aug-10 Changed L.Jolley 01.09.19

Very little to comment on, a really good report.  Everything from the EA guidance for the first 2 stages was covered well.
Maps and diagrams were really useful, clear and relevant and made the document more understandable.
Boundary issues maps were really good and matched the descriptions in the text well. I see no reason not to change the boundaries to the suggestions - 
would want to make sure the rest of the steering group was happy with the decision though.

Just a few minor typos and errors....

When referring to Environment Agency 
Wales there is no 'the'. 

Client Steering Group and Interested Parties Document Review

Document Title: e.jolley@royalhaskoning.com

General Comments: Environment Agency Wales



Stage 1 - Initial WFD Investigation Report Project No.: 9T9001 be returned to:

Reviewer: Helen Millband Organisation:

No General Comments
Page 
No.

Paragraph Line Comment Name Date RH Response Name Date

10 k3.1.3

This and the paragraph below refer to 
candidate HMWB.  HMWB were referred to 
as candidates at earlier stages of the 
designation process, but since the first 
river basin plans in Dec 2009, they should 
be referred to as "HMWB" rather than 
"cHMWB".  Helen Millband 03-Sep-10

This has been 
taken on 
board and any 
cHMWB have 
been changed 
to HMWB L.Jolley 06.09.10

10 k3.1.3 3

"Many of the water bodies have not yet 
been
assessed for their Ecological Quality." - 
again, these had been assessed for 
ecological status at the time of the first 
river basin plan in Dec 2009, although 
chemical status remined not yet assessed 
for many. Question if latest classification 
dataset was used? Helen Millband 03-Sep-10

Amended 
against the 
GIS data from 
Geostore. L.Jolley 06.09.10

1 table 3.2 line F53, 

Ho were "relevant mitigation measures" 
chosen?  F53 Llyfni has 3 relevant 
measures listed, yet line F44 Ysgethin has 
some of the same mititgation measures 
(listed in Annex B of River basin plans) 
which are not lised in table 3.2 Helen Millband 03-Sep-10

Been checked 
and amended 
against the 
Geostore 
spreadsheet. L.Jolley 06.09.10

Environment Agency (Area)

Client Steering Group and Interested Parties Document Review

Document Title:

General Comments:

e.jolley@royalhaskoning.com



Page 
No.

Paragraph Line Comment Name Date RH Response Name Date

24 table 3.2 F47

Discrepancies between table 3.2 and 
annex B of river basin plan - need 
rechecking.  I cross checked a few entries 
in Table 3.2 with annex B of the Western 
Wales river basin plan.  Found 
discrepancies e.g.  Dwyryd estuary south 
GB110065053500 is not a HMWB in annex 
B yet Table 3.2 suggests it is; Wnion - 
lower GB110064048800 is a HMWB in 
aanex B, table 3.2 says it isn't. Helen Millband 03-Sep-10

Been checked 
and amended 
against the 
Geostore 
spreadsheet. L.Jolley 06.09.10

table 3.2

Surprised not to see GB110102058670 
Cefni - tidal limit to Ceint or the Glaslyn 
tidal limit to Croseor GB110102058670  in 
table 3.2 of freshwater bodies - looks like it 
should be from map in annex K 1 - 
Freshwater Bodies for PDZs in the West 
Wales SMP2 Area, unless certain 
percentage of the length of the surface 
water body needs to lie within the flood 
zone?  Cefni and Glaslyn estuaries get 
specific mention in k3.2.9 Helen Millband 03-Sep-10

These were 
accidentally 
missed and 
have been 
added into the 
assessment. L.Jolley 06.09.10

39 k3.2.4 lines 7-

Not sure what meant by "There are
only candidate HMWBs, and those that are 
designated for coast protection reasons. 
The
uncertainty (i.e. candidate status) could be 
due to the lack of confidence as to whether 
the
coast protection is contributing to anything 
other than GEP." Helen Millband 03-Sep-10

This sentence 
has been 
changed and 
amended to: 
There are xx  
HMWBs that 
have been 
designated for 
coast 
protection 
reasons L.Jolley 06.09.10

39 k3.2.6 2 should be Cefni not Cefri. Helen Millband 03-Sep-10
Changed 
error. L.Jolley 06.09.10
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