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Cynlluniau strategol sy’n rhoi rhywfaint o sicrwydd i bawb perthnasol ynghylch dyfodol 
rheoli dŵr yn yr ardal honno yw Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd. Mae’n cynnwys 
amcanion ar gyfer pob ardal ddyfrol a chrynodeb o’r camau sy’n angenrheidiol ar gyfer 
cyrraedd yr amcanion hyn. 
 
Ceir tri o Gynlluniau Rheoli Basnau Afonydd sy’n ymdrin â rhan o Gymru – Gorllewin 
Cymru, Dyfrdwy a Hafren. Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n arwain Cynlluniau Rheoli Basnau 
Afonydd Gorllewin Cymru a Dyfrdwy, ac rydym yn gweithio’n agos gydag Asiantaeth yr 
Amgylchedd sy’n arwain Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren. 
 
Mae’r Cynllun Rheoli Basn Afon yn cynnwys nifer o ddogfennau a data. Ar gyfer 
Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd Gorllewin Cymru a Dyfrdwy, amlinellir y rhain yn ffigwr 
1 a chânt eu disgrifio isod. Amlinellir hefyd y dogfennau ategol sy’n cynnwys yr asesiadau 
statudol angenrheidiol o’r Cynllun Rheoli Basn Afon. Gellir cael mwy o wybodaeth am y 
dogfennau sy’n rhan o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren ar wefan GOV.UK. 
 
Ffigur 1. Cynnwys y Cynllun Rheoli Basn Afon a dogfennau ategol i’r Cynllun Rheoli Basn 
Afon Gorllewin Cymru a Basn Afon Dyfrdwy  
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Y Cynllun Rheoli Basn Afon   
 

‘Crynodeb Cynllun Rheoli Basn Afon’ (crynodeb) a ‘Rhan 1: cynllun rheoli basn 
Afon ardal basn afon Hafren’ 
Mae’r dogfennau hyn yn cyrraedd gofynion statudol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, a 
anelir at randdeiliaid strategol a’r Comisiwn Ewropeaidd. Maent yn disgrifio cyflwr 
presennol yr Ardal Basn Afon, yr hyn rydym wedi’i gyflawni er 2009, Camau ar gyfer gwella 
amgylchedd y dŵr erbyn 2021, amcanion yn ymwneud ag ardaloedd dyfrol, a rhagolwg o’r 
adolygiad arfaethedig yn 2021. 
 
‘Atodiad Trosolwg o Gynllunio Rheoli Basn Afon’ (Atodiad) a ‘Trosolwg o gynllunio 
cenedlaethol a gwybodaeth bellach’ (Rhan 2) 
Mae’r Atodiad yn darparu’r manylion technegol i Gymru sydd wrth wraidd y 
penderfyniadau a wnaed wrth lunio’r Cynllun Rheoli Basn Afon. Mae’n cyfeirio at nifer o 
ddogfennau ategol i’r wybodaeth a’r canllawiau mwy technegol. I’r dyfrdwy yn Lloegr, 
cyflwynir y wybodaeth hon yn nogfen Rhan 2. 
 
‘Arsylwi Dyfroedd Cymru’ a ‘Mapiau, data a gwybodaeth ategol’ – gwybodaeth, data 
a mapiau lleol ategol  
Y ffordd orau i gyfleu llawer o’r wybodaeth y cyfeirir ati yn y ddogfen hon yw trwy 
ddefnyddio mapiau neu daenlenni.  Mae Arsylwi Dyfroedd Cymru 1 yn darparu 
gwybodaeth ar gyflwr presennol yr amgylchedd dŵr ynghyd â mesurau ac amcanion ar 
gyfer ei wella. Dyma offeryn gofodol rhyngweithiol ar y we sy’n darparu gwybodaeth ategol 
a chael golwg ar y wybodaeth sydd ar gael i’r maes penodol hwnnw.  Mae’r Catchment 
Data Explorer2 yn offeryn ar y we sy’n galluogi defnyddwyr i archwilio a chael gwybodaeth 
fanwl am ddalgylchoedd lleol a chyrff dŵr unigol yn Lloegr. Mae mapiau GeoPDF, 
ystadegau a’r prif ganfyddiadau i Loegr ar gael ar Sharefile platform Asiantaeth yr 
Amgylchedd (<https://ea.sharefile.com/d-s5a5e886fd664e818>). 

 
‘Adroddiad Cynnydd ar Gynllunio Basn Afon yng Nghymru, 2009 - 2015’ 
(Adroddiadau Cynnydd)   
Mae’r Adroddiad Cynnydd yn rhoi gwybodaeth fanwl ar gyflwr presennol yr amgylchedd 
dŵr yng Nghymru a Basn Afon Dyfrdwy gan gynnwys dadansoddiad o welliannau a 
dirywiad ers cynllun 2009. Mae’n cynnwys adolygiad o’r canlyniadau ers 2009 a golwg ar y 
gwersi a ddysgwyd a fydd yn ein helpu i wella’r ddarpariaeth dros y chwe blynedd nesaf.   

 
‘Rhestr Allyriadau, Gollyngiadau a Cholli Sylweddau a Gwybodaeth am 
Ddadansoddiad Cemegol’ (Rhestr Allyriadau)  
Mae’r Gyfarwyddeb Safonau Ansawdd Amgylcheddol (2008/105/EC) (fel y’i diwygiwyd gan 
Gyfarwyddeb 2013/39/EU) yn ‘epil gyfarwyddeb’ i’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac yn 
nodi pa asesiadau, trefniadau adrodd ac amcanion sy’n ofynnol i Statws Cemegol.  Mae’r 
Gyfarwyddeb Safonau Ansawdd Amgylcheddol yn nodi bod yn rhaid cynhyrchu rhestr o 
allyriadau, gollyngiadau a cholli sylweddau a llygryddion â blaenoriaeth.  Mae’n cynnwys 
gollyngiadau gwasgaredig ac uniongyrchol o gemegion y mae data ar gael amdanynt 
ymhob Ardal Basn Afon  Defnyddir y rhestr i wirio bod allyriadau, gollyngiadau a cholledion 

                                            
1 http://waterwatchwales.naturalresourceswales.gov.uk/cy/ 
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yn gwneud cynnydd tuag at amcanion lleihau neu atal y cemegion a restrir dan y 
Gyfarwyddeb. Yn ôl y Gyfarwyddeb Sylweddau â Blaenoriaeth, mae’n rhaid cael 
gwybodaeth am ddadansoddiad cemegol er mwyn cyflwyno terfynau meintiol y dulliau 
dadansoddi a ddefnyddir, a gwybodaeth ar berfformiad y dulliau hynny mewn perthynas â 
meini prawf perfformio gofynnol.   
 
Cofrestr Ardal Warchodedig 
Mae Cofrestr yr Ardaloedd Gwarchodedig sy’n gorwedd o fewn ardaloedd basn afonydd 
wedi’i adolygu a’i ddiweddaru. Mae’n darparu gwybodaeth ar bob ardal warchodedig gan 
gynnwys: dyfroedd ymdrochi (hamdden), dyfroedd pysgod cregyn, ardaloedd 
gwarchodedig dŵr yfed, Natura 2000, ardaloedd sensitif o ran maetholion a Pharthau 
Perygl Nitradau.   

 
 

Dogfennau/gwybodaeth ategol  
Adroddiad Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA)  
Yn ôl y Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 2004 (sef y 
Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol Strategol), mae’n rhaid sicrhau bod Datganiad o 
Fanylion ar gael cyn gynted â bo hynny’n ymarferol bosibl ar ôl cynhyrchu’r cynllun. Mae’r 
ddogfen hon yn nodi sut mae’r cynllun wedi ystyried yr amgylchedd ehangach, ein 
rhesymau dros fabwysiadu’r cynllun fel y’i cynigir yng ngoleuni dewisiadau rhesymol eraill 
a hefyd sut y bwriadwn fonitro effeithiau sylweddol posibl y cynllun pan gaiff ei weithredu.    
 
Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd (HRA) 
Cynhaliwyd Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd o’r Cynllun Rheoli Basn Afon wedi’i 
ddiweddaru i ystyried os yw’r cynllun yn debygol o gael unrhyw effaith sylweddol ar 
safleoedd Natura 2000. Daeth hwn i’r casgliad na fydd y cynllun yn cael unrhyw effaith 
andwyol sylweddol ar safleoedd Ewropeaidd, a’r broses o gyflawni’r amcanion statudol i 
wella’r safleoedd hyn. Cyhoeddwyd yr asesiad hwn ochr yn ochr â’r Cynlluniau Rheoli 
Basn Afon.  
 

Catchment Data Explorer 
Rhaglen ar y we yw’r Catchment Data Explorer2 sy’n helpu i archwilio a chael gwybodaeth 
fanwl am ddalgylchoedd lleol a chyrff dŵr unigol yn Lloegr.   
 
 

                                            
 


