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Rhifyn 21 –  Ebrill 2015 
 

Cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru) 
 
Mae Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn bwriadu cyflwyno Bil yr Amgylchedd gerbron 
Cynulliad Cendlaethol Cymru ddydd Llun 11 Mai yn amodol ar benderfyniad y Llywydd. 
 
Er mwyn cynnig cymorth wrth i’r Bil gael ei gyflwyno, byddwn yn darparu nifer o 
ddeunyddiau cyfathrebu, gan gynnwys ffilm wedi’i hanimeiddio am agweddau allweddol 
ar y Bil, taflenni gwybodaeth a Chwestiynau Cyffredin. Cofiwch gadw llygad amdanynt 
mewn e-fwletin a fydd yn cael ei gyhoeddi ar y diwrnod y caiff y Bil ei gyflwyno – 
byddwn yn parhau i ddarparu gwybodaeth wrth i’r Bil fynd ar ei hynt drwy’r Senedd.  
 
Mae hon yn garreg filltir bwysig i’r Bil. Ar yr amod ei fod yn gorffen ei daith drwy’r 
Cynulliad Cenedlaethol, bydd yn dod yn gyfraith yng Nghymru yng ngwanwyn 2016.   
 
I gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf, ewch i:  
http://llyw.cymru/bilyramgylchedd 

 
Cymru yw ein gwlad ni – Gadewch i ni ofalu amdani! 
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Adnoddau Naturiol 
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http://llyw.cymru/bilyramgylchedd
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Fel rhan o godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o’r Bil, gwnaethom ni ofyn yn 
ddiweddar i ddisgyblion Eco-Sgolion cynradd ddylunio poster lliwgar i amlygu'r hyn 
maen nhw'n ei fwynhau am eu hamgylchedd megis mynd i'r parc, y traeth, y 
mynyddoedd neu'r goedwig. Gallai'r posteri buddugol ennill hyd at £250 o dalebau i 
Bwyllgor Eco eu hysgol. Mae modd cyfnewid y talebau mewn canolfannau garddio am 
hadau blodau gwyllt brodorol, llwyni a choed ffrwythau i annog peillwyr megis gwenyn a 
gloÿnnod byw.  
 
Fe gawsom ni ymateb gwych, a chafwyd dros 340 o geisiadau o 65 o ysgolion ledled 
Cymru. Mae modd i chi eu gweld i gyd yma: 
https://www.flickr.com/photos/welshgovernment/sets/72157651433797831/ 
 
Dewiswyd y tri phoster buddugol gan y Gweinidog:  
 
Lucie Brockelhurst, Ysgol Gynradd Llangrallo, Pen-y-Bont ar Ogwr;  

Wyn Davies, Ysgol Gynradd Trinant, Crumlin, Caerffili; a  

Phoebe Eggington, Ysgol Caer Drewyn, Corwen, Sir Ddinbych 

 
Cyflwynodd y Gweinidog dystysgrifau a thalebau i'r tri enillydd yng Ngwobrau Cymru 
Daclus, a drefnwyd gan Cadwch Gymru'n Daclus, yn Adeilad y Pierhead ym Mae 
Caerdydd ar 27 Ebrill. Roedd yr holl geisiadau wedi creu argraff fawr ar y Gweinidog, a 
gwnaeth longyfarch yr enillwyr a'r holl blant a gymerodd ran yn y gystadleuaeth, a'u 
hathrawon a gyfrannodd gymaint at lwyddiant y gystadleuaeth. Bydd yr holl ysgolion a 
gymerodd ran yn cael taflen ar sut i blannu orau ar gyfer peillwyr, yn ogystal â phecyn o 
hadau blodau gwyllt brodorol. 

 
Cewch fwy o fanylion am y Gwobrau Cymru Daclus ar wefan Cadwch Cymru’n Daclus: 
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-
grwpiau 

 
Gwobrau Cymru Daclus 
 
Cynhaliwyd Gwobrau Cymru Daclus ym Mae Caerdydd ar 27ain Ebrill.  Roedd dathlu 
mawr wrth i Carl Sargeant AS, Gweinidog Cyfoeth Naturiol, gyflwyno gwobrau i  nifer 
fawr o gyrff gwirfoddol o ledled Cymru i gydnabod eu gwaith ymroddgar a chaled i wella 
ein hamgylchedd.  Gweler y linc isod i ddarlen mwy. 

 
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-
grwpiau 

 
Gallwch weld lluniau o’r digwyddiad yma 

 
https://www.flickr.com/photos/keep_wales_tidy/sets/72157652242402835 

 
 

https://www.flickr.com/photos/welshgovernment/sets/72157651433797831/
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-grwpiau
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-grwpiau
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-grwpiau
http://www.keepwalestidy.org/newyddion/173-gwobrau-cenedlaethol-yn-dathlu-eco-grwpiau
https://www.flickr.com/photos/keep_wales_tidy/sets/72157652242402835
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Animeiddiad am Reoli Adnoddau Naturiol 
 
Er mwyn disgrifio ein dull o weithio ym Mil yr Amgylchedd, rydym wedi cynhyrchu 
animeiddiad sy’n egluro pwysigrwydd ein hadnoddau naturiol a’r ffordd y maent yn 
cysylltu â’i gilydd.  Mae’n disgrifio’r manteision niferus – amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd – o reoli’r rhain mewn dull integredig. Bydd animeiddiad ar wahân sy'n 
esbonio Bil yr Amgylchedd (Cymru) yn cael ei gyhoeddi wythnos nesaf 
 

 
 
Y Gronfa Natur – Ardaloedd Gweithredu Byd Natur  
 
Y mis hwn rydym yn edrych ar Ardal Weithredu Byd Natur Mynyddoedd y Cambria. 
Mae pedwar prosiect yn derbyn cyllid yn yr ardal hon. 
 
Mae prosiect glaswellt y gweunydd Elynedd yn cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth 
Cwm Elan mewn partneriaeth â Menter Mynyddoedd Cambria, ffermwyr lleol a 
busnesau preifat. Nod y prosiect yw cryfhau busnesau amaethyddol, cymunedau a 
bioamrywiaeth yr ardal ar gyfer y tymor hir. Mae’r prosiect yn edrych ar dechnegau 
rheoli fferm a thechnoleg arloesol er mwyn mynd i’r afael ag effaith negyddol glaswellt y 
gweunydd ar amrywiaeth rhywogaethau ac ansawdd cynefinoedd, a hefyd gwella  
cynhyrchiant amaethyddol ac adfywio’r orgors. Er enghraifft, bydd rhan o’r prosiect yn 
tyfu porfa gyda’r porthiant yn cael ei ddefnyddio mewn uned i gynhyrchu bio-olosg. 
Wrth dyfu’r borfa mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn gobeithio cyflawni nifer o 
fanteision i’r ecosystem, sy’n werthfawr i’r gymdeithas, gan sicrhau enillion economaidd 
i fusnesau fferm ar yr un pryd. 
 
Mae prosiect Tirwedd Fyw Pumlumon yn cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Natur Sir 
Drefaldwyn mewn partneriaeth gyda pherchnogion tir lleol, Ymddiriedolaeth Afonydd yr 
Hafren, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Cymdeithas 
Mynyddoedd Cambria a chwmni Severn Trent Water. Mae’r prosiect yn gam cyntaf 
mewn menter ehangach sy’n ceisio newid y ffordd y mae tir yn cael ei reoli i wella’n 
hadnoddau naturiol. Mae’r cam hwn yn gweithio gyda pherchnogion tir i greu 3km o 
berthi cyfoethog o ran rhywogaethau a lleiniau clustogi glan afon, a fydd yn gwella 
ansawdd y dŵr a’r cysylltiad rhwng cynefinoedd. Maent hefyd yn cynnal cynllun peilot i 
helpu tirfeddianwyr i farchnata gwasanaethau amgylcheddol eu daliad yn y farchnad 
newydd o “dalu am wasanaethau ecosystem” a fydd yn creu ffrwd o incwm ar gyfer 
adfer a chynnal a chadw ardal y prosiect yn y dyfodol.  
 
Mae prosiect cysylltiad rhwng cynefinoedd Dalgylch Duhnow  yn cael ei redeg dan 
arweiniad ffermwyr gerllaw. Y bwriad yw adeiladu ar waith ymchwil drwy sefydlu 
coridorau bywyd gwyllt i wella cysylltiadau rhwng amrywiol gynefinoedd gan gynnwys 
glannau afon, coetiroedd hynafol a glaswelltiroedd heb eu gwella neu wedi’u lled-wella. 
Mae’r ffermwyr sy’n rhan o’r prosiect yn darparu cyfraniad ‘mewn da’ drwy ddarparu eu 
hamser, eu sgiliau, eu peiriannau a’u cyfarpar, ac unrhyw adnoddau eraill sydd wrth 
law ac sy’n angenrheidiol i gyflawni’r prosiect. 
 
Mae safleoedd gan brosiect rheoli pridd a dŵr Coed Cymru a’r Ymddiriedolaeth 
Afonydd a phrosiect “Buzz Naturiol” Cadwch Gymru’n Daclus hefyd yn yr ardal hon. 

http://llyw.cymru/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/find-out-more/natural-resources-management-in-wales-video/?lang=cy
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Digwyddiad dysgu ar y cyd 

 
Ar 24 Mai 2015 cynhaliodd y Gronfa Natur ddigwyddiad dysgu ar y cyd, dan nawdd 
Ymddiriedolaeth Cwm Elan yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan. Cafwyd 
cyflwyniadau gan Coed Cymru, Berwyn a Migneint ac Ymddiriedolaeth Cwm Elan, a 
oedd yn garedig iawn wedi dod ag odyn bio-olosg. Roedd cyfle hefyd i’r rhai oedd yn 
bresennol glywed Matthew Quinn, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy 
yn holi cwestiynau am bolisi Llywodraeth Cymru a rheoli adnoddau naturiol. 
 
Roedd cyfle i arweinwyr prosiect a’u cydweithwyr ddysgu am brosiectau ei gilydd a 
rhannu profiadau. Roedd modd i ni hefyd fanteisio ar rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd i 
ddefnyddio’r wybodaeth i werthuso’r Gronfa Natur. 
 
Dangoswyd y bio-olosg a brynwyd fel rhan o’r prosiect ac roedd John Corton wrthlaw i 
egluro’r broses. 
Roedd yn ddiwrnod ardderchog, a hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd i sicrhau 
digwyddiad mor addysgiadol. Hefyd hoffem ddiolch yn arbennig i Ymddiriedolaeth Cwm 
Elan am gynnal y digwyddiad. 

 
 
Gweinidog yn ymweld ag Ardal Dreial Tawe Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

 
 
Yn ddiweddar bu’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld ag Ardal Dreial Tawe 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Un o dair ardal dreial yw’r Tawe y mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn eu datblygu i’w helpu i ddeall a sicrhau’r newidiadau trefniadaethol angenrheidiol er 
mwyn gwreiddio ymagwedd cwbl integredig i reoli adnoddau naturiol fydd yn ofynnol yn 
ffurfiol drwy Fil yr Amgylchedd.   
 
Menter yw Treial Tawe i archwilio ar lefel ymarferol sut i gymhwyso ymagwedd 
ecosystem at reoli adnoddau naturiol ar draws dalgylch Tawe. Y nod yw gweithio gyda 
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phartneriaid lleol i archwilio’r materion, yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer defnyddio a 
rheoli ein hadnoddau naturiol i gyflwyno mwy i bobl, yr amgylchedd a’r economi.  

 
Mae’r treial yn defnyddio’r £1 filiwn o arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i 
gefnogi naw phrosiect ar lawr gwlad sy’n anelu at gyflwyno manteision gwirioneddol i 
gymunedau lleol a’r amgylchedd.  
 
Dros y misoedd i ddod, bydd y treial yn ymgysylltu â phartneriaid a grwpiau lleol i ddeall 
eu hanghenion a’u materion. Bydd yr wybodaeth a’r hyn a ddysgir o’r gweithdai hyn a 
phrosiectau eraill yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu “Datganiad Ardal” ddrafft yn nodi’r 
materion, y cyfleodd a’r blaenoriaethau allweddol o ran defnyddio a rheoli adnoddau 
naturiol yn nalgylch Tawe yn y dyfodol. 
 

Y Buzz Naturiol - Prosiect Cronfa Natur  
 
Mae prosiect y Buzz Naturiol  yn cael ei gefnogi gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru 
a'i nod yw annog plannu blodau gwyllt brodorol, coed a llwyni i ddenu peillwyr fel 
gwenyn a gloÿnnod byw. Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn rheoli'r prosiect ar y cyd â 
Mannau Gwyrdd Cymru a Chymdeithas Masnachau Garddwriaethol. Mae'r prosiect 
wedi bod yn hynod lwyddiannus ac mae talebau gwerth £ 55,000 wedi cael eu dyfarnu i 
grwpiau cymunedol, elusennau ac ysgolion ledled Cymru i brynu hadau ac offer 
garddio bach mewn canolfannau garddio a gymeradwywyd. Dylech nodi bod diddordeb 
yn y prosiect wedi bod mor frwd fel bod ceisiadau pellach ddim yn cael eu derbyn ar 
gyfer yr agwedd hon o'r prosiect. 
 
Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar bum safle peilot yn Ysbyty Ystrad Fawr, tir fferm 
yn Nyffryn Conwy, tai cymdeithasol ym Mlaenau Gwent, Ysgol Neyland yn Sir Benfro a 
Stad Ddiwydiannol Llantarnam yng Nghwmbrân. Bydd plannu ar fannau gwag a ddi-
ddefnydd ar y safleoedd hyn yn eu trawsnewid yn fuan i for o liw a blodau gwylltion fydd 
yn gwella bioamrywiaeth. 
 

Grantiau'r Amgylchedd  
 
Bu'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ystyried ein trefniadau grantiau refeniw ar draws 
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, i sicrhau bod yr hyn sydd 
gennym i'w gynnig yn cyflawni ei flaenoriaethau, yn darparu gwerth am arian, yn 
agored a thryloyw ac yn darparu cyfleoedd i newydd-ddyfodiaid. Mae'r Gweinidog wedi 
ystyried y tri chategori grant canlynol, ac mae'n dymuno gwella a symleiddio'r broses 
o'u gweinyddu ar gyfer 2015-2016:  
 
i.  Cyllid craidd 
ii.  Cyllid yr awdurdod lleol  
iii.  Cyllid prosiectau  
 
Mae modd cael rhagor o wybodaeth am y dull newydd o ymdrin â grantiau refeniw ar 
wefan Llywodraeth Cymru yma:  

 
http://gov.wales/funding/grants/environment/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/funding/grants/environment/?skip=1&lang=cy
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Os oes gennych unrhyw ymholiad am y trefniadau grantiau refeniw, cysylltwch â'r Tîm 
Rheoli Grantiau:  
 
ESDGrantsManagementTeam@wales.gsi.gov.uk 

 
 
Meysydd eraill o ddiddordeb 
 
 

Ymgynghoriad ar y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru  
 

                                          
 
Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ar y cynigion ar gyfer y Panel 
Cynghori ar Amaethyddiaeth newydd.  Bydd y Panel, a grëwyd o dan Ddeddf Sector 
Amaethyddol (Cymru) 2014, yn ymgymryd ag amrywiaeth o swyddogaethau sy’n 
ymwneud â’r sector amaethyddol ond bydd yn canolbwyntio’n bennaf ar wella sgiliau, 
denu newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant ac argymell gorchmynion cyflogau drafft i’w 
cymeradwyo gan Weinidogion Cymru.  Dylai unrhyw sylwadau ein cyrraedd erbyn 19 
Mehefin ac i gael  copi o’r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb, cliciwch ar y ddolen 
hon:   
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/agricultural-advisory-panel-
wales-2015/?lang=cy 

 
 
Glastir - Adfer Coetir 

 
Rhwng 6 Mai a hanner nos 5 Mehefin 2015, bydd y cyfle cyntaf i gyflwyno Datganiad o 
Ddiddordeb am gynllun Glastir – Adfer Coetir.  Mae cyllid ar gael i ailblannu ardaloedd 
o larwydd sydd wedi’u heffeithio gan Phytophthora ramorum neu fod 50% neu fwy o’ch 
llarwydd yn ddi-glefyd mewn llannerch sydd angen ei thorri.  Mae hyn yn unol â’r 
Strategaeth Rheoli Clefyd ar gyfer Phytophthora ramorum yng Nghymru.  Mae’n rhaid 
ichi gyflwyno’ch Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer Glastir - Adfer Coetir ar-lein ac er 
mwyn gallu gwneud hynny, mae’n rhaid bod gennych gyfrif RPW Ar-lein.  Os nad ydych 
chi wedi cofrestru gydag RPW Ar-lein ac heb gael cod defnyddio, ffoniwch y Ganolfan 
Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 cyn gynted â phosibl.  Gallwch ddarllen mwy yn 
www.gwlad.cymru.gov.uk 

mailto:ESDGrantsManagementTeam@wales.gsi.gov.uk
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/agricultural-advisory-panel-wales-2015/?lang=cy
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/agricultural-advisory-panel-wales-2015/?lang=cy
http://www.gwlad.cymru.gov.uk/
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Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf   
 
I ddysgu mwy am y rhaglen Rheoli Adnoddau Naturiol, ewch i: 
www.llyw.cymru/rheoliadnoddaunaturiol 
 
 
Mae'r tudalennau gwe yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin, pecyn gwybodaeth a rhai 
astudiaethau achos. 
 
Gallwch hefyd ddysgu am y datblygiadau diweddaraf ar Facebook a Twitter trwy ddilyn 
@WG_NatResMin a hoffi tudalen Facebook Llywodraeth Cymru. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ymuno â'r rhestr bostio, e-bostiwch 
ni ar 
naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.llyw.cymru/rheoliadnoddaunaturiol
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/find-out-more/frequently-asked-questions/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/find-out-more/information-pack/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/find-out-more/case-studies/?skip=1&lang=cy
mailto:naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk

