
10 Gofyniad Allweddol o’r 
Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr

Sefydlu polisïau caffael sy’n annog creu cwmnïau a mentrau cydweithredol newydd 
i sicrhau buddiannau cyflogaeth leol. Yn ogystal â byrhau cadwyni cyflenwi, cefnogi’r 
safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid uchel y mae’n rhaid i ffermwyr Cymru lynu atynt, ac 
atgyfnerthu economïau cylchol.1
Cadw a buddsoddi yn naliadau’r Cyngor Sir i alluogi tenantiaid ac Awdurdodau Lleol i 
ddod yn sero net drwy ddefnyddio mentrau ategol.  Gyda’r cymorth iawn, gall daliadau 
Cynghorau Sir barhau i gyfrannu at economïau cylchol lleol, cymunedau gwledig, ac asedau 
amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

2
Annog Llywodraeth Cymru a’r Senedd i sicrhau bod yr adolygiad presennol o Reoliadau 
Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 yn arwain at ddeddfwriaeth 
gymesur a fforddiadwy.  O ystyried y costau sylweddol sydd ynghlwm â chydymffurfio â’r 
rheoliadau, mae’n hanfodol bod Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr yn gweithio’n agos â 
ffermwyr a’r diwydiant i sicrhau bod daliadau’n cwrdd â’r safonau gofynnol, a bod Daliadau 
Cynghorau Sir yn cael eu gweld fel asedau sy’n gwarantu buddsoddiad.

3
Gweithio ar y cyd â Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, ac Awdurdodau Lleol eraill, 
waeth beth yw’r gwahaniaethau gwleidyddol, i weinyddu cronfeydd disodli cyllid yr 
UE mewn ffyrdd effeithiol ac effeithlon i gefnogi’n cymunedau.  Yn benodol, buddsoddi 
mewn amaethyddiaeth a chadwyni cyflenwi bwyd er mwyn cynhyrchu cyfoeth a chyflogaeth, 
tyfu economïau cylchol, sicrhau’r manteision amgylcheddol gorau posibl, a helpu Cymru i 
gyflawni ei hymrwymiadau sero-net.

4
Gosod premiymau treth gyngor uwch ar ail gartrefi a sicrhau bod refeniw ychwanegol 
o’r fath yn cael ei wario mewn ffordd fwy tryloyw ac yn cael ei neilltuo i liniaru effeithiau 
ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr.  Er enghraifft annog adnewyddu a phrynu gorfodol 
mewn perthynas ag eiddo a fu’n segur am gyfnodau hir er budd pobl leol mewn ardaloedd 
gwledig.  

5
Gweithio’n agos â heddluoedd lleol a Llywodraeth Cymru i sicrhau plismona digonol 
yng nghefn gwlad, deddfwriaeth mynediad gymesur a gwell addysg i hyrwyddo’r Cod 
Cefn Gwlad, yn enwedig mewn mannau dynodedig a mannau twristiaeth poblogaidd, er 
mwyn ysgoi ymosodiadau gan gŵn, ysbwriel, tannau, tresmasu, gadael gatiau ar agor, blocio 
ffyrdd a gwersylla anghyfreithlon ar dir ffermio.

6
Cefnogi camau a fyddai’n caniatáu diweddaru rheolau prosesau cynllunio a newid 
defnydd tir i sicrhau bod yn rhaid i unrhyw ddatblygiadau ar raddfa fawr, megis 
coedwigo, gwrdd ag amcanion sydd o fudd, a heb fod yn niweidiol i economïau, 
cymunedau a diwylliant lleol, ac nad ydynt yn lleihau’n sylweddol y bwyd a gynhyrchir, a 
bioamrywiaeth.

7
Sicrhau bod y ffocws ar draws pob lefel o lywodraeth yn seiliedig ar leihau allyriadau 
carbon yn y lle cyntaf, yn hytrach na gwrthbwyso carbon, i sicrhau nad yw cwmnïau’n cael 
eu darparu â ‘thrwydded i lygru’, a bod cymunedau gwledig ac amaethyddol yn gallu parhau 
i ffynnu a chyfrannu at argyfwng yr hinsawdd a natur eu hunain.

8
Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd i sicrhau bod pob eiddo o fewn 
ardaloedd Awdurdodau Lleol â mynediad at dechnoleg ffeibr llawn neu rannol cyn cael 
gwared â gwasanaethau analog erbyn 2025.  Ni ddylai unrhyw fusnes fod dan anfantais o 
ganlyniad i symudiadau tuag at wasanaethau ar-lein pellach a bod fersiynau papur amgen ar 
gael pan fo angen.

9
Gweithio gyda CLlLC ac Awdurdodau Lleol eraill i sicrhau dull unffurf o archwilio 
ffermydd, sy’n effeithiol ac effeithlon.  Mae’r diffyg cysondeb ffurfiol rhwng archwiliadau 
ar ffermydd wedi arwain at brofiadau amrwyiol, felly mae’n hanfodol bod archwiliadau ar 
ffermydd yn gyfiawn a theg.
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