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Teitl y Papur  Papur Adolygiad Rheoli Blynyddol 2014/15 y System 
Reoli Amgylcheddol (EMS) 

Cyfeirnod y Papur: Papur X (XX/XX) 
9 Mehefin 2015 

Paratowyd y Papur gan: Carl Wannop a Mark Jones 

Noddir y Papur gan: Kevin Ingram 

 

Pwrpas y Papur: Gofyniad ardystio ISO14001 
 

Argymhellion: Ni ddylai’r Datganiad Polisi Amgylcheddol newid ar 
gyfer 2015/16 
Dylai hyfforddiant ymwybyddiaeth EMS fod yn orfodol i 
bob aelod o staff 
 

 

Effaith:  Effaith ar yr Amgylchedd:   
Mae ein EMS yn ein galluogi i reoli effaith CNC ar yr 
amgylchedd yn effeithiol  
Effaith ar Wybodaeth: 
Mae ein EMS yn ein galluogi i gynnal a gwella gwybodaeth 
yn y sefydliad er mwyn rheoli ein heffeithiau sylweddol ar yr 
amgylchedd yn effeithiol  
Effaith ar yr Economi: 
Amherthnasol  
Effaith ar y Gymuned: 
Amherthnasol 
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1. Mater 
Mae ardystiad ISO14001 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Tîm Gweithredol adolygu EMS 
Cyfoeth Naturiol Cymru a gwneud penderfyniadau rheolaidd ynglŷn â pha mor briodol, 
digonol a llwyddiannus ydyw. Y papur hwn yw’r adolygiad blynyddol gofynnol ac mae 
wedi’i strwythuro i helpu’r Tîm Gweithredol i wneud penderfyniadau ar sail risg, gan 
dargedu ei gyfraniad a helpu CNC i fodloni gofynion ISO14001 yn y dyfodol. Mae 
argymhellion ar gyfer y Tîm Gweithredol yn Adran 7 (tudalen 6). 
 

2. Crynodeb 
Ym mis Mawrth 2014, cafodd CNC ardystiad ISO14001 yn dilyn archwiliadau allanol gan 
LRQA. Rydym wedi cadw’r achrediad yn dilyn ymweliadau goruchwylio LRQA ym mis 
Medi 2014 a mis Mawrth 2015.  
 
Y cam allweddol nesaf i CNC yw gwneud yr EMS yn rhan annatod o ddiwylliant y sefydliad 
a gwaith ein holl staff o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys Arweinwyr CNC yn adolygu 
eu risgiau, eu perfformiad a’u cydymffurfiaeth yn rheolaidd a sicrhau bod staff yn 
ymgysylltu â’r EMS mewn ffordd briodol a chymesur. Mae Tîm Gweithredu’r EMS (EMSIT) 
yn defnyddio adnoddau megis Yammer, yn ogystal â sesiynau sefydlu a gweithdai a 
hyfforddiant ymwybyddiaeth gyda Thimau Arwain y Gyfarwyddiaeth i helpu i wneud yr 
EMS yn ganolog i waith CNC.   
 

3. Perfformiad Amgylcheddol  
3.1 Data Carbon 
 

Cydran / tunnell CO2e 2013/14 2014/15 
 

Tuedd 

Trydan Adeiladau 1,678 1,446 Gostyngiad o 
14% 

Prif Gyflenwad Nwy 
Adeiladau 

315 260 Gostyngiad o 
17% 

Olew Gwresogi Adeiladau 27 36 Cynnydd o 33% 

Tanwydd - Fflyd  1,995 1,879 Gostyngiad o 6%  

Fflyd ar Brydles ** 675 684 Cynnydd o 1%              

Fflyd Llwyd ** 211 181 Gostyngiad o 
14%                 

Car Llog  102 109 Cynnydd o 7%                 

Trên ** 111 
88 

Gostyngiad o 
21%                

Teithiau Awyr 9 8 Gostyngiad o 
11%                    

Cyfanswm  5,123 4,691 Gostyngiad o 8%                    

 
** Defnyddiwyd amcangyfrifon oherwydd problem gyda’r gronfa ddata gyllid 
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3.2 Adolygiad o Amcanion a Thargedau’r EMS 2014/15 
 

 Amcan: Targed: Gwirioneddol: 
OT1401 Lleihau ein 

hôl-troed 
carbon  

Lleihau allyriadau 
carbon deuocsid 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
5% yn seiliedig ar ddata 
2013/14 

Gostyngiad o 8% yn 2014/15 o gymharu â 
data adeiladau a theithio 2013/14. 

OT1402 Gwneud ein 
EMS ganolog i  
ddiwylliant y 
sefydliad 

Sefydlu pwyllgorau 
EMS rhanbarthol i 
adrodd ar berfformiad 
yn chwarterol 
 
 
Darparu gweithdai 
arwain ar gyfer pob 
cyfarwyddiaeth  
 
Darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth EMS i 
staff 
 

Mae adroddiadau chwarterol ar 
berfformiad EMS wedi’u cyhoeddi ar gyfer 
cyfarwyddiaethau gydol 2014/15. Mae 
grwpiau EMS rhanbarthol wedi’u sefydlu. 
 
 
Mae 7 o 8 gweithdy arwain EMS wedi’u 
darparu i gyfarwyddwyr gweithredol a’u 
timau. 
 
Mae 30% o holl staff CNC wedi derbyn 
hyfforddiant EMS penodol a phwrpasol. 
Mae’r hyfforddiant yn gysylltiedig â 
rhwymedigaethau cydymffurfio ac 
effeithiau sylweddol. (Gwastraff, llygredd, 
caffael a storio cemegol.) 

OT1403 Integreiddio 
ffactorau 
amgylcheddol, 
cymdeithasol 
ac 
economaidd 
yn ein 
gweithgarwch 
caffael 

Datblygu a chyhoeddi 
strategaeth gaffael 
gynaliadwy  
 
Defnyddio’r asesiad 
risg cynaliadwyedd 
(SRA) mewn perthynas 
â chontractau newydd 
dros £25,000 
 
Cydymffurfio â pholisi 
caffael pren CNC  
 

Mae’r pennaeth caffael wedi datblygu 
strategaeth newydd sydd wrthi’n cael ei 
chyfieithu cyn ei chyhoeddi. 
 
Mae’r SRA wedi’i ddefnyddio mewn 
perthynas â phob contract perthnasol > 
£25,000. Mae’r tîm caffael yn darparu 
adroddiadau chwarterol i dîm yr EMS. 
 
 
Mae cydymffurfiaeth â’r polisi caffael pren 
wedi’i wirio fel rhan o raglen archwilio 
mewnol yr EMS. Cydymffurfiaeth o 100% 
gyda pholisi’r safleoedd a aseswyd. 

OT1404 Bod yn 
sefydliad 
agored a 
thryloyw i’n 
rhanddeiliaid 
EMS 
  

Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid a 
chyhoeddi adroddiad 
blynyddol ar 
berfformiad 
cynaliadwyedd a’n 
dogfennau EMS craidd  
 

Mae Adroddiad Amgylcheddol 
Corfforaethol wedi’i gyhoeddi yn Atodiad 1 
(tudalen 84) o Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon 2013/14 CNC ar 21 Awst 2014.  
Mae dogfennau EMS craidd ar gael ar 
wefan CNC. 
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3.3 Archwiliadau EMS Mewnol 
 
Nododd y rhaglen archwilio mewnol 50 achos o ddiffyg cydymffurfiaeth, gyda 34 ohonynt 
yn ymwneud â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rhwymedigaethau cydymffurfio eraill 
(gweler Atodiad 2). Mae materion yn ymwneud â dogfennau gwastraff, cofrestru eithriadau 
gwastraff a thrwyddedau amgylcheddol bellach wedi’u datrys, gan sicrhau cydymffurfiaeth 
â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol ganlynol; Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005, 
Rheoliadau’r Rhestr Wastraffoedd (Cymru) 2005, Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 
2010 a Rheoliadau Gwastraff 2011. Yn 2015/16, bydd safleoedd y Cynllun Rheoli Perygl 
Llifogydd a gweithrediadau coedwigaeth yn cael eu cynnwys yn rhaglen archwilio fewnol yr 
EMS hefyd. 
 
 

3.4 Camau Unioni ac Ataliol  
 
Nododd archwiliadau ardystiad ISO1401 allanol LRQA 15 achos bach o ddiffyg 
cydymffurfiaeth yn ystod tri ymweliad goruchwylio ym mis Mawrth 2014, mis Medi 2014 a 
mis Mawrth 2015. 
 
Mae’r 11 achos canlynol o ddiffyg cydymffurfiaeth wedi’u cau yn dilyn dadansoddiad o 
wraidd y broblem a chamau unioni ac ataliol; cofrestr reoleiddio’r EMS, cau canfyddiadau 
archwiliadau mewnol, parodrwydd am argyfwng mewn safleoedd, adolygiad o ddigwyddiad 
llygredd, gwerthusiad o gydymffurfiaeth yn Crosshands, hyfforddiant sefydlu ym 
Mhorthmadog a materion rheoli gweithredol yn Nhrefynwy, Tŷ Cambria, Labordy Llanelli a 
Deorfa Maerdy. 
 
Mae’r materion canlynol yn dal i fod ar agor ond y gobaith yw y cânt eu datrys cyn yr 
ymweliad goruchwylio nesaf ym mis Hydref 2015; 
 

 Hyfforddiant EMS i’w ddarparu i bob aelod o staff a sicrhau bod cofnodion 

hyfforddiant perthnasol yn cael eu cynhyrchu erbyn mis Hydref 2015 

 Storfeydd IMS, tanwydd a chemegau yn Llwyn Brain i gael eu harchwilio a’u 

hadnewyddu  

 Archwiliadau EMS o Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd i’w cynnwys fel rhan o’r 

amserlen archwilio mewnol 

 Dadansoddiad o wraidd y broblem ac adolygiad o’r dulliau rheoli i’w ffurfioli ar gyfer 

canfyddiadau archwilio’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd  

 
Adrodd ar ddigwyddiadau amgylcheddol: 
 

 Mae 38 o ddigwyddiadau amgylcheddol yn ymwneud â CNC (neu ein contractwyr) 
wedi’u hadrodd, ynghyd ag 11 o rai fu bron â digwydd  
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 O’r 38 o ddigwyddiadau amgylcheddol, roedd 30 yn ymwneud â gweithrediadau 
coedwigaeth. Nid yw’r rhain yn cael eu hadolygu fel rhan o’n EMS gan eu bod y tu 
allan i gwmpas ein EMS ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn cofnodi manylion 
sylfaenol y digwyddiadau hyn yng nghofnod digwyddiadau’r EMS.   

 Cafodd yr 8 digwyddiad arall eu hadolygu fel rhan o’n EMS ac maent yn destun 
gweithdrefn ‘gau’ ffurfiol (h.y. mae’r camau a nodwyd yn yr adolygiadau yn cael eu 
holrhain hyd nes y cânt eu cwblhau). 

 O’r 38 o ddigwyddiadau amgylcheddol, nodwyd bod un yn ddigwyddiad difrifol yn ôl 
y cynllun dosbarthu digwyddiadau mae CNC yn ei ddefnyddio ar gyfer 
digwyddiadau amgylcheddol 

 Mae ein gweithdrefn digwyddiadau EMS yn canolbwyntio ar adolygu a dysgu o 
ddigwyddiadau amgylcheddol 

 Os yw digwyddiadau’n ymwneud â chwmpas ein EMS, rydym yn adolygu gwraidd y 
broblem i atal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol. 

 
 

4. Cyfathrebu gan gynnwys Cwynion 
 
Daeth 4 cwyn i law mewn perthynas â’r EMS; rydym wedi ymateb a chau’r cwynion.  
 
Cafwyd 8 cyfathrebiad allanol mewn perthynas â’r EMS; ymatebwyd i bob un ohonynt o 
fewn wythnos. Roeddent yn ymwneud â pherfformiad amgylcheddol CNC (adroddiad 
ENDS, teithiau awyr CNC) ac yn rhoi canllawiau ar faterion yn ymwneud â’r EMS. 

 
5. Amgylchiadau yn newid  
 
O 1 Ebrill 2015 ymlaen, bydd yr holl weithrediadau coedwigaeth sy’n weddill (WSO, Sifil ac 
WHaM) yn cael eu hintegreiddio yng nghwmpas yr EMS. Yn ogystal, bydd safle’r Bwrdd 
Draenio Mewnol yn Pye Corner o fewn cwmpas yr EMS o’r dyddiad hwnnw ymlaen hefyd. 
 
Nid yw’r safleoedd canlynol o fewn cwmpas yr EMS mwyach; swyddfa Plas Penrhos, 
swyddfa Bae Caerdydd, swyddfa Doc Penfro, storfa Llangadog a deorfa Maerdy. 
 
Fel yr adlewyrchir yn ein cofrestr o ddeddfwriaeth amgylcheddol, mae’r gyfraith sy’n 
berthnasol i ni wedi newid eleni, gan gynnwys y Ddeddf Seilwaith a diwygiadau i’r 
Rheoliadau CDM. 
 
Mae safon ISO14001 wedi’i hadolygu a’i diweddaru, gyda’r safon newydd i’w chyhoeddi 
ym mis Medi 2015. Mae’r safon newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar arweinyddiaeth ac 
ymrwymiad uwch reolwyr, yn benodol; 
 
Bydd uwch reolwyr yn dangos arweinyddiaeth ac ymrwymiad mewn perthynas â’r EMS 
trwy: 
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 fod yn atebol am effeithiolrwydd yr EMS 

 sicrhau bod y polisi amgylcheddol a’r amcanion amgylcheddol ar waith ac yn cyd-
fynd â chyfeiriad strategol a chyd-destun y sefydliad  

 sicrhau bod gofynion yr EMS yn cael eu hintegreiddio ym mhrosesau busnes y 
sefydliad 

 sicrhau bod yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer yr EMS ar gael 

 cyfathrebu pwysigrwydd rheoli’r amgylchedd yn effeithiol a chydymffurfio â gofynion 
yr EMS  

 sicrhau bod yr EMS yn cyflawni ei ganlyniadau bwriedig 

 cyfarwyddo a helpu pobl i gyfrannu at effeithiolrwydd yr EMS 

 hyrwyddo gwelliant parhaus 

 helpu rheolwyr perthnasol eraill i ddangos eu harweinyddiaeth fel sy’n berthnasol i’w 
meysydd cyfrifoldeb  

 
 

6. Camau dilynol o gyfarfodydd blaenorol  
 
Cafodd adroddiadau chwarterol ar berfformiad yr EMS eu sefydlu yn 2014/15; caiff y rhain 
eu cyflwyno’n raddol i dimau gweithredol yn 2015/16. 
 
Erbyn hyn, mae gan yr EMS amcan a tharged i integreiddio’r holl weithrediadau 
coedwigaeth sy’n weddill (WSO, Sifil ac WHaM) o fewn cwmpas yr EMS yn 2015/16. 

 

7. Argymhellion ar gyfer gwella 
 

Tîm Gweithredol 
 

Datganiad Polisi Amgylcheddol:  
Argymhelliad: Mae’r Datganiad Polisi Amgylcheddol yn dal i fod yn ddilys a dylai aros yr 
un fath ar gyfer 2015/16. (Gweler Atodiad 1) 

 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth EMS:  
Argymhelliad: Dylai hyfforddiant ymwybyddiaeth EMS fod yn orfodol i bob aelod staff yn 
2015/16. 
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Atodiad 1  

Environmental  
Policy 

 
Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn 
gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol. 
 
Byddwn yn annog yr arferion amgylcheddol gorau trwy’r holl sefydliad, gan adolygu ein gweithgareddau a’n 
gweithrediadau er mwyn nodi’r effeithiau amgylcheddol a blaenoriaethu camau gweithredu, fel y gallwn eu 
lleihau. Yn benodol, byddwn yn gwneud y canlynol:  
 

 Gweithredu System Reoli Amgylcheddol sy’n bodloni gofynion ISO14001. 
 

 Gwella’n barhaus drwy ein rhaglenni archwilio mewnol ac adolygu rheolaeth. 
 

 Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol perthnasol a gofynion eraill i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd 
gymaint ag sydd bosibl. 
 

 Cyflwyno adroddiadau clir ac agored a rhannu systemau perfformiad a rheoli amgylcheddol.  
 

 Monitro ac adolygu cynnydd ar sail ein targedau er mwyn lleihau’r ynni, y dŵr a’r adnoddau a 
ddefnyddiwn.  

 

 Lleihau’r gwastraff a gynhyrchwn, lleihau’r deunyddiau niweidiol a ddefnyddiwn ac atal llygredd rhag 
digwydd yn sgil ein gweithgareddau.  

 

 Hyrwyddo lefel uchel o ymwybyddiaeth amgylcheddol ac arferion gorau ymhlith ein gweithwyr a’n 
rhanddeiliaid, gan gynnwys rheolaeth amgylcheddol yn ein hyfforddiant a’n dulliau cyfathrebu.  

 

 Caffael nwyddau a gwasanaethau o ffynonellau cynaliadwy ac annog ein cyflenwyr a’n contractwyr i 
wella eu perfformiad amgylcheddol. 

 

 Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n deillio o’n teithiau busnes a’n hadeiladau gymaint ag sydd 
bosibl. 

 

 Mabwysiadu a dilyn Safon Sicrhau Coetiroedd y DU. 

Byddwn yn adolygu’r polisi hwn bob blwyddyn, yn ei gyhoeddi ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn ei 
arddangos yn holl swyddfeydd a safleoedd Cyfoeth Naturiol Cymru.  

 
 
Dr Emyr Roberts,       Dyddiad Cyhoeddi:   1 Mawrth 2014 
Prif Weithredwr – Cyfoeth Naturiol Cymru   Dilys tan:          31 Mawrth 2016  
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Atodiad 2 
 

Adolygiad o ddiffyg cydymffurfiaeth fewnol â’r EMS 2013/15 
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Diffyg Cydymffurfiaeth Fewnol â’r EMS 
 
4.2 Polisi Amgylcheddol 
4.3.1 Agweddau Amgylcheddol 
4.3.2 Cyfreithiol ac Arall... 
4.3.3 Amcanion a Thargedau 
4.4.1 Adnoddau a... 
4.4.2 Cymhwysedd, Hyfforddiant... 
4.4.3 Cyfathrebu 
4.4.4 Dogfennaeth 
4.4.5 Rheoli Dogfennau 
4.4.6 Rheoli Gweithredol 
4.4.7 Argyfwng... 
4.5.1 Monitro a... 
4.5.2 Gwerthusiad... 
4.5.3 Diffyg Cydymffurfiaeth 
4.5.4 Rheoli Cofnodion 
4.5.5 Archwilio Mewnol 
4.6 Adolygiad Rheoli 
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Atodiad 3 
 

Effeithiau amgylcheddol sylweddol y sefydliad 2014/15 
 

CYF. GRŴP GWEITHGARWCH RISG 
 

GRADD 

      AI23 Gwastraff Gwastraff i safle tirlenwi D4   1 
AI02 Teithio Busnes Teithio Fflyd ar Brydles (Capes) C4   2 
AI03 Teithio Busnes Teithio Fflyd Llwyd C4   3 
AI26 Gwastraff Gwastraff wedi’i dipio’n anghyfreithlon C4   4 
AI04 Teithio Busnes Teithio Awyr C3   5 
AI25 Gwastraff Gwastraff Peryglus / WEEE / Cemegau C3   6 
AI50 Contractwyr Rheoli Contractwyr C3   7 
AI21 Ystadau Halogi Tir Hanesyddol D2   8 
AI31 Gweithredol Storio Olew a Thanwydd (Swmp) D2   9 
AI32 Gweithredol Defnyddio Peiriannau Symudol ac Ail-lenwi 

Tanwydd D2   10 
AI35 Gweithredol Adeiladu safle D2   11 
AI36 Gweithredol Adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd D2   12 
AI01 Teithio Busnes Teithio Fflyd Cronfa / Bathodyn B4   13 
AI05 Teithio Busnes Teithio Trên B4   14 
AI06 Teithio Busnes Fferi / Tacsi / Bws / Tanddaearol arall B4   15 
AI08 Adeiladau Cyfarpar a Goleuadau Swyddfa B4   16 
AI09 Adeiladau Gwresogi B4   17 
AI16 Ystadau Adnewyddu ac adeiladau newydd C2   18 
AI19 Ystadau Aerdymheru oeri adeiladau / F-Gas C2   19 
AI33 Gweithredol Samplu C2   20 
AI43 Gweithredol Atal lledaeniad clefyd C2   21 
AI45 Gweithredol Trin Coed - Electrodyne C2   22 
AI28 Caffael Caffael Nwyddau a Gwasanaethau B3   23 
AI37 Gweithredol Cynnal a Chadw Glannau Afon B3   24 
AI14 Adeiladau Tynnu Dŵr D1   25 
AI38 Gweithredol Rheoli Ffermydd Pysgod D1   26 
AI22 Ystadau Rheoli Tenantiaid / Cytundebau B2   27 
AI24 Gwastraff Ailgylchu B2   28 
AI13 Adeiladau Rhyddhau Elifion Masnach i Garthffos C1   29 
AI20 Ystadau Storio Cemegau a Thanwydd C1   30 
AI27 Argyfwng Digwyddiadau Llygredd / Llifogydd / Morol C1   31 
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AI29 Gweithredol Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (NNR) C1   32 
AI34 Gweithredol Rheoli Labordai C1   33 
AI44 Gweithredol Pantrïoedd Ceirw C1   34 
AI46 Dyfrffyrdd Llongau Môr C1   35 
AI47 Dyfrffyrdd Rheoli Cronfeydd Dŵr, Argaeau ac 

Argloddiau C1   36 
AI48 Dyfrffyrdd Ail-lenwi â Graean a Thywod C1   37 
AI49 Dyfrffyrdd Rheoli porthladdoedd a mordwyo C1   38 
AI11 Adeiladau Y defnydd o ddŵr mewn adeiladau A3   39 
AI17 Ystadau Cynnal a Chadw Adeiladau A3   40 
AI42 Gweithredol Oeri Cerbydau / Peiriannau (F-Gas) A3   41 
AI12 Adeiladau Rhyddhau i Ddyfroedd a Reolir B1   42 
AI30 Gweithredol Defnyddio a Storio Cemegau  B1   43 
AI39 Gweithredol Electrobysgota B1   44 
AI40 Gweithredol Trin dŵr (Ffermydd pysgod) B1   45 
AI41 Gweithredol Golchi Cerbydau B1   46 
AI18 Ystadau Cynnal a Chadw Tiroedd A1   47 
AI07 Teithio Busnes Cynadleddau fideo/sain / Beicio / Cerdded A1   48 
AI10 Adeiladau Cynaeafu dŵr llwyd a dŵr glaw A1   49 
AI15 Adeiladau Ffotofoltäig / Biomas / Dŵr / Gwynt A1   50 

 


