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Crynodeb Gweithredol  
 
Crëwyd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn 2013 i newid y dull o reoli amgylchedd ac 
adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy yn llwyr.  Mae ein Hamcanion Datganiad Llesiant 
sydd wedi eu cyhoeddi yn amlinellu amcanion CNC wrth ddilyn polisïau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer yr amgylchedd, yr economi ac ansawdd bywyd.  Ein gweledigaeth yw bod 
“yn falch o arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru trwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy”. 
 
Mae'r ddogfen hon yn adroddiad ar y buddiannau a wireddwyd yn dilyn creu Cyfoeth 
Naturiol Cymru.  Mae'n cymharu buddiannau go iawn gydag Achos Busnes 2011 
Llywodraeth Cymru, a oedd yn nodi'r ffyrdd y byddai sefydliad newydd yn cynnig 
canlyniadau gwell, yn cyflawni i Gymru’n well ac yn cynnig gwell gwerth am arian. 
 
Mae'r adroddiad buddiannau terfynol hwn yn dilyn adroddiad gan Swyddfa Archwilio 
Cymru ym mis Chwefror 2016 a gasglodd: “Mae CNC wedi mabwysiadu dull cadarn a 
threfnus i ymdopi â’r heriau mawr a oedd yn codi yn sgil ei greu, gan sicrhau dilyniant o 
ran cyflawni ei ystod eang o swyddogaethau, a gyda phwyslais clir ar gyflawni’r 
buddiannau a fwriadwyd.”  Nododd hefyd: "Mae CNC wedi gwneud cynnydd da tuag at 
gyflawni’r arbedion ariannol … a fwriadwyd ar adeg ei greu" ac "Mae CNC wedi dysgu yn 
sgil y cynnydd a wnaethpwyd a’r heriau a wynebwyd."  Fel yr argymhellwyd yn yr 
adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru, rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i beidio 
ag adrodd am ein buddiannau ar ôl ein pedwaredd flwyddyn, gan gydnabod y dasg 
gynyddol anodd o adrodd am fuddiannau ochr yn ochr â'r newidiadau a wnaed mewn 
ymateb i gyllidebau sy’n lleihau. 
 
Ers adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, rydym wedi cynnal ein swyddogaethau craidd ac 
wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth gyflawni ein dibenion newydd, er enghraifft trwy 
gyhoeddi'r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol, bod yn bartneriaid gweithredol ar 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a mabwysiadu ffyrdd cydweithredol newydd o weithio 
wrth baratoi Datganiadau Ardal.    
 
Rydym wedi sefydlu CNC fel sefydliad annibynnol, integredig sydd wedi dechrau cyflawni 
canlyniadau gwell.  Er bod llawer o waith i'w wneud o hyd i gyflawni potensial llawn CNC, 
rydym eisoes wedi darparu'r holl newidiadau angenrheidiol i gyflawni'r buddiannau 
ansoddol a meintiol sy’n ofynnol gan yr Achos Busnes. 
 
Erbyn diwedd mis Mawrth 2017, roeddem wedi gwneud newidiadau a fydd yn cronni £141 
miliwn o fuddiannau arian parod erbyn 2022/23 o gymharu â tharged £127 miliwn yr Achos 
Busnes.  Bydd casgliad pellach o welliannau cynhyrchiant ar waith erbyn diwedd mis 
Mawrth 2017 a fydd yn cronni £30 miliwn o fuddiannau heblaw arian parod erbyn 2022/23 
o gymharu â tharged £31 miliwn yr Achos Busnes. Mae'r cyfanswm o £171 miliwn 
cyfunedig o fuddiannau arian parod a buddiannau heblaw arian parod yn cymharu â 
tharged yr Achos Busnes o £158 miliwn. 
 
Er mai £78 miliwn oedd cost wirioneddol creu CNC yn hytrach nac amcangyfrif yr Achos 
Busnes o £69 miliwn, mae'r gost ychwanegol yn cael ei gwrthbwyso a mwy gan y £14 
miliwn ychwanegol o fuddiannau arian parod. 
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Cyflawnwyd hyn mewn adeg pan oedd llai o Gymorth Grant ar gael i CNC gan Lywodraeth 
Cymru, ac mae'r buddiannau a wireddwyd wedi helpu i liniaru effaith y lleihad mewn cyllid. 
 
1. Cyflwyniad   
 
Sefydlwyd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2013 fel 
rhan o'i chynllun i newid a gwella'r dull o reoli adnoddau naturiol Cymru'n gynaliadwy yn 
llwyr. Roedd yr Achos Busnes ar gyfer creu CNC yn nodi buddiannau strategol, 
gweithredol ac ariannol a fyddai'n arwain at ganlyniadau gwell, sy'n fwy cydnaws ag 
anghenion Cymru a gwell gwerth am arian. 
 
Mae'r ddogfen hon yn adolygu'r buddiannau a wireddwyd ar ôl y pedair blynedd cyntaf, 
hyd diwedd Mawrth 2017.  Mae'n ystyried ein llwyddiannau a'r heriau rydym wedi eu 
hwynebu o ran effaith CNC yng Nghymru, ein ffyrdd o weithio, ein gwasanaeth i 
gwsmeriaid, a'r adnoddau rydym wedi eu harbed trwy greu corff unigol yn hytrach na’r tri 
chorff etifeddol.  Yn gyffredinol, mae'n rhoi sylw i'r cwestiynau "A yw CNC yn cyflawni yn ôl 
yr hyn a ragwelwyd?", "A yw'n cyflawni ei bwrpas?" ac "A yw CNC wedi arbed yr arian a 
ragwelwyd gan yr Achos Busnes?" 
 
Mae CNC wedi symud trwy sawl cam datblygu ers i Raglen Cymru Fyw greu'r corff 
newydd o Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru.  Y cam cyntaf oedd creu ein sylfeini ar gyfer cyflawni, gan sefydlu 
corff annibynnol gyda'i systemau ei hun a thelerau ac amodau unedig ar gyfer staff. 
Cafwyd manylion llawn am hyn yn ein hadroddiad "Creu'r Sylfeini ar gyfer Cyflawni – 
Adroddiad Trawsnewid" a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2015.   
 
Ers hynny, rydym wedi datblygu ein Map Datblygu Sefydliadol (Atodiad 1) ac wedi gweithio 
i ddatgloi potensial CNC gan gyfuno arbenigedd ein staff a newid ein ffordd o weithio 
mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Cynllunio (Cymru) 2016.  Rydym bellach yn cyflawni 
ein swyddogaethau dan y deddfau hynny ac yn gweithio i ymgorffori egwyddorion rheoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn llawn yn ein holl waith. 
 
Ein blaenoriaethau uniongyrchol a phwysicaf oedd parhad busnes, cyflawni blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru yn ein Llythyr Cylch Gwaith cyntaf, gallu bod yn annibynnol, a 
chyflawni arbedion i sicrhau bod y newid yn fforddiadwy.  Roeddem yn rheoli risgiau 
sylweddol, gan gynnwys y rhai a nodwyd yn yr Achos Busnes o ymateb negyddol gan 
randdeiliaid, diffyg pwrpas cyffredin, effaith andwyol ar berfformiad staff a’r sefydliad, colli 
sgiliau trefnu, ac amhariad ar drefniadau gweithio ar draws ffiniau. 
 
Casglodd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Chwefror 2016: "Mae CNC wedi 
mabwysiadu dull cadarn a threfnus i ymdopi â’r heriau mawr a oedd yn codi yn sgil ei greu, 
gan sicrhau dilyniant o ran cyflawni ei ystod eang o swyddogaethau, a gyda phwyslais clir 
ar gyflawni’r buddiannau a fwriadwyd."  Fel y nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru: "Mae 
pwysau cyllido, ynghyd â’r angen i gyflawni ymrwymiadau presennol i gynilo wrth 
ymgymryd â chyfrifoldeb newydd neu fwy yn golygu heriau sylweddol i CNC. Er mwyn 
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ymateb i’r pwysau lluosog hyn, bydd yn rhaid i CNC fabwysiadu dull integredig ym mhob 
agwedd ar ei weithgareddau."  
 
Argymhellodd Swyddfa Archwilio Cymru y dylai CNC a Llywodraeth Cymru gytuno ar ddull 
priodol o fonitro ac adrodd am fuddiannau yng nghyd-destun y camau ehangach a 
gymerwyd gan CNC i ymateb i bwysau cyllidebol.  Rydym wedi cytuno â Llywodraeth 
Cymru y byddwn yn darparu'r adroddiad terfynol hwn fel asesiad o fuddiannau'r Achos 
Busnes a wireddwyd hyd yn hyn er mwyn iddi fod yn hyderus y byddwn wedi cyflawni'r hyn 
a ddisgwyliwyd gennym ac y gall y broses barhaus o lunio adroddiadau am fuddiannau 
ddod i ben. 
 
2. Achos Busnes Cyfoeth Naturiol Cymru 
 
Prif amcan y newid hwn oedd gwella'r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy 
yng Nghymru.  Nododd yr Achos Busnes dri nod cyffredinol ar gyfer buddsoddi a 
rhoddodd rai enghreifftiau o sut y byddai CNC yn gweithio i gyflawni mewn perthynas â'r 
nodau hyn (Tabl 1): 
 
• Canlyniadau gwell – i'r amgylchedd, i bobl ac i fusnes; 
 
• Darpariaeth well i Gymru – mae hyn yn cyd-fynd yn strategol â pholisïau Llywodraeth 

Cymru a'n hanghenion amgylcheddol yn y dyfodol;  
 
• Gwerth am arian – bod yn fforddiadwy a manteisio i'r eithaf ar gynhyrchiant a chynilon 

tymor hirach. 
 
Tabl 1.Crynodeb o fuddiannau mewn perthynas ag amcanion y buddsoddiad 
 
Amcan y 
buddsoddiad 

Buddiannau'r newid 

Cyflawni 
canlyniadau 
gwell 
  

Diben cyffredin. Un set o flaenoriaethau – pwyslais newydd ar gyflawni gwasanaethau 
ecosystem a chanlyniadau.  
Bod mewn gwell sefyllfa i gyflawni dull ecosystemau integredig. Synergedd – gellir gwneud 
pethau'n well gyda set sgiliau a phwerau cyfunedig  
Gwell cydnerthedd – gwella ymateb i argyfwng, timau mwy cydnerth, sefydliad mwy 
cydnerth.   
Symleiddio rheoleiddio i gwsmeriaid sy'n cael eu rheoleiddio, un pwynt cyswllt ac ymateb ar 
gyfer cyrff cynllunio. Systemau busnes integredig, cyson ac effeithlon.  
Symlrwydd i'r cyhoedd, mwy o alluedd a dylanwad ar awdurdodau lleol a rhanddeiliaid trwy 
siarad ag un llais.  
Datrys safbwyntiau croes i'w gilydd o'r un sail tystiolaeth amgylcheddol mewn ffordd fwy 
adeiladol.  
Meddwl, dangos a gwneud fel un corff – gwiriad o natur wirioneddol polisïau a 
gwyddoniaeth.  
Symleiddio – gellir symleiddio llawer o brosesau a pholisïau heb gyfyngiadau sefydliadol 
ehangach.  

Cyflawni 
darpariaeth 
well i Gymru 

Bod mewn sefyllfa well i gyflawni blaenoriaethau i Lywodraeth Cymru.  
Cyflawni i Gymru yng Nghymru – atebolrwydd lleol mwy uniongyrchol, symud yn gyflymach, 
mwy o hyblygrwydd i ddeall a hybu treftadaeth Cymru a'r Gymraeg. Gweddu i Gymru, 
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Amcan y 
buddsoddiad 

Buddiannau'r newid 

hunaniaeth genedlaethol, adlewyrchu nodweddion amgylcheddol cadarnhaol Cymru.  
Newid agwedd / ffyrdd newydd o weithio – gellir symleiddio a gwneud pethau ar lefel sy'n 
briodol i Gymru.  
Gwell galluedd polisi yng Nghymru a chyngor technegol integredig i Lywodraeth Cymru ac 
eraill.  
Llwybrau gyrfa a chyfleoedd mwy amrywiol i staff sy’n gweithio o fewn Cymru (sy'n gofyn o 
bosibl am golli cyfleoedd rhiant-gyrff).  

Cyflawni 
gwerth 
am arian 

Mwy i wasanaethau ecosystem – dileu gweithgaredd dyblygu (triphlyg) – rhyddhau 
adnoddau sylweddol ar gyfer gwaith rheng flaen. Buddsoddi mwy mewn canlyniadau 
(gwasanaethau ecosystem). 
Llai o gostau i fusnesau, llywodraeth leol a meysydd eraill fel amaethyddiaeth.  
Ymchwil / tystiolaeth / monitro cyfunol; mwy o ddylanwad ar y gymuned wyddoniaeth.  
Prosesau wedi'u symleiddio sy'n adlewyrchu anghenion Cymru.  

 
 
Roedd yr Achos Busnes yn darogan buddiant economaidd o £158 miliwn dros 10 mlynedd.  
Amcangyfrifir y byddai oddeutu 50% o'r buddiant yn dod o leihau dibyniaeth ar y Comisiwn 
Coedwigaeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd.  Roedd y gweddill i ddod yn bennaf o ad-
drefnu gweithgareddau corfforaethol cyffredin a thrwy adeiladau systemau a phrosesau 
sy'n fwy effeithlon.  Amcangyfrifodd yr Achos Busnes y byddai'r rhan fwyaf o'r buddiannau 
economaidd yn fuddiannau arian parod (£127 miliwn), ond byddai cyfran yn dod o 
welliannau heblaw arian parod mewn cynhyrchiant (£31 miliwn).  Roedd yr Achos Busnes 
yn darogan y byddai arbedion yn cael eu hailfuddsoddi i wella canlyniadau i Gymru. 
 
Roedd yr Achos Busnes yn dangos proffil dechreuol o pryd y byddai arbedion yn 
ymddangos yn ystod 10 mlynedd cyntaf CNC.  Yn dilyn penderfyniad i gyflymu'r newid 
oddi wrth Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth, addasodd Llywodraeth 
Cymru'r rhagolwg hwn ym mis Gorffennaf 2013 i greu proffil 'Achos Busnes Diwygiedig' fel 
y dangosir yn Nhabl 2. 
 
Roedd yr Achos Busnes hefyd yn dangos y byddai angen costau o oddeutu £69 miliwn i 
greu CNC.  
 
Tabl 2:Targedau buddiannau diwygiedig 
 

Buddiannau 
£m 

13/1
4 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Cyfan
swm 
10 

mlyn
edd 

Buddiannau 
arian parod 

-
2.7 7.7 13.0 13.9 14.7 15.6 16.1 16.1 16.1 16.8 127.1 

Buddiannau 
heblaw arian 
parod 

1.8 2.8 2.9 2.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 30.9 

Cyfunedig -
0.9 10.5 15.9 16.6 18.2 19.0 19.5 19.5 19.5 20.2 158.0 
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3. Cynllunio ar gyfer gwireddu buddiannau 
 
Gwnaethom integreiddio'r gwaith o gynllunio buddiannau ac adrodd yn ein prosesau 
cynllunio corfforaethol a busnes, gan gydnabod bod buddiannau llawn Cyfoeth Naturiol 
Cymru'n dibynnu ar sut rydym yn defnyddio ein galluoedd newydd i gyflawni  canlyniadau 
gwell i Gymru.  Gwnaethom ddefnyddio rhaglenni pontio a thrawsnewid i gynllunio a 
rheoli'r newidiadau angenrheidiol i sefydlu galluoedd annibynnol CNC a thrawsnewid y 
ffordd mae CNC yn gweithio.  Roedd y gwaith hwn yn cynnwys adolygiad cynhwysfawr o 
bob rhan o fusnes CNC, gan edrych ar sut maent yn cyd-fynd â phwrpas CNC fel sefydliad 
sy'n galluogi ac yn dylanwadu, ac ar y posibilrwydd o fodelau cyflawni mwy effeithiol. 
 
Gwnaethom sefydlu fframwaith ar gyfer cofnodi buddiannau'n codi o newidiadau unigol, fel 
y disgrifir isod yn ein Cynllun Gwireddu Buddiannau ac a grynhoir yn Ffigur 2 isod.  Mae'r 
gofrestr buddiannau wrth wraidd y fframwaith, yn casglu enghreifftiau o fuddiannau a 
fwriadwyd a chanlyniadau y gallwn eu priodoli i gread Cyfoeth Naturiol Cymru, er enghraifft 
o achos: 
 

• Integreiddio swyddogaethau a chylchoedd gwaith er mwyn cyflawni gan ddefnyddio 
dulliau newydd mewn ffordd gydgysylltiedig.  Chwalu rhwystrau ffisegol a 
diwylliannol trwy gael staff yn yr un sefydliad. 

• Gallu o'r newydd i ganolbwyntio ar flaenoriaethau a datrysiadau ar gyfer Cymru sy'n 
gweithio orau i Gymru ac i'n cwsmeriaid. 

• Dod â gwaith i Gymru a oedd yn cael ei gyflawni yn Lloegr a'r Alban yn y gorffennol. 
• Cyflawni arbedion maint trwy drawsnewid tri sefydliad yn un. 
• Rhyddid i symleiddio ein systemau a phrosesau gwaith heb y cyfyngiadau sy'n 

gysylltiedig ag Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth, sy'n 
sefydliadau llawer mwy, na'r cymhlethdodau a oedd wedi datblygu yn y cyrff 
etifeddol. 

 
Mae'r gofrestr yn casglu enghreifftiau o sut mae CNC wedi newid yn y ffyrdd a ragwelwyd 
yn yr Achos Busnes.  Mae'n cynnwys buddiannau sylweddol ac enghreifftiau o newidiadau 
llai sy'n dangos sut mae CNC wedi gallu gweithio'n wahanol.  Nid yw'n gofnod 
cynhwysfawr o'r holl newidiadau, cyflawniadau ac arbedion.  
 
 
Ffigur 2.Fframwaith Buddiannau 
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Roedd y cerdyn sgorio buddiannau'n olrhain 215 dangosydd, gan rannu rhai gyda chyfres 
dangosyddion corfforaethol CNC. 
 
Gwnaeth tîm cyllid CNC olrhain y buddiannau arian parod, gan gynnwys arbedion wrth i ni 
leihau taliadau gwasanaeth pontio i Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth. 
 
Fel y bu i'r Busnes Achos ddarogan, roedd buddiannau heblaw arian parod hefyd o ran 
gwelliannau mewn cynhyrchiant. Fodd bynnag, lleihawyd y cyfleoedd ar gyfer 
ailddefnyddio adnoddau a ryddhawyd yn y ffordd hon gan y cyfyngiadau ar gyllid 
cyhoeddus nad oeddent wedi eu darogan yn yr Achos Busnes.  Felly, yn ymarferol, mae 
llawer o welliannau mewn cynhyrchiant wedi helpu CNC i ymdopi â llai o staff ac felly wedi 
cyfrannu at y buddiant arian parod yn lle. 
 
 
4. Cynnydd wrth wireddu buddiannau  
 
 
Ar ddiwedd mis Mawrth 2017, roedd gennym dros 75 o enghreifftiau o fuddiannau wedi'u 
rhestru ar y Gofrestr Buddiannau, yn amrywio o ymyriadau mawr i raglenni i enghreifftiau 
lleol o sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydlynu i ddarparu gwasanaeth gwell i 
gwsmeriaid a chyflawni canlyniadau nad oedd yn bosibl cyn hynny (gweler Atodiad 2).  
 
Mae'r adrannau isod yn disgrifio rhai o'n huchafbwyntiau o ran buddiannau a sut maent yn 
cyflawni nodau buddsoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
 
4.1 Cyflawniadau CNC 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflawni'r goliau a bennwyd gan y ddeddfwriaeth hyd yn 
hyn.  Cawsom ein sefydlu i newid y ffyrdd y mae Cymru'n ymdrin â'i hadnoddau naturiol, 
gan sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n gynaliadwy ac yn ennill y buddiannau ar gyfer ein 
cymdeithas a'n heconomi.  Diwygiwyd pwrpas CNC gan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 
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2016 i fod yn unol â deddfwriaeth arall, yn benodol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
 
Ym mis Mawrth 2017, cyrhaeddodd CNC garreg filltir sylweddol trwy gyhoeddi ein 
Datganiad Llesiant – "Rheoli adnoddau naturiol heddiw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol".  
Link to NRW’s Statement of Well-being Objectives here: 
https://naturalresources.wales/media/681278/nrw-well-being-statement-cymraeg.pdf 
 
Yn ogystal â gyrru newid, bu angen i ni gynnal swyddogaethau craidd ar draws ein hystod 
eang iawn o weithgareddau busnes, gan gynnwys rheoleiddio, rheoli perygl llifogydd, 
cadwraeth, rheoli tir, a chyflenwi pren i'r farchnad.  Er enghraifft, ers mis Ebrill 2013, rydym 
wedi: cyflwyno oddeutu 16,000 o drwyddedau amgylcheddol a 400 o drwyddedau morol; 
cynghori ar dros 25,000 o ymgynghoriadau cynllunio; cyfenwi oddeutu 3.5 miliwn metr 
ciwbig o bren i'r farchnad; plannu 16 miliwn o goed ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru; 
cynnal 513km (319 milltir) o amddiffynfeydd rhag llifogydd; adeiladu amddiffynfeydd 
newydd sy'n lleihau perygl llifogydd ar gyfer 3,046 eiddo; gweithio gyda rheolwyr tir i 
gynnal 235,000 hectar o'n safleoedd bywyd gwyllt mwyaf prin ac amrywiol; ennill £18 
miliwn o fuddiannau iechyd y flwyddyn gan Lwybr Arfordir Cymru; a chasglu a dadansoddi 
oddeutu 100,000 sampl dŵr fel rhan o'n rhaglenni monitro amgylcheddol. 
 
 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol: 
 
Cyhoeddwyd yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol ym mis Medi 2016, a dyma'r 
adroddiad mawr cyntaf i gael ei gyflenwi gan CNC dan ddeddfwriaeth newydd Cymru.  
Mae'n gwbl gydnaws â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac mae'n sail 
hanfodol ar gyfer y ffyrdd y bydd Cymru'n esblygu i reoli ei hadnoddau naturiol yn 
gynaliadwy. 
 
Cafodd y gwaith o ddatblygu’r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol o fewn CNC ei 
wneud yn llawer haws oherwydd ein bod yn tynnu ar ddata ac arbenigedd a oedd wedi eu 
gwasgaru ymysg staff cyrff etifeddol a systemau data lluosog cyn hynny. 
 
Link to SONaRR here: https://naturalresources.wales/media/679573/sonarr-summary-
september-2016-welsh.pdf 
 
Asesiadau llesiant: 
 
Darparodd CNC dystiolaeth drwyadl a phenodol fel rhan o'r asesiadau llesiant a 
ddatblygwyd gennym gyda'n partneriaid ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Byddai 
wedi bod yn anodd iawn, os nad yn amhosibl, darparu pecyn cydlynol o dystiolaeth ac 
ymgysylltu â'n cydweithwyr ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus o safbwynt y tri chorff 
etifeddol. 
 
Adolygiad gan y Swyddfa Rheoliadau Gwell: 

Yn dilyn proses dros flwyddyn, cawsom gyngor gan y Swyddfa Rheoliadau Gwell y dylem 
gael mynediad parhaus at bwerau sancsiynau sifil. Nododd y Swyddfa Rheoliadau Gwell 

http://cyfoethnaturiol.cymru/about-us/how-we-work/our-well-being-statement/?lang=en
http://cyfoethnaturiol.cymru/our-evidence-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=en
http://cyfoethnaturiol.cymru/our-evidence-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=en
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fod ein hymroddiad i ragoriaeth reoleiddiol yn cael ei ddangos trwy ymrwymiadau a wnaed, 
datblygiad polisi mewn hyfforddiant a dyhead i gynyddu capasiti staff. Roedd yr adolygiad 
yn gweld CNC fel sefydliad sy'n meithrin agwedd reoleiddiol gyda'r nod o gefnogi 
cydymffurfiaeth a thwf busnes a gwelwyd bod yr agwedd tuag at y sector ynni dŵr yn un 
nodedig ac yn enghraifft o gyd-gynhyrchu rheoleiddiol. Mae hwn yn ganlyniad arwyddocaol 
gan y bydd yn sail i'n holl ddull rheoleiddio yn y dyfodol ac rydym yn rhoi'r argymhellion ar 
waith. 

 
4.2 Ein hymagwedd a ffyrdd o weithio 
 
Rydym yn cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad 
sy'n gweithio'n gydweithredol ac sydd bellach yn defnyddio egwyddorion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy fel yr amlinellir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  Fel y rhagwelwyd gan 
yr Achos Busnes, mae cyfuniad o arbenigedd a phrofiad gwahanol mewn un corff wedi 
creu llawer o gyfleoedd ar gyfer meddwl yn gydlynol a datrysiadau sy'n well i'n cwsmeriaid 
a'r amgylchedd, a chyfleoedd i arbed arian.  Mae'r canlynol yn amlinellu enghreifftiau ar 
gyfer Datganiadau Ardal, cynaeafu pren, parthau perygl nitradau, cydnerthedd, a'n gwaith 
gyda datblygwr. 
 
Datganiadau Ardal: 
 
Mae CNC wedi gweithio'n helaeth gyda rhanddeiliaid i lywio'r gwaith o gynllunio 
Datganiadau Ardal.  Mae ein hymagwedd tuag at gyd-gynhyrchu wedi tynnu ar y pum 
ffordd o weithio a'r egwyddorion ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Dim ond 
trwy gyfuno arbenigedd a'r cylch gwaith newydd sydd bellach yn bodoli o fewn CNC y bu'n 
bosibl i gynnal y profion ym mröydd Dyfi, Tawe a Rhondda ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.  
Links to our reports on the trials are at this link: https://naturalresources.wales/about-
us/what-we-do/how-we-work/natural-resource-management-trials/?lang=cy 
 
Cynaeafu pren, rheoli dŵr a rhywogaethau a warchodir: 
 
Mae ein timau cynaeafu'n gweithio'n agosach yn awr â'n harbenigwyr dŵr a rhywogaethau 
a warchodir i gytuno ar gamau gwarchod yn gyflymach ac i osgoi'r oedi o ran contractau 
cynaeafu a fu'n gyffredin ar un adeg.  Y ffaith bod y timau yn yr un sefydliad yw'r prif 
reswm bod 90% o gontractau cynaeafu'n dechrau ar amser yn awr, o'i gymharu â dim ond 
67% cyn CNC, pan oedd ein staff yn gweithio mewn sefydliadau gwahanol.  Mae hyn yn 
fwy effeithlon i CNC ac mae'n rhoi mwy o sicrwydd i gontractwyr cynaeafu, melinau coed a 
phroseswyr pren eraill.  Mae ein cwsmeriaid eisoes wedi dweud wrthym eu bod wedi sylwi 
ar y gwelliant ac yn ei groesawu. 
 
Rheoli coedwigoedd mewn modd integredig – Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd: 
 
Mae CNC yn disodli Cynlluniau Cynllunio Coedwigoedd gyda Chynlluniau Adnoddau 
Coedwigoedd sydd â chwmpas ehangach i ystyried effeithiau a buddiannau ar gyfer y 
dirwedd ehangach, gan gynnwys canlyniadau bioamrywiaeth, cymdeithasol ac 
economaidd.  Mae dull ecosystemau newydd wedi cael ei ddatblygu'n benodol ar gyfer 
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cynllunio adnoddau coedwigoedd ac mae'n sail i'r gwaith hwn.  Bydd y Cynlluniau 
Adnoddau Coedwigoedd yn effeithio ar y tir yn y tymor canolig i'r hirdymor. Fodd bynnag, 
yn y cyfamser, mae manteision defnyddio egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy i'w gweld mewn mentrau lleol.  Er enghraifft, y prosiect a grëwyd ar gyfer 
Cynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru gan ffermwyr a CNC ym Mhennal ger 
Machynlleth.  Mae'r cynllun hwn yn cyfuno gwaith ar Ystad Goedwig Llywodraeth Cymru 
gyda gwaith ar dir preifat i reoli dŵr a helpu i leihau perygl llifogydd ym mhentref Pennal. 
 
Adolygiad o Barthau Perygl Nitradau: 
 
Roedd ein hadolygiad o Barthau Perygl Nitradau i Lywodraeth Cymru yn fwy integredig ac 
effeithlon nac a fyddai wedi bod yn bosibl cyn CNC.  I ddechrau, gwnaethom ddilyn y dull 
etifeddol a defnyddio contractwyr arbenigol allanol i gynnal yr holl broses adolygu, am gost 
o isafswm o £150,000. Fodd bynnag, roeddem yn gallu gwireddu'r buddiannau o ddod yn 
un sefydliad trwy dynnu ar arbenigedd mewnol i ddatblygu'r rhan fwyaf o'r sail tystiolaeth 
yn fewnol, gan leihau'r cymorth yr oedd ei angen gan ymgynghorwyr allanol ac arbed 
£90,000 mewn costau ymgynghori.  Yn ogystal, rydym mewn sefyllfa well i ddarparu'r 
cymorth technegol gofynnol i Lywodraeth Cymru yn ystod unrhyw broses apelio ac 
adolygiadau o ddynodi a dad-ddynodi Parthau Perygl Nitradau yn y dyfodol. 
 
Cydnerthedd: 
 
Rydym wedi cynyddu cydnerthedd ein gallu i ymateb i lifogydd heb unrhyw gost 
ychwanegol trwy hyfforddi 28 o staff ychwanegol mewn swyddogaethau etifeddol o'r 
Comisiwn Coedwigaeth a Chyngor Cefn Gwlad Cymru i ymuno â'r amserlenni dyletswydd 
gyda staff o Asiantaeth yr Amgylchedd. Roedd hyn yn ein galluogi i ymdopi â rhai o'r 
stormydd gwaethaf o fewn cof dros gyfnod gaeaf 2013/14 ac mae werth isafswm o 
£228,000 o fuddiannau arian parod bob blwyddyn. 
 
Surf Snowdonia: 
 
Roedd ethos newydd Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad sy'n canolbwyntio ar alluogi a 
datrys problemau o gymorth i ni wrth gydweithio â datblygwyr atyniad twristiaeth Surf 
Snowdonia i oresgyn y llygredd a etifeddwyd ar y safle gan y gwaith mwyndoddi 
alwminiwm yn Nolgarrog yn Nyffryn Conwy.  Mae hwn yn fuddsoddiad £12 miliwn a 
dyweder ei fod wedi creu dros 100 o swyddi mewn ardal wledig yng Nghymru. 
 
4.3 Bod yn gydnaws â blaenoriaethau Cymru 
 
Casglodd yr Achos Busnes y byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn fwy cydnaws â 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac y byddai hefyd yn well yn datrys 
problemau Cymru ac yn dod yn sefydliad sy'n gweithio'n well i'w gwsmeriaid a 
rhanddeiliaid yng Nghymru.  Mae'r enghreifftiau canlynol yn dangos y buddiannau o fod yn 
gydnaws â blaenoriaethau Cymru. 
 
 
Polisi stocio eogiaid a sewiniaid: 
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Yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o ymchwil wyddonol, rydym wedi cytuno ar newid 
sylweddol i'r ffordd rydym yn gweithio i warchod eogiaid gwyllt. Canfuom fod stocio pysgod 
ifanc yn rhoi hwb cychwynnol i adfer poblogaeth ond y byddai mwy o eogiaid a sewiniaid 
yn cael eu cynhyrchu pe bai pysgod yn cael eu gadael i silio yn yr afon yn hytrach na chael 
eu cymryd allan i'w magu mewn deorfa. O ganlyniad, rydym wedi cael gwared yn raddol ar 
stocio eogiaid a sewiniaid ac wedi cau ein deorfeydd ym Mawddach ger Dolgellau a 
Maerdy ger Corwen. Gwnaethom gadw deorfa Cynrig fel canolfan ymchwil bosibl.  Mae 
hyn yn enghraifft o sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi blaenoriaethu mater sy'n effeithio 
ar Gymru ac na fyddai wedi cael cymaint o sylw yng nghyd-destun Lloegr. 
 
Trwyddedau ynni dŵr: 
 
Galluogodd creu Cyfoeth Naturiol Cymru ni i ddatblygu dull gweithio effeithiol a chyson 
tuag at y math o gynlluniau ynni dŵr pen uchel sydd amlycaf yng Nghymru.  Gwnaethom 
weithio â datblygwyr i roi mwy o eglurder nac oedd yn bosibl gyda dulliau blaenorol, a 
oedd yn gweddu'n well i fathau eraill o gynlluniau yn Lloegr.  Ar gyfer ceisiadau ynni dŵr 
syml, gwnaethom leihau'r cyfnod cyflenwi o 27 wythnos i 18 wythnos a lleihawyd y cyfnod 
hwyaf y bu rhaid i ymgeiswyr aros am y mathau hyn o drwyddedau 42%, o 47 wythnos i 27 
wythnos. Gwnaethom hefyd lwyddo i leihau faint o ymdrech roedd ein staff trwyddedu'n ei 
rhoi i brosesu'r gwaith hwn oddeutu 50%. Gan weithio gyda'r sector ynni dŵr a gwella ein 
canllawiau, mae ansawdd y ceisiadau a dderbynnir gennym wedi gwella gyda lleihad 
mewn ceisiadau annilys o 52% i 21%. 
 
Swyddi dadansoddi: 
 
Gwnaethom sicrhau 37 o swyddi ansawdd uchel i Gymru trwy drosi'r labordy a etifeddwyd, 
a fu'n gyfleuster ymchwil yr oedd ei ddyfodol yn ansicr, yn gyfleuster ar gyfer 
gwasanaethau dadansoddi i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae adleoli'r labordy'n creu cyfle i 
ddatblygu canolfan ragoriaeth yn seiliedig ar ein tîm o gemegwyr uchel eu parch.  Yn 
ogystal â'r buddiannau hyn i Gymru, mae cael rheolaeth dros y gwasanaeth yn rhoi mwy o 
gapasiti i ni ar gyfer gwaith masnachol.  Hyd yn oed yn gweithio o fewn rheolau 
cystadleuaeth y sector cyhoeddus, gallwn gynhyrchu incwm sylweddol i wrthbwyso ein 
costau dadansoddi. Mae'r labordy wedi symud yn ddiweddar i gampws Prifysgol Abertawe 
fel canolfan ragoriaeth i CNC.  
 
Caffael yng Nghymru: 
 
Gan mai pwyslais gwaith caffael CNC oedd cyflenwi nwyddau a gwasanaethau yn gyfan 
gwbl o fewn Cymru, roedd yr Achos Busnes yn ystyried ei bod yn debygol y byddai 
cwmpas a graddfa'r contractau'n fwy tebygol o ddenu busnesau yng Nghymru na 
chontractau a oedd yn flaenorol ar gyfer Cymru a Lloegr cyfan neu a oedd yn cynnwys yr 
Alban hefyd.  Cynyddodd cyfran y gwariant gyda chyflenwyr yng Nghymru o linell sylfaen o 
44% yn 2012/13 i 54% yn 2016/17. 
 
Gweithgareddau masnachol a mentrau: 
 
Rydym wedi cynyddu incwm gros o weithgareddau masnachol a mentrau, gan gynnwys 
ynni gwynt, ynni adnewyddadwy a mentrau eraill, o linell sylfaen o £19.6 miliwn i £23.8 
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miliwn yn 2016/17 ac rydym yn disgwyl i hyn godi wrth i ni ddatblygu mwy o fentrau yn y 
dyfodol.  Mae hyn yn dangos mwy o fuddiannau i'r busnesau rydym yn gweithio â nhw ac 
ar gyfer swyddi a'r economi. 
 
Ynni adnewyddadwy: 
 
Cyn CNC, roedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio â Llywodraeth Cymru i alluogi 
cwmnïau masnachol i ddatblygu nifer o ffermydd gwynt mawr ar Ystad Goedwig 
Llywodraeth Cymru.  Trwy greu CNC a'i ddibenion newydd, daeth yn ddichonadwy i 
ddatblygu rhaglen llawer mwy amrywiol o gynlluniau ynni adnewyddadwy bach a chanolig 
ar ystâd a reolir gan CNC.  Ers mis Ebrill 2013, mae 13 cynllun wedi cael eu creu gyda 
chapasiti cynhyrchu o 1,223 kW, o ynni dŵr yn bennaf ac yn cynnwys tri chynllun 
cymunedol, cynlluniau hunanadeiladu CNC a'r sector preifat. Mae dau gynllun arall ar y 
gweill a fydd yn cynyddu'r capasiti cynhyrchu cyfan i 1,264 kW pan fyddant wedi'u 
cwblhau.  Mae ein Tîm Darparu Ynni hefyd wedi gweithio gyda datblygwyr a chymunedau i 
alluogi capasiti cynhyrchu pellach o 221 MW o 18 cynllun a oedd angen croesi ystad a 
reolir gan CNC.  Mae'r holl gynlluniau hyn wedi creu swyddi a menter, yn arbennig ar gyfer 
economïau gwledig. 
 
 
4.4 Buddiannau i gwsmeriaid 
 
Mae'r Gofrestr Buddiannau'n cynnwys nifer o enghreifftiau sy'n cynrychioli'r ffyrdd niferus y 
mae cwsmeriaid wedi elwa ar alluedd newydd sefydliad â phwrpas newydd sy'n 
canolbwyntio'n gyfan gwbl ar anghenion Cymru. 
 
Canolfan Gofal Cwsmeriaid: 
 
Mae ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid, sy'n gwbl ddwyieithog, yn bwynt cyswllt unigol ar 
gyfer materion adnoddau naturiol yng Nghymru ac mae'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar 
faterion sydd o bwys i gwsmeriaid yng Nghymru. 
 
Mae ein gwasanaethau cofrestru ar-lein modern yn fwy ymarferol i gwsmeriaid ac, yn 
achos cofrestriadau gwastraff, maent yn dangos tueddiadau sy'n ein helpu i dargedu 
ymyriadau er mwyn osgoi effeithiau amgylcheddol.  Llwyddodd ein hymgyrch ddiweddaraf 
ar gofrestru gwastraff fferm i gynyddu'r cofrestriadau ar-lein 20%, gan wneud y broses yn 
haws ac yn gyflymach i ffermwyr ac i CNC, yn ogystal â chyfrannu at ganlyniadau 
amgylcheddol gwell. 
 
Rheoliadau cronfeydd dŵr: 
 
Daeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn awdurdod gorfodi ar gyfer oddeutu 200 o gronfeydd dŵr 
a reoleiddir yng Nghymru dan Reoliadau Cronfeydd Dŵr, a oedd yn cael eu rheoleiddio o 
Gaerwysg yn flaenorol.  Mae ein gwaith o ymgysylltu â chwsmeriaid mewn ffordd fwy 
rhagweithiol yn ein helpu i ganfod problemau a materion yn gynharach a rhoi sylw i ddiffyg 
cydymffurfio, ac mae hyn oll yn arwain at well diogelwch i'r cyhoedd.  
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Ein hymagwedd tuag at wastraff: 
 
Rydym wedi dechrau defnyddio bwrdd stori sy'n rhoi darlun clir i'n cwsmeriaid a reoleiddir 
o'n swyddogaeth ni a'u cyfrifoldebau nhw.  Mae'r bwrdd stori'n esbonio sefyllfa gwastraff 
yng Nghymru mewn ffordd sy'n helpu cwsmeriaid a reoleiddir i weithio gyda ni i wella 
canlyniadau i'r amgylchedd ac i fusnesau. 
 
Cyngor ar gynllunio: 
 
Mae cwmpas ein cylch gwaith yn gwneud Cyfoeth Naturiol Cymru'n brif gynghorydd i 
awdurdodau cynllunio lleol a phrosesau cynllunio datblygiad eraill yng Nghymru.  Rydym 
yn cydweithio â'r awdurdodau cynllunio lleol a'r cwsmeriaid a rennir gyda ni i wella'r 
gwasanaeth o ben bwy gilydd i ddatblygwyr.  Adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, rydym yn 
dechrau rhoi gwelliannau ar waith a nodwyd gennym fel rhan o brosiect gwella ar y cyd a 
noddwyd gan Gymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru, Llywodraeth Cymru a ni ein 
hunain.  Rydym yn disgwyl y bydd y gwaith hwn yn cadarnhau gwelliannau cynhyrchiant 
buddiannau heblaw arian parod sydd wedi eu gwneud yn barod ac sydd wedi ein galluogi i 
ymdrin â chynnydd o 25% yn nifer yr ymgynghoriadau cynllunio gyda deg swydd cyfwerth 
ag amser llawn yn llai na'r llinell sylfaen. 
 
 
4.5 Arbedion yn sgil uno tri sefydliad yn un 
 
Nododd yr Achos Busnes arbedion sylweddol yn sgil uno'r gwasanaethau corfforaethol o'r 
tri sefydliad etifeddol i greu un.  
 
Llety: 
 
Nod ein Strategaeth Llety yw lleihau'r 79 o swyddfeydd, storfeydd a gweithdai a etifeddwyd 
gennym i ychydig dan 40, gydag arbediad cost ar wahân i gostau staff o £1.6 miliwn.  
Rydym ar y ffordd i gyrraedd y nod ac rydym eisoes wedi cau 26 safle, a fydd yn golygu 
arbedion ar wahân i gostau staff o £840,000 y flwyddyn erbyn 2020/21, pan fydd 
ymrwymiadau'r brydles bresennol yn dod i ben. 
 
Yn ogystal, mae uno gweithrediadau rheoli tri chyfleuster yn un wedi arbed oddeutu 
£560,000 y flwyddyn o gostau staff. Mae uno swyddfeydd mewn llai o leoliadau wedi helpu 
i yrru gwaith integreiddio arbenigedd a phrofiad ein staff. 
 
Rydym yn disgwyl gwireddu arbedion pellach drwy ad-drefnu ein prif swyddfeydd yn ne a 
gorllewin Cymru. 
 
Fflyd: 
 
Rydym wedi arbed £900,000 o gostau ar wahân i gostau staff trwy dynnu ceir wedi eu 
prydlesu o'n model fflyd a defnyddio ceir cronfa ar gyfer y rhan fwyaf o deithio a fflyd lwyd 
ar gyfer siwrneiau byrrach. 
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Adnoddau dynol a gwasanaethau ariannol: 
 
Gwnaethom ddisodli systemau adnoddau dynol a chyllid y tri sefydliad etifeddol gyda 
system Cynllunio Adnoddau Menter ac un tîm Gwasanaeth Cymorth Busnes i reoli 
gwasanaethau cyllid ac adnoddau dynol. Mae'r gwasanaeth yn costio oddeutu £2.4 miliwn 
yn llai'r flwyddyn na'r llinell sylfaen, ac mae'r arbediad yn cynnwys £790,000 ar systemau 
TGCh ac £1.6 miliwn ar gostau staff. 
 
TGCh: 
 
Roedd creu rhwydwaith TGCh newydd yn un o'r heriau technegol a logistaidd mwyaf i 
CNC ei hwynebu, wrth i ni weithio i ddadwneud ein dibyniaeth ar y systemau a oedd yn 
cael eu rhedeg gan Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth a symud oddi ar 
hen systemau Cyngor Cefn Gwlad Cymru.  Roedd yr Achos Busnes yn cydnabod yr her 
hon, ond roedd maint, cymhlethdod a pha mor gyflym roedd gofyn am y gwaith yn llawer 
mwy na'r disgwyl.  Dim ond £5.85 miliwn yw ein cyllideb TGCh ar gyfer 2017/18, sy'n 
cyflawni ein nod o ddarparu gwasanaethau TGCh am gost o lai na £6 miliwn ac arbed dros 
£2 filiwn o'r llinell sylfaen o £8 miliwn.   
 
Yn ogystal â sefydlu system hyblyg a all ymdopi â newidiadau yn y dyfodol ar Microsoft 
365, sy'n seiliedig ar Cloud (rydym yn arwain y sector cyhoeddus yng Nghymru yn hyn o 
beth), rydym wedi gwneud cynnydd ardderchog wrth leihau'r oddeutu 1,400 o 
gymwysiadau etifeddol unigol i gyfres lai, fwy syml a darbodus o oddeutu 200 o systemau 
corfforaethol parhaus a llai na 100 o offer TGCh seilwaith a safonol.  Ar ddiwedd mis 
Mawrth 2017, rydym wedi cau oddeutu 900 o gymwysiadau, gan gyflawni system sy'n 
gweddu'n llawer gwell i'n busnes. 
 
Er mai’r gost llinell sylfaen oedd £8 miliwn i Gymru, datgelodd gwaith ychwanegol i 
amcangyfrif cost cytundeb ar gyfer gwasanaethau pontio o Asiantaeth yr Amgylchedd fod 
gwir gost y systemau etifeddol yn agosach at £12 miliwn.  Mae hyn yn pwysleisio'r gwerth 
am arian a gyflawnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda system TGCh fodern yn costio 
hanner y modelau etifeddol gyda'i gilydd.  Nid ydym wedi cynnwys y £4 miliwn ychwanegol 
hwn yng nghyfanswm yr arbedion arian parod. 
 
Mae cost TGCh CNC fel canran o gost gweithredu oddeutu 3.1% o'i gymharu â ffigurau o 
5.6% ar gyfer Asiantaeth yr Amgylchedd a 4% ar gyfer DEFRA, fel yr hysbyswyd yn 
adroddiad meincnodi 2009/10 Swyddfa'r Cabinet. 
 
Ffonau symudol: 
 
Yn sgil y gwaith ad-drefnu ar ôl creu CNC, roedd yn bosibl i ni ddiffodd 800 o gyfrifon ac 
arbed £132,000 y flwyddyn. 
 
 
4.6 Arbedion 
 
Cafwyd llawer o gyfleoedd i ail-ddylunio neu ail-flaenoriaethu meysydd busnes er mwyn 
bod yn fwy effeithlon.  Roedd yr Achos Busnes yn rhagweld y byddai ailgylchu amser a 
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ryddhawyd gan fwy o gynhyrchiant yn arwain at fuddiannau heblaw arian parod, gan 
aseinio gwerth arian parod i fwy o gynhyrchiant.  Yn ymarferol, mae'r lleihad yn y gyllideb 
wedi golygu lleihad yn faint o arbedion sy'n cael eu hailgylchu a'u rhoi yn ôl i mewn i well 
gwasanaeth neu fuddiannau amgylcheddol.  Fodd bynnag, mae gennym sawl enghraifft 
drawiadol o arbedion sy'n cyflawni gwell canlyniadau, gwell gwasanaeth i gwsmeriaid a 
mwy o fodlonrwydd swydd.  Mae'r Gofrestr Buddiannau'n cofnodi arbedion o'r fath, er 
enghraifft gan ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid (£160,000 y flwyddyn o arbedion arian 
parod), ein gwasanaeth cynghori ar gynllunio (£600,000 y flwyddyn o arbedion heblaw 
arian parod), a thrwyddedu rhywogaethau (oddeutu £35,000 y flwyddyn o arbedion heblaw 
arian parod). 
 
Bydd canolbwynt CNC ar welliant parhaus yn parhau i gyflawni arbedion, i sicrhau bod 
CNC yn bod mor effeithiol â phosibl ac yn canolbwyntio cymaint â phosibl ar y cwsmer.  
Hyd yn hyn, mae canlyniadau'r tîm Gwelliant Parhaus wedi cynnwys canllawiau ar reoli 
rhaglenni a phrosiectau yn effeithiol, rheoli baich gwaith yn y Ganolfan Cyfathrebu am 
Ddigwyddiadau, proses ymgeisio symlach, gwell adroddiadau ariannol, a mapio prosesau 
coedwigaeth yn llawn (gwerthiannau, peirianneg sifil, cynllunio strategol, cynaeafu ac 
ailstocio). 
 
Casglu a dadansoddi samplau: 
 
Mae CNC yn casglu ac yn dadansoddi dros 20,000 o samplau dŵr bob blwyddyn.  Mae'r 
monitro hwn yn rhoi gwybod i ni am iechyd ein hafonydd a'n traethau ac yn cefnogi gwaith 
hysbysu dan gyfarwyddebau'r UE ac ar gyfer y cynllun Traeth Baner Las.  Roedd angen i 
Cyfoeth Naturiol Cymru greu ei systemau ei hun ar gyfer casglu a rheoli samplau, gan 
gynnwys eu cludo i'r labordy newydd a grëwyd gennym yn ne Cymru.  Trwy ddisodli pedair 
system TGCh gydag un, rydym wedi symleiddio ac integreiddio'r gwaith o amserlennu, 
tracio a chofnodi samplau a chanlyniadau dadansoddiadau.  Rydym wedi rhoi hyblygrwydd 
i dimau maes allu cynllunio llwybrau ac amserlenni sy'n effeithlon.  Mae'r timau maes yn 
adrodd bod y systemau newydd a mwy o ryddid i wneud penderfyniadau ar lawr gwlad yn 
gwneud eu gwaith yn haws, eu bod yn gallu cael samplau i'r labordy'n gyflymach a'u bod 
yn arbed amser teithio sylweddol.  Ynghyd â'r gwaith o ailflaenoriaethu nifer a math y 
samplau y mae angen i ni eu casglu, rydym yn amcangyfrif ein bod yn arbed 200,000 o 
filltiroedd y flwyddyn, gydag arbedion dilynol ar gostau tanwydd ac amser staff sydd werth 
dros £250,000 y flwyddyn. 
 
Mae ein labordy newydd wedi defnyddio'r rhyddid i arloesi trwy gyflwyno dulliau aml-
waddod ac aml-elfen newydd, sy'n gyrru costau pob sampl i lawr i oddeutu 35% a 20% o 
gostau blaenorol yn eu tro. 
 
Skype: 
 
Mae symud i system Microsoft Cloud wedi ein galluogi i ddefnyddio Skype o leiaf chwe 
blynedd yn gynharach nac y byddai wedi digwydd mewn ffordd gost effeithiol yn y cyrff 
etifeddol.  Fel gwasanaeth sydd am ddim ar y pwynt defnyddio, mae Skype bellach yn 
disodli dros 3,000 o alwadau cynadledda a chyfarfodydd wyneb yn wyneb bob mis.  Yn 
ogystal â galluogi cyfathrebu da ar draws y sefydliad, mae'r arbediad yn werth o leiaf £1.4 
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miliwn y flwyddyn o ran amser teithio a arbedwyd ac felly'n gwneud cyfraniad sylweddol at 
leihau ein hallyriadau carbon deuocsid. 
 
System gwerthiannau pren: 
 
Mae Pecyn Rheoli Pren newydd CNC yn disodli system gan y Comisiwn Coedwigaeth a 
ddefnyddiwyd gennym ar gyfer marchnata a rheoli gwerthiannau pren.  Mae'n fwy 
ymarferol i gwsmeriaid, heb yr angen am gontractau papur ac, er enghraifft, integreiddio 
data o bontydd pwyso cwsmeriaid.  Pan fydd y system newydd wedi ei hymgorffori'n llwyr, 
bydd yn haws i gwsmeriaid a staff ei defnyddio. 
 
System rheoli asedau: 
 
Mae system rheoli asedau newydd CNC, AMX, yn fwy hyblyg ac yn haws ei defnyddio na 
thair system etifeddol Asiantaeth yr Amgylchedd y mae'n eu disodli. Mae'n bosibl ehangu'r 
system a byddwn yn gwneud hynny i reoli'r holl asedau a reolir gan CNC, gan gynnwys y 
rhai ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru 
 
Rhywogaethau a warchodir a chynaeafu pren 
 
Mae'r prosiect gwelliant darbodus hwn wedi haneru nifer y camau yn y broses trwyddedu 
rhywogaethau ar gyfer cynaeafu pren o 248 i 124.  Mae hyn wedi lleihau'r ymdrech ofynnol 
o leiaf 25%.  Rydym yn gweithio ar newidiadau pellach a fydd yn cynyddu effeithlonrwydd 
o leiaf 50% eto.  Bydd y gwelliant mewn cynhyrchiant yn werth oddeutu £35,000 y 
flwyddyn. 
 
System rheoli amgylcheddol 
 
Mae uno wedi ein helpu i leihau ein hôl troed carbon dros 5% y flwyddyn, sydd ar 
gyflymdra mwy nac a gyflawnwyd gan y cyrff etifeddol ar gyfer olion troed uniongyrchol ac 
anuniongyrchol.  Mae arbedion tanwydd a thrydan yn cyfrannu at y buddiant arian parod. 
Rydym wedi defnyddio ein system rheoli amgylcheddol yn ein holl fusnes a bellach mae 
gweithrediadau coedwigaeth yn rhan ohoni, nad oeddent yn flaenorol. 
 
 
Darogan llifogydd 
 
Gwnaethom ddatblygu ein system darogan llifogydd ein hunain yn lle ymuno ag Asiantaeth 
yr Amgylchedd i uwchraddio'r system roeddem wedi bod yn ei rhannu.  Mae buddsoddi yn 
ein system ddarogan ein hunain wedi rhoi rheolaeth uniongyrchol i ni dros ein costau 
datblygu ac rydym yn disgwyl costau rhedeg blynyddol is.   Mae gennym ddull yn awr y 
gallwn ei addasu ar gyfer anghenion penodol Cymru, sy'n fwy hygyrch i'n staff ac yn fwy 
hyblyg i ni pan fydd angen i ni wneud newidiadau ac mae'n denu sylw y tu allan i Gymru 
am ei ddull arloesol. 
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4.7 ‘Un sefydliad’ 
 
Mae llawer o'r newidiadau a systemau newydd a ddisgrifir mewn adrannau eraill wedi ein 
helpu ni i symud tuag at weithio fel sefydliad unigol, gydag amcanion a diwylliant cyffredin 
a ffyrdd cyffredin o weithio.  Mae'r bartneriaeth gymdeithasol, cynllunio corfforaethol a 
gwaith ar lesiant, iechyd a diogelwch yn cyfrannu'n sylweddol at hyn. 
 
Partneriaeth Gymdeithasol: 
 
Mae gennym Bartneriaeth Gymdeithasol newydd rhwng y rheolwyr ac undebau llafur.  
Mae'r ymagwedd flaengar hon tuag at gysylltiadau diwydiannol ar gyfer y sector 
cyhoeddus yn cymryd lle'r dull mwy traddodiadol o ymdrin â rheolwyr / undebau llafur yn y 
cyrff etifeddol. 
 
Cynllunio Corfforaethol a Busnes: 
 
Mae ein Cynllun Corfforaethol a'n Cynllun Busnes wedi cymryd lle wyth cynllun ar wahân 
ac wedi gwneud ein gwaith yn gydnaws â chasgliad unigol o flaenoriaethau integredig ar 
gyfer yr amgylchedd, pobl a busnesau. Gwnaethom ymgynghori'n helaeth â rhanddeiliaid 
er mwyn deall eu blaenoriaethau a helpu i lunio ein cynlluniau yn seiliedig ar 
flaenoriaethau i Gymru. 
 
Llesiant, Iechyd a Diogelwch: 
 
Mae uno cyrff etifeddol wedi gofyn ein bod yn datblygu sail gyson ar gyfer rheoli llesiant, 
iechyd a diogelwch staff a'r cyhoedd sy'n ymweld â safleoedd CNC.  Mae'r asesiadau risg 
generig ar gyfer mathau o weithgareddau a sefyllfaoedd ar draws ein holl fusnes yn 
cynrychioli cynnydd tuag at ddiwylliant cyffredin o iechyd a diogelwch, gan godi'r holl 
feysydd i lefel yr arfer gorau sydd i'w ganfod o fewn y sefydliad. 
 
 
4.8 Cerdyn Sgorio Buddiannau 
 
Mae'r rhan fwyaf o'r 25 dangosydd ar y Cerdyn Sgorio Buddiannau (Atodiad 3) yn dangos 
bod CNC wedi gwella perfformiad yn y rhan fwyaf o'r meysydd a nodwyd yn yr Achos 
Busnes. Mae CNC naill ai wedi cyflawni'r buddiannau neu mae ar y trywydd iawn i 
gyrraedd targedau yn y rhan fwyaf o achosion.  Mae'r Cerdyn Sgorio hefyd yn adlewyrchu 
effaith maint y newid ar staff, ac mae'r dangosydd ymgysylltu'n dal oddeutu 40% 
(dangosydd 25). (Noder bod rhai ar y prif swyddogaethau wedi newid trwy symudiad staff.) 

 
Nid ydym wedi gallu adrodd am yr holl ddangosyddion: 
 

a) Profwyd i fod yn anymarferol i fonitro Dangosydd 16, "Nifer meysydd gwaith Cyfoeth 
Naturiol Cymru sy'n adlewyrchu anghenion Cymru yn seiliedig ar un farn o 
egwyddorion rheoli adnoddau naturiol a'u defnydd".  Serch hynny, rydym yn amlwg 
ar y trywydd iawn i fod wedi newid ein rhagolygon a pholisïau o anghenion 
sefydliadau etifeddol i anghenion CNC yn y dyfodol, a bydd rhaglen hyfforddiant ar 
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reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a datblygu Datganiadau Ardal yn ein helpu i 
gwblhau'r esblygiad hwnnw.  
 

b) Er ein bod yn derbyn adborth da gan gwsmeriaid, nid ydym wedi cwblhau arolwg 
cwsmeriaid sy'n ddigon cyffredinol i adrodd am ddangosydd boddhad cyffredinol 
rhanddeiliaid (21).  Mae adborth o'n harolwg o gwsmeriaid a reoleiddir 80% yn 
gadarnhaol (dangosydd 10). 

 
 
5. Y darlun ariannol 
 
5.1 Buddiannau arian parod 
 
Mae'r cyfrifiadau ar gyfer y buddiannau arian parod yn cymharu costau cynnal blynyddol 
CNC ar sail gyfatebol â chostau cynnal llinell sylfaen y sefydliadau etifeddol yn 2012/13.  
Ceir y gymhariaeth gyfatebol trwy eithrio costau trawsnewid a phwysau ariannol newydd 
(nad ydynt yn ymwneud â sefydlu CNC) o gyfanswm y costau cynnal blynyddol: er 
enghraifft, i gymryd ystyriaeth o’r cynnydd yng nghyfraniadau pensiwn cyflogwyr, yswiriant 
gwladol a dyfarniadau cyflog. 
 
Rydym wedi cronni £51 miliwn o fuddiannau arian parod hyd yn hyn – sy'n gyfartaledd o 
£13 miliwn y flwyddyn (cyfanswm – £51 miliwn) dros y pedair blynedd cyntaf (2013/14 i 
2016/17), a fydd yn codi i dros £15 miliwn y flwyddyn ar gyfer y chwe blynedd sy'n weddill 
(2017/18 i 2022/23), gan gyflawni £90 miliwn ychwanegol o fuddiannau wrth i ni gwblhau’r 
broses o adael ein cytundebau lefel gwasanaeth gyda'r ddau gorff etifeddol, Asiantaeth yr 
Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth. Yna bydd yr arbedion arian parod yn £141 miliwn. 
 
Gan gynnwys gwasanaethau TGCh, rydym wedi lleihau taliadau blynyddol i Asiantaeth yr 
Amgylchedd a Chomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr gan £16 miliwn ac rydym ar y 
trywydd iawn i leihau taliadau gan £18 miliwn y flwyddyn o 2018/19 ymlaen.  O 2017 
ymlaen, byddwn yn parhau i weithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a Forest Research 
ar wasanaethau sy'n cael eu gyrru gan ddeddfwriaeth y DU gyfan, partneriaethau ar draws 
y DU gyfan, neu sy'n seiliedig ar gontract hirdymor.  Bydd cost barhaus y cydweithredu 
hwn oddeutu £3 miliwn i CNC. 
 
Roedd yr arbedion a gyflawnwyd yn cael eu gwrthbwyso gan gost oddeutu 100 swydd 
cyfwerth ag amser llawn (£4 miliwn) a drosglwyddwyd i Gymru i gyflawni gwaith a oedd yn 
cael ei gyflawni'n flaenorol gan Brif Swyddfa Asiantaeth yr Amgylchedd. 
 
Erbyn 2022/23, dyma'r meysydd lle byddwn wedi gwneud yr arbedion mwyaf sylweddol: 
 
• Lleihau gwasanaethau a dderbyniwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd a Chomisiwn 

Coedwigaeth Prydain Fawr  
• Ad-drefnu llety a rheoli cyfleusterau 
• Integreiddio swyddogaethau a systemau gwasanaethau corfforaethol, er enghraifft, 

gwasanaethau adnoddau dynol a chyllid (system Cynllunio Adnoddau Menter unigol a 
thîm Gwasanaeth Cymorth Busnes newydd) 

• Disodli TGCh sefydliadau etifeddol (systemau, cymwysiadau busnes a gwasanaethau)  
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• Ad-drefnu fflyd a rheoli fflyd 
• Lleihau cost net gwasanaethau dadansoddi 
 
 
 
5.2 Buddiannau heblaw arian parod 
 
Mae'r gwelliannau sylweddol rydym wedi eu gwneud mewn cynhyrchiant (buddiannau 
heblaw arian parod) yn fwy anodd eu trosi'n arian parod, ond rydym yn rhagweld y bydd 
newidiadau sydd wedi cael eu gwneud eisoes (ar ddiwedd mis Mawrth 2017) yn crynhoi 
£30 miliwn o fuddiannau heblaw arian parod dros y 10 mlynedd cyntaf hyd at 2022/23.  
Rhestrir uchafswm enillion blynyddol a chronnol heblaw arian parod yn y Gofrestr 
Buddiannau (Atodiad 2). 
 
Bydd trawsnewidiad parhaus y sefydliad yn gwella cynhyrchiant mewn llawer mwy o 
rannau o'r busnes fel rhan o'r ymgyrch i wella effeithlonrwydd a darpariaeth gwasanaeth.  
Felly, byddwn yn rhagori ar darged yr Achos Busnes o £31 miliwn o fuddiannau heblaw 
arian parod. 

 
 
5.3 Cost sefydlu CNC 
 
Rhagwelir y bydd cost wirioneddol sefydlu CNC yn £78 miliwn erbyn 2022/23, sydd £9 
miliwn yn fwy nag a amcangyfrifwyd pan luniwyd yr Achos Busnes.  Roedd y rhan fwyaf o'r 
gwariant ar ddatblygu’r Seilwaith Systemau Gwybodaeth o fewn CNC a rhoi system 
ariannol/adnoddau dynol unigol ar waith ar gyfer holl staff CNC. 
 
 
5.4 Y sefyllfa gyffredinol o ran gwerth am arian 
 
Mae Tabl 3 isod yn amlinellu'r costau a'r buddiannau arian parod yn unol â'r Achos Busnes 
gwreiddiol, diwygiad Gorffennaf 2013 a'r sefyllfa ddiweddaraf. 
 
Er bod costau sefydlu CNC wedi cynyddu, felly hefyd y buddiannau, gan roi Gwerth Net 
Presennol o £44 miliwn i ni erbyn diwedd y 10 mlynedd, gan ragori o £3 miliwn ar darged 
yr Achos Busnes o £41 miliwn. 
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Tabl 3:Cymhariaeth o'r Achos Busnes Gwreiddiol, targed diwygiedig Llywodraeth Cymru a'r 
rhagolwg cyfredol o'r sefyllfa erbyn diwedd Blwyddyn 10 (2022/23) 
 

mae'r ffigyrau  
mewn £ miliynau 

Achos Busnes 
Gwreiddiol 

Targed 
diwygiedig LlC 

Rhagolwg o'r 
sefyllfa derfynol 
ar 31 Mawrth 
2017 

        
Buddiannau 127 127 141 
Costau -69 -66 -78 
Net 59 61 63 
Gwerth Net 
Presennol 42 41 44 
 
 
5.5 Y cyd-destun ariannol trosfwaol 
 
Mae'r Achos Busnes yn amlinellu buddiannau a chostau gwahanol opsiynau, yn unol â 
model pum achos y Trysorlys, ac mae'r Achos Economaidd yn amlinellu sut byddai £158 
miliwn o fuddiannau'n cael eu cyflawni dros 10 mlynedd gyntaf CNC. Y bwriad oedd 
ailgylchu'r buddiannau arian parod i lenwi bylchau a grëwyd yn sgil gwahanu oddi wrth 
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, buddsoddi ym 
mlaenoriaethau Cymru, a gwella gwasanaethau. Oherwydd y pwysau ariannol a'r lleihad 
mewn Cymorth Grant a wynebwyd gan CNC, ni fu’n bosibl cyflawni’r buddiannau hyn yn 
llawn. 
 
Caiff y buddiannau rhyddhau arian parod yn yr Achos Busnes eu darparu ar draws ystod 
gyfan gweithgareddau CNC.  Mae unrhyw fuddiannau sy'n gysylltiedig ag incwm am 
wasanaeth hefyd wedi cael eu defnyddio i lyncu pwysau chwyddiant ac wedi dod â 
gostyngiadau 'mewn termau real' mewn costau ers creu CNC. 
 
Ni chafodd y pwysau canlynol eu cynnwys o fewn yr Achos Busnes. Dyma grynodeb 
ohonynt: 
 

• Cymorth Grant Refeniw – gostyngiadau yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl breinio o'i 
gymharu â'r Achos Busnes, a gostyngiadau Cymorth Grant llinell sylfaen o 5% (£3 
miliwn) a 7% (£6 miliwn) yn 2015/16 a 2016/17 yn eu tro 

• Costau staff – effaith dyfarniadau a chynnydd mewn cyflog a Gwerthuso Swyddi 
(amcangyfrif o £7 miliwn yn 2016/17)   

• Cyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol – cynnydd mewn graddau cyfrannu, yn 
bennaf oherwydd y penderfyniad i gau un o'r cynlluniau etifeddol i aelodau newydd 
(bron i £5 miliwn yn 2016/17) pan grëwyd CNC 

• Chwyddiant ar gostau heblaw costau staff – effaith o bron i £7 miliwn o'i gymharu â 
2012/13 

• Trawsnewid TGCh – cyfanswm y costau’n uwch nag a dybiwyd yn yr Achos Busnes 
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• Parhau i dalu am gostau 'gweddillol' y Comisiwn Coedwigaeth nad ydym yn derbyn 
gwasanaeth amdano yn unol â chytundeb cyfreithiol cyn-breinio, oddeutu £1 miliwn 
y flwyddyn 

 
Erbyn diwedd 2016/17, roeddem wedi ymaddasu i effaith gronnol o £52 miliwn, gan 
gynnwys pwysau cyflogau, chwyddiant a chyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol nad 
oeddent wedi eu cynnwys yn yr Achos Busnes. Gwnaethom reoli'r pwysau hyn trwy 
gyfuniad o'r buddiannau arian parod a gyflawnwyd, lleihad yn niferoedd staff, 
ailflaenoriaethu gweithgareddau, a gyrru arbedion cynyddol.  
 
Gyda phwysau cyllidebol pellach, mae pwyslais CNC ar fantoli cyllidebau yn gofyn am 
leihad mewn costau sydd, er yn annibynnol o fuddiannau'r Achos Busnes, yn rhyngweithio 
mewn ffyrdd sy'n golygu na fydd yn bosibl bellach olrhain buddiannau gwerth am arian yr 
Achos Busnes yn gywir yn y dyfodol. 
 
 
6 Risgiau a heriau 
 
Roedd yr Achos Busnes yn gywir yn nodi bod gwasanaethau TGCh yn faes o risg a her 
sylweddol i CNC, ond nid oedd wedi llawn werthfawrogi’r heriau o sefydlu galluedd 
annibynnol a chostau gwasanaethau trawsnewidiol.  Er hynny, mae'r cyfle i ddefnyddio 
datrysiadau y gellir eu haddasu ac a all ymdopi yn y dyfodol wedi darparu systemau sy'n 
llawer mwy effeithlon ac yn haws eu defnyddio mewn nifer o achosion. 
 
Mae'r risg o golli arbenigedd a oedd ar gael yn flaenorol yn Lloegr a'r Alban wedi bod yno 
trwy gydol yr amser.  Rydym wedi rheoli hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys defnyddio 
mwy o dimau rhithwir o arbenigwyr, contractau ar gyfer cyngor arbenigol ac, er enghraifft, 
yn achos arbenigedd niwclear, prynu'r gwasanaeth gan Asiantaeth yr Amgylchedd.  
Rydym yn ceisio lleihau'r gofynion adweitheddol ar ein harbenigwyr trwy wella ac ymestyn 
y canllawiau sydd ar gael i staff gweithredol a rhanddeiliaid.  Bydd hyn hefyd yn ein helpu i 
ddatblygu fel sefydliad sy'n galluogi ac yn dylanwadu. 
 
Roedd yr Achos Busnes yn cydnabod y risg y gallai'r newid gael effaith andwyol ar 
berfformiad staff a’r sefydliad yn ystod ac ar ôl y trawsnewid. Fodd bynnag, nid oedd yr 
Achos Busnes wedi rhagweld yn llawn pwysau cyllideb a chyflymder gofynnol y newid, a 
rhoddodd hyn straen pellach fyth ar ein gweithlu.  Cafodd ein gallu i newid ei lyncu gan 
newidiadau niferus ac amrywiol i'n hamgylchedd gweithredol wrth i CNC ddatblygu ei allu i 
fod yn annibynnol.   Fel y dangosir yn y Gofrestr Buddiannau, mae gennym lawer o 
enghreifftiau sy'n dangos sut mae staff yn ymgysylltu â dulliau newydd ac yn eu defnyddio 
mewn ffyrdd a ragwelwyd yn yr Achos Busnes.  Fodd bynnag, mae'r her fwyaf o greu 
gweithlu sy'n gwbl unedig yn dal i fodoli.  Adeg ysgrifennu'r adroddiad buddiannau terfynol 
hwn, rydym yn y cam mawr olaf o adeiladu CNC.  Gwnaethom sefydlu galluedd annibynnol 
ac rydym wedi dangos y ffyrdd niferus yr ydym yn datgloi ein potensial.  Rydym yn dynesu 
at ddyluniad sefydliadol ar gyfer y tymor hirach yn awr, yn cefnogi'r ffyrdd cydlynol, 
effeithlon a chydweithredol o weithio, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, y mae eu hangen ar 
CNC i gyflawni ei ddiben.  Mae'r cam hwn yn parhau'r risgiau sylweddol o orlwytho newid 
ar staff.  Rydym yn rheoli'r risg yn weithredol trwy gynnwys staff yn llawn yn y gwaith o 
ddylunio'r newid a'i roi ar waith a thrwy ein rhaglen ddatblygu ar gyfer rheolwyr. 
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7    Casgliad 

 
Dengys yr adroddiad hwn bod Cyfoeth Naturiol Cymru'n cyflawni'r hyn y disgwylid iddo ei 
gyflawni a'i fod wedi gwneud yr arbedion disgwyliedig, felly gall Llywodraeth Cymru fod yn 
hyderus ei bod wedi cyflawni ei hamcanion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, fel yr 
amlinellir yn yr Achos Busnes. 
 
Mae CNC yn cyflawni yn y ffordd hyblyg a chydlynol a ragwelwyd gan yr Achos Busnes, yn 
cyflawni canlyniadau nad ydynt yn ddichonadwy heb arbenigedd a phrofiad cyfunedig 
mewn un sefydliad. 
 
Mae CNC yn cyflawni ei ddiben i roi Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ar waith a dilyn 
amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae CNC hefyd wedi 
dechrau addasu'r ffordd mae'n darparu ei swyddogaethau craidd i ymgorffori egwyddorion 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. 
 
Mae CNC eisoes wedi gwneud y newidiadau angenrheidiol i gyflawni'r arbedion blynyddol 
a fydd yn cronni i ragori ar darged buddiannau'r Achos Busnes o £158 miliwn erbyn 
2022/23 a'r targed gwerth net presennol o £41 miliwn. 
 
Mae'r cylch gwaith newydd a ffyrdd newydd o weithio wedi ein helpu ni i gyflawni 
canlyniadau sylweddol well i Gymru, wrth i ni barhau i gyflawni ein swyddogaethau craidd 
ar yr un pryd.  
 
Rydym yn parhau i bryderu am effeithiau cyflymder newid ar y sefydliad.  Mae effeithiau 
aflonyddus newid a nodwyd yn yr Achos Busnes wedi profi i fod yn fwy heriol na'r disgwyl, 
yn rhannol oherwydd bod cyllid yn fwy heriol yn y sector cyhoeddus nac a ragwelwyd yn ôl 
yn 2011.  Serch hynny, mae gennym lawer o enghreifftiau o'r sefydliad newydd yn gallu 
cyflawni'n well i Gymru ac yn profi bod yr egwyddor o gorff unigol ar gyfer adnoddau'n 
gallu gweithio, a’i fod yn gweithio'n ymarferol. 
 
Mae'r pwysau newidiol ar CNC a'r cyfleoedd newidiol bellach yn mynd â'r sefydliad y tu 
hwnt i'r buddiannau a ragwelwyd gan yr Achos Busnes.  O ganlyniad, nid yw'n bosibl 
mwyach i briodoli newidiadau'n gywir i gread CNC ochr yn ochr â'r holl newidiadau eraill y 
mae'r sefydliad yn ymateb iddynt. 
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ATODIAD 1:Map Datblygu Sefydliadol 
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ATODIAD 2:Y Gofrestr Buddiannau 
 
Dogfen ar wahân  
 
Atodiad 2 – Y GOFRESTR BUDDIANNAU – Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources 
Wales (Saesneg yn unig) 
 
 
 
ATODIAD 3:Cerdyn Sgorio Buddiannau 
 
Dogfen ar wahân 
 
Atodiad 3 – CERDYN SGORIO BUDDIANNAU – Cyfoeth Naturiol Cymru – NRW 
(Saesneg yn unig) 

https://naturalresources.wales/media/683053/annex-2-benefits-register-creation-of-natural-resources-wales-realising-the-benefits.pdf
https://naturalresources.wales/media/683053/annex-2-benefits-register-creation-of-natural-resources-wales-realising-the-benefits.pdf
https://naturalresources.wales/media/683093/annex-3-benefits-scorecard-cyfoeth-naturiol-cymru-nrw-cymraeg.pdf
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