
 
 
 
 
 
 
 

 

Cynllunio Coedwigaeth Hirdymor a 
Phroffesiynoldeb. 
 

 Rhaglen /  Agenda 

08:30 Cofrestru a Lluniaeth 

09:30 
Cyflwyniad gan y Cadeirydd (David Edwards, Cadeirydd Sefydliad y Coedwigwyr 

Siartredig (ICF)) 

 
  

Cynllun Rheoli Coedwigoedd 

09:40 Trosolwg y Gweithgor (Martin Bishop, Confor) 

09:50 

Cynllun Rheoli Coedwig: Yr Elfennau (John Browne, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC))  

 Bwriedir i gynlluniau rheoli coedwigoedd hirdymor (FMP) ddarparu cynlluniau 
cliriach, mwy cyflawn a thymor hwy ar gyfer rheoli ardal ddaearyddol o goetir, ac i 
fod yn deg wrth ddarparu lefel reoleiddio rhwng y sectorau coedwigaeth cyhoeddus 
a phreifat. 

 Ni fydd yr FMP yn addas i bawb, oherwydd yn anochel, byddant yn golygu mwy o 
waith, ond maent yn cyfeirio’r ffordd y bydd y sector coedwigaeth yn debygol o fod 
yn gweithio’n fuan, a bydd yr egwyddorion yn berthnasol i drwyddedau torri coed 
hefyd cyn hir. 

 Mae’r FMP yn seiliedig ar hunan-sgrinio cychwynnol, a fydd yn rhoi mwy o eglurder 
yn gyffredinol ac yn lleihau faint o amser y mae CNC yn ei dreulio yn asesu’ch 
cynllun. Mae'r proffesiynoldeb cynyddol hwn yn bwysig, nid yn unig fel y gallwch 
ddarparu gwell gwasanaeth i’ch cwsmeriaid a chael mwy o lwyddiant gyda’ch 
ceisiadau, mae hefyd yn bwysig gyda CNC yn codi am gyngor dewisol. 

 

10:50 Sesiwn holi ac ateb 

11:00 Egwyl 

  Diweddariadau ICF a Chyswllt Ffermio a Choedwigaeth 

11:15 Proffesiynoldeb a CPD (Andy Lederer, ICF) 

11:40 

Cyfleoedd ariannu (Einir Williams, Cyswllt Ffermio a Choedwigaeth) 

 Cyswllt Ffermio yw’r rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth i fusnesau Ffermio a 
Choedwigaeth yng Nghymru. Ei nod yw cefnogi busnesau i ddatblygu a 
chynyddu effeithlonrwydd a phroffidioldeb. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Mae’r Gwasanaeth Cynghori yn rhan o raglen Cyswllt Ffermio sy’n cynnig 
cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol a phwrpasol. Mae’r gwasanaeth yn 
darparu cymorth busnes a/neu gyngor technegol, wedi’u teilwra i anghenion 
busnes; yn lleihau costau a chynyddu effeithlonrwydd ar draws holl feysydd 
y busnes; yn meincnodi perfformiad busnes; yn gweithio tuag at gynnydd a 
thwf; ac yn adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau.            

 Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n rhoi cymorth wedi’i gymorthdalu i fusnesau cymwys 
ar amryw bynciau gan gynnwys Rheoli Coetir. Gall busnesau cymwys gael at gyngor 
bedair gwaith yn ystod oes y rhaglen. 

 

12:00 Cinio 

 Gwella eich cynlluniau 

13:00 

Cyrchu Data Gofodol (Alex Harris, Llywodraeth Cymru) 

 Bydd cynrychiolwyr yn dysgu sut i gael y wybodaeth ofodol a fydd yn eu galluogi i 
sgrinio a dechrau ysgrifennu eu cynlluniau rheoli coedwigoedd hirdymor. Yn fuan 
bydd porwr map allanol CNC, a fydd yn darparu mynediad i haenau ychwanegol o 
ddata gofodol. 

 Bydd angen gwybodaeth arall hefyd ar gyfer eich cynlluniau, gan gynnwys 
nodweddion dynodedig safle Ewropeaidd 2000 ac amcanion cadwraeth a chynllun 
rheoli SoDdGA. Bydd angen y wybodaeth hon i’ch galluogi i sgrinio o dan Reoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau a phenderfynu ar unrhyw effeithiau 
sylweddol tebygol ar statws cadwraeth ffafriol y nodweddion dynodedig. 

 Bydd yr eitem hon yn cyflwyno porth Geo-wybodaeth Llywodraeth Cymru, ‘Lle’ a 
map cyfle Creu Coetiroedd Glastir; a bydd yn archwilio’r data gofodol sydd ar gael i 
gynorthwyo i ddatblygu cynlluniau coedwig hirdymor. 

 

13:20 

Cynlluniau Dylunio Tirwedd Coedwig (Jill Bullen CNC) 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau mawr iawn ar gyfer plannu 
coetiroedd newydd. Yn ogystal â sgrinio EIA, efallai y bydd ystyriaeth o dirwedd 
hefyd, yn enwedig gan y bydd peth plannu coetiroedd newydd sylweddol, os 
cyrhaeddir y targedau. Eglurir pwysigrwydd cymeriad tirwedd fel y cam cyntaf wrth 
ystyried materion tirlunio, ar gyfer gwaith plannu newydd ac ar gyfer rheoli coetir 
presennol. 

 Mae tirwedd yn arbennig o bwysig lle mae eich gwaith plannu newydd a'ch 
rheolaeth coetiroedd presennol yn digwydd mewn Parc Cenedlaethol, Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol, neu Dirwedd Ddynodedig. Mae'r dynodiadau hyn yn 
cwmpasu 25% o Gymru ac yn cynnwys rhai o'r ardaloedd sydd fwyaf tebygol o gael 
gwaith plannu. 

 Mae angen i waith dylunio siapiau coetiroedd presennol ystyried ‘rheol 
gyfagosrwydd’ honedig Safon Coedwigaeth y DU a faint y gellir ei dorri o fewn 
dalgylch sy’n sensitif o ran asid. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

14:00 

Diweddariadau Rheoleiddio Coedwig (Jim Hepburn a Lajla Cash, CNC) 

 Mae llawer o eitemau i’w hystyried wrth sicrhau bod eich cynlluniau rheoli 
coedwigoedd hirdymor a thrwyddedau torri coed yn cydymffurfio â’r gyfraith. 
Ymdrinnir â llawer o hyn yn Safon Coedwigaeth y DU, ond bydd yr eitem hon yn 
tynnu sylw at yr eitemau rheoleiddio coedwig y bydd angen i chi eu hystyried fel 
rhan o'ch cais. 

 Bydd y cyflwyniad yn cynnwys eitemau fel eithriadau i'r angen am drwydded torri 
coed dan Ddeddf Coedwigaeth 1967, sgrinio EIA ac ysgrifennu datganiad 
amgylcheddol o dan Reoliadau Coedwigaeth EIA 1999 sydd newydd eu diwygio, ac 
asesu effeithiau sylweddol tebygol eich cynigion ar statws cadwraeth ffafriol 
nodwedd ddynodedig o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 
2017. 

 Bydd diweddariad ar yr arian ar gyfer gwaith plannu digolledu. 
 

14:30 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid (Evelyn Over, CNC ac Alan Wilson, Tilhill) 

 Bydd arwyddocâd ymgysylltiad da a chynnar gyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd mewn 
cynlluniau creu coetiroedd yn cael ei amlygu i osgoi problemau neu oedi posibl yn 
ystod camau diweddarach o ddatblygu cynllun. 

 Rhoddir gwybodaeth i gynllunwyr coedwig Glastir ar ddiweddariadau cynlluniau a 
thechnegol o ran cynllun Creu Coetiroedd Glastir, er mwyn darparu eglurder, helpu 
i leihau amseroedd cymeradwyo, a chael y cyfle gorau posib y bydd eich cynigion yn 
cael eu cymeradwyo. 

 Pwysleisir pwysigrwydd proffesiynoldeb wrth ysgrifennu cynlluniau rheoli ansawdd 
da ar gyfer cynlluniau Glastir. 
 

14:45 Panel holi ac ateb 

14:55 Sylwadau clo gan y Cadeirydd  

 
  

Sesiwn gaeedig i gynllunwyr coetiroedd Glastir Llywodraeth Cymru 

15:00 Trosolwg Glastir (Llywodraeth Cymru) 

15:15 Arweiniad a diweddariadau gwirio (CNC) 

15:30 PAWS a sut mae’n gymwys i chi (CNC) 

15:45 Panel holi ac ateb 

16:00 Gadael 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dewch i gyfarfod y cyflwynwyr: 
 

David Edwards FICFor, Rheolwr Rhanbarth, Cymru a’r Corsydd, Coedwigaeth Tilhill  

‘Ers graddio o Brifysgol Aberdeen ym 1984, mae David wedi 
gweithio yn y sector preifat, gyda swyddi yng Nghymru, yr Alban, 
a Lloegr. Ef yw Rheolwr Rhanbarth yng Nghymru a’r Corsydd ar 
gyfer Coedwigaeth Tilhill. Cyn ei ethol yn 2015 fel Is-lywydd, yna 
fel Llywydd y llynedd, fe wnaeth David wasanaethu ICF fel 
arholwr, yn aelod o Gyngor y Sefydliad a'r Pwyllgor Safonau 
Proffesiynol ac Addysgol, yn Swyddog Cyllid, a Chadeirydd Grŵp 
Rhanbarthol Cymru. Mae'n aelod o Bwyllgor Confor Cymru, 
WSAP, PORT, Grŵp Llywio Iechyd Coed a Phlanhigion Cymru ac yn 
Gynllunydd Glastir.' 

 

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor 

‘Roedd gyrfa goedwigaeth gynnar Martin fel contractwr yn Ne 
Ddwyrain Cymru, dysgodd ei grefft yn y ffordd y mae llawer yn ei 
wneud yn ein diwydiant, a defnyddiodd y wybodaeth honno i 
ddatblygu drwy'r diwydiant fel prynwr pren caled, gan newid yn 
ddiweddarach i bren meddal ar gyfer AJ Charltons Sawmill. 
Cafodd gyfle yn y pen draw i astudio'n rhan amser ym Mhrifysgol 
Bangor, gan ennill MSc mewn Technoleg Diwydiannau 
Coedwigoedd yn 2009. Mae Martin yn cynrychioli aelodau Cymru 
ar Confor, ac mae llawer o'i waith yn ymateb i ymgynghoriadau a 
sicrhau bod y neges goedwigaeth yn cael ei chlywed ar bob lefel 

o’r Llywodraeth. Mae'n awyddus i gyfarfod a gwrando ar aelodau i ffurfio cysylltiadau rhwng 
pob sector o'n diwydiant.' 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
John Browne MICFor, Uwch Ymgynghorydd ar Goedwigaeth, Cyfoeth 

Naturiol Cymru 

‘Mae John wedi gweithio mewn nifer o rolau coedwigaeth yn y 

sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, yr Alban a Lloegr, 

dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae’r rolau hyn yn cynnwys rheoli tir, 

cynaeafu, cynllunio, ardystio, iechyd coed, grantiau a rheoliadau. 

Ar hyn o bryd mae'n gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru, ac wedi 

bod yn datblygu cynllun hirdymor ar gyfer rheoli coedwig a siop 

un stop cyn belled ag y bo modd, ar gyfer y rheoliadau cysylltiedig 

niferus sy'n effeithio ar y diwydiant coedwigaeth. Graddiodd John 

mewn coedwigaeth o Brifysgol Aberdeen ac mae wedi bod yn 

aelod proffesiynol o'r ICF am 25 mlynedd.' 

 

Einir Williams, Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio 

‘Mae gan Einir gymhwyster HND Amaethyddiaeth o Brifysgol 

Aberystwyth a dechreuodd ei gyrfa yn Arolygydd Ffermydd gyda 

Llywodraeth Cymru. Yna, yn 2002, ymunodd â’r Gwasanaeth 

Cysylltwyr Newydd a oedd newydd ei ffurfio cyn ymuno â Menter 

a Busnes a thîm Cyswllt Ffermio yn 2015 yn Rheolwr Rhanbarthol 

Gogledd Cymru. Ei rôl hi yw rheoli’r tîm o Swyddogion Datblygu 

yn y rhanbarth, sy’n staff rheng flaen ac yn brif bwynt cyswllt i’r 

rhaglen. Mae’r tîm yn darparu’r gwasanaethau allweddol yn y 

rhaglen fel grwpiau trafod, gwasanaeth cynghori a sgiliau.’ 

 

 

Alex Harris, Dadansoddwr Gofodol, Llywodraeth Cymru 

‘Magwyd Alex Harris yn Swydd Gaer, a dechreuodd ei yrfa 

broffesiynol ar ôl 10 mlynedd yn byw mewn gwahanol lefydd 

ledled Asia ac Affrica. Dychwelodd i'r DU i astudio Baglor 

Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Harper Adams ac aros yn y byd 

academaidd i wneud gradd Meistr mewn G.I.S. a Synhwyro o Bell 

ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ers hynny mae Alex wedi gweithio 

yng Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru, a Llywodraeth Cymru fel 

dadansoddwr gofodol. Mae Alex hefyd yn ymddiriedolwr o’r 

elusen Gymreig Mbale coed, sy'n cefnogi coedwigo yn Uganda ac 

mae'n frwdfrydig dros goed a choetiroedd.’ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jill Bullen, Uwch Arbenigwr Tirwedd, Cyfoeth Naturiol Cymru 

‘Mae Jill wedi gweithio a dysgu ar y dirwedd a'r amgylchedd 

hanesyddol ers dros 25 mlynedd. Ei rôl yw darparu arbenigedd 

technegol ac arbenigol proffesiynol, cyngor strategol ac arwain 

ar Dirwedd a Threftadaeth ar gyfer datblygu polisïau, 

strategaethau a deddfwriaethau ar lefel genedlaethol a DU. 

Mae'n rheoli'r dystiolaeth o dirwedd LANDMAP a rhaglenni 

monitro tirwedd ar gyfer Cymru. Roedd Jill yn ddarlithydd yn 

flaenorol ym Mhrifysgol Aberystwyth am ddeng mlynedd, gan 

gynnwys rheoli coedwigoedd a choetiroedd. Mae gan Jill radd 

mewn Daearyddiaeth ac MSc mewn Ecoleg, Dylunio a Rheoli 

Tirwedd. Yn allanol, mae Jill yn Gadeirydd y Cyngor Cymuned ac yn Gydlynydd y Cynllun 

Argyfwng Cymunedol.' 

Dr Evelyn Over MICFor, Ymgynghorydd Gweithredu Coetiroedd, Cyfoeth Naturiol Cymru 

‘Mae Evelyn wedi gweithio yn y sector coedwigaeth yng 

Nghymru am dros 25 mlynedd a’i rôl yw cefnogi a chyflwyno 

cynlluniau rheoli a chreu coetiroedd ar gyfer y sector cyhoeddus 

a phreifat. Mae ganddi radd Meistr a PhD o Brifysgol Bangor ac 

mae'n aelod proffesiynol o'r ICF. Ar hyn o bryd mae'n gweithio i 

Gyfoeth Naturiol Cymru fel ymgynghorydd gweithredu ar gyfer 

cynlluniau Coetiroedd Glastir.' 

 

Alan Wilson MICFor, Rheolwr Coedwigoedd, Cymru a’r Corsydd, Coedwigaeth Tilhill  

‘Mae Alan wedi bod yn gweithio i Goedwigaeth Tilhill ers 2007. I 

ddechrau, roedd yn gweithio ar brosiectau creu coetiroedd yn Ne 

Orllewin yr Alban gyda thîm Buddsoddi ac Eiddo Tilhill. Mae 

wedi bod yn Rheolwr Coedwigoedd, wedi'i leoli o swyddfa 

Llanymddyfri, ers 2009. Gyda phortffolio amrywiol sy'n cynnwys 

planhigfeydd ucheldiroedd helaeth, coedwigoedd cymysg y 

tiroedd isel a nifer o gynlluniau plannu coetiroedd newydd yng 

nghanolbarth a gorllewin Cymru, am y ddwy flynedd diwethaf 

mae wedi bod yn rhan o gynllunio a chyflwyno cynllun creu 

coetir amlbwrpas sylweddol ger Llanwrtyd. Gyda lefel uchel o 

ddiddordeb cyhoeddus a rhywfaint o wrthwynebiad arwyddocaol, mae hyn wedi gofyn am 

ymgysylltiad cyhoeddus parhaus ac ymgynghoriad i’w gwblhau’n llwyddiannus’. 


