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Sut y byddwn yn gwneud hyn?  
 

Ein cynllun gweithredu ar gyfer cyflawni'r amcan hwn  
 

Cyf Camau Gweithredu a Mesurau Erbyn Pryd 

A 

Mynd i'r afael â gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Byddwn yn cynghori'r Awdurdod 
cyfan a phartneriaid ynghylch yr angen i roi sylw i ofynion amgylcheddol Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016, sy'n gosod rheidrwydd arnom i 'geisio cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth lle bo 
hynny’n rhan briodol o’u swyddogaethau, ac wrth wneud hynny, hyrwyddo cydnerthedd 
ecosystemau’ 

1 Byddwn yn adolygu swyddogaeth Gorfodi Rheolau Cynllunio a Chadwraeth yn yr Is-
adran Gynllunio i sicrhau y gall gyflawni ei chyfrifoldebau o dan Ddeddf yr Amgylchedd  

Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn parhau i gyflawni prosiect Britheg y Gors Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau 
Mynydd Mawr, a hynny'n unol â'r Canllawiau Cynllunio Atodol sy'n ceisio sicrhau bod 
o leiaf 100 hectar o gynefin Britheg y Gors yn cael eu rheoli'n barhaus.  

Hydref 2021 

3 
Byddwn yn cymryd i ystyriaeth ofynion Deddf yr Amgylchedd wrth weithredu a 
monitro'r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig ac yn y broses o benderfynu ar 
geisiadau cynllunio.  

Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi'r Adroddiad Monitro Blynyddol mewn perthynas 
â'r Cynllun Datblygu Lleol ac yn sicrhau y rhoir sylw i oblygiadau'r Ddeddf.  Hydref 2017 

5 Byddwn yn parhau i ddatblygu'r cymorth Ymgynghori Cynllunio mewnol a ddarperir i 
adrannau sy'n datblygu cynlluniau lle mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio. 

Mawrth 
2018 

6 
Byddwn yn parhau i fwrw ati i lunio Rhestr Taliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol  (CIL) 
a thystiolaeth ategol (gan gynnwys anghenion ecolegol) i lywio ymgyngoriadau’r 
dyfodol a phenderfyniadau'r Cyngor. 

Mawrth 
2018 

7 
Byddwn yn paratoi ac yn cyhoeddi at ddibenion ymgynghori cyn mabwysiadu, 
Orchymyn Datblygu Lleol ar gyfer Canol Tref Llanelli, fel rhan o ymagwedd strategol 
gydgysylltiedig at adfywio yng nghanol y dref. 

Mawrth 
2018 

8 

Byddwn yn parhau i fonitro, a, lle bo'n briodol, reoli'r defnydd o arian a godwyd drwy 
gyfraniadau gan ddatblygwyr, gan gynnwys cytundebau adran 106. O ganlyniad 
byddwn yn sicrhau y defnyddir arian yn briodol a bod defnydd effeithlon a di-oed yn 
cael ei wneud o gronfeydd, yn enwedig gwelliannau ecolegol ar gyfer ecosystemau 
gwydn. 

Mawrth 
2018 

9 

Byddwn yn gwella cysylltiadau gweithio ac yn datblygu Cytundeb Lefel Gwasanaeth 
gyda phartneriaid Awdurdod Lleol eraill drwy nodi'n barhaus "ffyrdd gwell o weithio" 
a blaenoriaethu'r gwasanaeth Mwynau a Gwastraff i ddarparu gwasanaeth mwy 
effeithlon ac effeithiol i'n cwsmeriaid.  

Mawrth 
2018 

10 Byddwn yn monitro'r caniatâd cynllunio a roddir ac a wrthodir ar gyfer datblygiadau ar 
orlifdir C1 a C2 (Adroddiad Perfformiad Blynyddol (Cynllunio): SD4) Hydref 2017 

11 Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn mynd rhagddo os yw'n effeithio ar safleoedd  Natura 
2000 (Targed 30 Polisi Monitro CDLl)  Hydref 2017 

12 Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn mynd rhagddo os yw'n effeithio ar safle sydd wedi'i 
ddynodi at ddibenion cadwraeth natur (Targed 31 Polisi Monitro CDLl) Hydref 2017 

Amcan Llesiant 12
Amgylchedd Iach a Diogel - Gofalu am yr amgylchedd nawr ac ar gyfer 

y dyfodol 
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13 
Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn mynd rhagddo os bydd yn niweidiol i statws cadwraeth 
ffafriol rhywogaeth a warchodir gan Ewrop, neu'n achosi niwed sylweddol i rywogaeth 
a ddiogelir gan statud arall (Targed 32 Polisi Monitro CDLl)  

Hydref 2017 

14 

Byddwn yn monitro'r gwahanol amcanion cynaliadwyedd a nodir yn Adran Monitro  
Arfarniad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol Adroddiad Monitro 
Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol (yn cwmpasu cynaliadwyedd, bioamrywiaeth, 
ansawdd aer, ffactorau hinsawdd, dŵr, lleihau'r defnydd o adnoddau cyfyngedig, 
hyrwyddo hierarchaeth gwastraff, pridd, ac ati.) 

Hydref 2017 

15 Byddwn yn cynyddu canran yr holl geisiadau cynllunio y penderfynir arnynt mewn 
pryd (PAM/018)                                                                                              (Canlyniad 2016/17 - 69.8%) 75% 

16 Byddwn yn cynyddu % yr apeliadau cynllunio sy'n cael eu gwrthod (PAM/019)      
 (Canlyniad 2016/17 - 66.67%) 69% 

B Byddwn yn cyhoeddi blaen-gynllun i gydymffurfio â'r Ddyletswydd hon o ran Bioamrywiaeth a 
Chydnerthedd Ecosystemau.  

1 O fewn Adran yr Amgylchedd byddwn yn gweithredu ein Cynllun Gweithredu 12 
pwynt ar gyfer Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (2017 – 19).  Mai 2019 

2 Byddwn yn datblygu ymhellach Flaen-gynllun Deddf yr Amgylchedd, gydag adrannau 
eraill ar gyfer 2018/19. 

Mawrth 
2018 

C Byddwn yn parhau i weithredu a hyrwyddo cynnydd yn y defnydd o ynni adnewyddadwy.  

1 Byddwn yn lleihau'r defnydd o ynni (kWh) / allyriadau carbon (tunelli) ym mhortffolio 
adeiladau annomestig presennol y Cyngor.  

Mawrth 
2018 

2 Byddwn yn clustnodi ac yn cyflawni prosiectau effeithlonrwydd ynni yn adeiladau 
presennol, annomestig y Cyngor.  

Mawrth 
2018 

3 
Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o gynnwys adeiladau annomestig y Cyngor yn 
rhaglen Llywodraeth Cymru Re: fit Cymru, er mwyn clustnodi'n drylwyr gyfleoedd o 
ran effeithlonrwydd ynni.  

Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn cynyddu faint o ynni a gynhyrchir o dechnolegau adnewyddadwy (kWh). Mawrth 
2018 

5 Byddwn yn cyflwyno system meddalwedd rheoli ynni SystemsLink. 
 

Mawrth 
2018 

6 
Byddwn yn monitro'r caniatâd cynllunio a roddir ar gyfer datblygiadau ynni 
adnewyddadwy a charbon isel yn ystod y flwyddyn. (Adroddiad Perfformiad Blynyddol 
(Cynllunio): SD2) 

Mawrth 
2018 

7 Byddwn yn cynyddu faint o ynni a gynhyrchir yn y sir o ffynonellau adnewyddadwy 
(Targed 26 Polisi Monitro CDLl).   

Mawrth 
2018 

8 Byddwn yn cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ynni Adnewyddadwy Cyffredinol 
(Targed 27 Polisi Monitro CDLl).  

Mawrth 
2018 

D Byddwn yn amddiffyn ein hamgylchedd a'n heiddo drwy ddarparu ein Cynllun Rheoli Llifogydd a 
Gwastraff; ac yn amddiffyn a rheoli ein harfordir drwy gyflawni Cynllun Rheoli'r Traethlin. 

1 Byddwn yn cwblhau Cynlluniau Rheoli'r Perygl o Lifogydd fel rhan o'r strategaeth ar 
gyfer nodi, rheoli a lliniaru'r perygl o lifogydd yn ein cymunedau. 

Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn gwneud y gwaith parhaus o gynnal a chadw cyrsiau dŵr, systemau draenio 
ac asedau amddiffyn rhag llifogydd.   Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw 
rheolaidd, arolygon asedau a gwaith cynnal a chadw ataliol. 

Mawrth 
2018 

3 Byddwn yn parhau i gynllunio, rheoli ac ymateb i achosion o erydu arfordirol yn unol 
â'r egwyddorion a nodir yn ein Cynllun Rheoli'r Traethlin. 

Mawrth 
2018 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/efficiency/re-fit-cymru/?lang=en
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E Byddwn yn gweithredu camau o'r 'strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff'', er mwyn bod yn 
genedl sy'n ailgylchu llawer erbyn 2025 ac yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.   

1 

Byddwn yn parhau i adolygu ein hopsiynau o ran strategaeth trin gwastraff a'r 
anghenion o ran seilwaith ailgylchu, er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i 
gyrraedd ein targedau ailgylchu statudol a thargedau dargyfeirio o safleoedd tirlenwi 
o fis Ebrill 2018 ymlaen.  

Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn parhau i weithio gyda CWM Environmental i adolygu ein trefniadau 
trin/gwaredu gwastraff yn y tymor byr drwy sicrhau trefniadau priodol ar gyfer trin a 
gwaredu ein gwastraff hyd at ddiwedd mis Mawrth 2018.  

Mawrth 
2018 

3 

Byddwn yn ymchwilio i ffynonellau ychwanegol posibl o incwm ar gyfer y gwasanaeth 
drwy: 
• Asesu ac adolygu'r potensial i ehangu'r cynllun casglu gwastraff gwyrdd o ymyl y 

ffordd. 
• Adolygu'r potensial i gynnig gwasanaeth ailgylchu gwastraff masnach.  

Mawrth 
2018 

4 

Byddwn yn parhau i adolygu'r cyfraddau presennol ar gyfer ailgylchu gwastraff y 
cartref er mwyn sicrhau bod cymaint â phosibl o wastraff yn cael ei ddargyfeirio o 
safleoedd tirlenwi ac er mwyn cynyddu ailgylchu.   Cynnal rhaglen o ddrws i ddrws er 
mwyn cynghori ac annog trigolion i fod yn rhan o'n cynlluniau ailgylchu.  

Mawrth 
2018 

5 Byddwn yn adolygu'r trefniadau presennol ar gyfer ailddefnyddio ac yn asesu'r 
potensial ehangach i gynyddu canrannau ailddefnyddio.  

Mawrth 
2018 

6 Byddwn yn cadw canran y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi i isafswm (WMT/004b 
oedd PAM/031)                                                                                              (Canlyniad 2016/17 - 4.65%)  10% 

7 
Byddwn yn parhau i ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio canran uchel o wastraff 
(WMT/009b oedd PAM/030). Targed wedi'i bennu i gyrraedd targedau gwastraff cenedlaethol  

(Canlyniad 2016/17 - 66.26%) 
64% 

8 Byddwn yn cynyddu canran yr achosion o dipio anghyfreithlon sy'n cael eu clirio 
mewn 5 diwrnod (STS/006 oedd PAM/011)                                       (Canlyniad 2016/17 - 85.92%) 95.00% 

9 Byddwn yn cynnal lefel uchel o strydoedd yn lân (PAM/010 nawr yn STS/005b)  
 (Canlyniad 2016/17 - 98.6%) 92.0% 

10 Byddwn yn sicrhau bod glendid ein priffyrdd ar sail Archwiliadau Mynegai Glendid 
Cadwch Gymru'n Daclus yn parhau'n uchel (STS/005a)          (Canlyniad 2016/17 - 73.2%) 67% 

11 Byddwn yn cadw'r amser a gymerir ar gyfartaledd (diwrnodau calendr) i waredu baw 
cŵn yn 2 diwrnod neu lai (5.2.2.19)                                     (Canlyniad 2016/17 - 1.54 diwrnod)  

2 
ddiwrnod 

 


