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Adroddiad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau
2019
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon - Cynllun Bioamrywiaeth
Cyflwyniad a’r Cyddestun

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon yn darparu amrediad
o wasanaethau i'w gymuned leol sy'n cael effaith ar
fioamrywiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys:
•
•
•

Cyfrifoldeb am fannau gwyrdd.
Cyllid – rydym yn rhoi grantiau ar gyfer prosiectau yn
ardal y Cyngor.
Rydym yn cynnal cystadleuaeth gerddi yn y dref yn
flynyddol.

Rydym yn hyrwyddo cynaliadwyedd a bioamrywiaeth drwy
gyflawni amcanion cynaliadwyedd a gweithredu arferion
cynaliadwy lle bynnag y bo modd, ac mae hyn yn cael ei
drafod yng nghyfarfodydd y Cyngor.
Rydym yn gwasanaethu tua 9,493 o drigolion. Y praesept ar
gyfer 2019–20 yw £198,488.
Mae’r Cyngor yn ymwybodol iawn o ofynion Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).
Camau gweithredu
i:

Wedi eu monitor
gan:

-gynnwys
Byddwn yn adlewyrchu'r ymrwymiad
bioamrywiaeth o fewn i fioamrywiaeth ac ardaloedd naturiol
llunio penderfyniadau yn Adroddiad Blynyddol y Cyngor o
a chaffael
hyn allan.

Ymrwymiadau a
wnaed mewn
dogfennau

Wedi rhoi sylw i fioamrywiaeth wrth
ystyried ceisiadau cynllunio a materion
cysylltiedig eraill.

-codi ymwybyddiaeth
o fioamrywiaeth a'i
bwysigrwydd

Wedi gwahodd aelod o staff Cyngor
Gwynedd i gyfarfod y Cyngor er mwyn
trafod materion bioamrywiaeth

Trafod
bioamrywiaeth wrth
benderfynu
ynghylch ceisiadau
cynllunio.

-diogelu y prif
rywogaethau a'r
cynefinoedd

Wedi trafod yn y Cyngor
bwysigrwydd cynyddu manau ar gyfer
blodau gwyllt yn y dref
Cydnabod pwysigrwydd na fydd
effeithiau negyddol ar rywogaethau
gwarchodedig

Arolwg o ddyletswydd Adran 6

Beth sydd wedi gweithio'n dda?

Beth fu'r rhwystrau?
Diffyg arbenigedd i nodi'r newidiadau sydd eu hangen neu'r arferion gorau.

Beth byddwch yn ei newid?
Ceisio cyngor gan y sefydliadau perthnasol o ran gwella ymwybyddiaeth o, a
gweithredu ar, faterion yn ymwneud â bioamrywiaeth.

Sut a phryd bydd y ddyletswydd Adran 6 yn cael ei monitro a'r cynllun Adran 6 yn
cael adolygu?
Bydd y ddyletswydd yn cael ei monitro yn y Pwyllgor Gwaith ac yna yn y Cyngor
Llawn.
Bydd y Cynllun Adran 6 yn cael ei adolygu yng ngoleuni'r adroddiadau hyn ac unrhyw
dystiolaeth neu wybodaeth arall a wneir ar gael i'r Cyngor. Ar adeg cyhoeddi'r
adroddiad, nid oedd amser na dyddiad penodol wedi eu pennu ar gyfer adolygu'r
cynllun, ond gwneir hyn o fewn y chwe mis nesaf.

