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Bil yr Amgylchedd yn mynd trwy broses graffu Cyfnod 1 yn y Cynulliad 
 
Cafodd y Bil ei gyflwyno i’r Cynulliad ar 11 Mai ac, erbyn hyn, mae wedi dechrau ar ei daith trwy’r 
Cynulliad. 

 
Fel rhan o broses graffu Cyfnod 1, mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi darparu tystiolaeth i’r 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 1 Mehefin, i’r Pwyllgor Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd ar 24 Mehefin ac i’r Pwyllgor Cyllid ar 9 Gorffennaf. 

 
Mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd hefyd wedi cynnal amryw o sesiynau tystiolaeth 
gyda rhanddeiliaid, ar 24 Mehefin, 2 Gorffennaf, 8 Gorffennaf ac 16 Gorffennaf. Mae ystod eang o 
randdeiliaid hefyd wedi darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor.   
 
Bydd y Cynulliad ar doriad rhwng 20 Mehefin ac 13 Medi. Pan fydd y Cynulliad yn dychwelyd ar 
gyfer tymor yr hydref, disgwylir y bydd y Gweinidog yn derbyn gwahoddiad i ddarparu tystiolaeth 
bellach i’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd. Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad i’r 
Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil erbyn 9 Hydref. 
 
Gallwch ddilyn taith y Bil trwy’r Cynulliad trwy’r ddolen isod, gan gynnwys yr hyn sydd wedi 
digwydd hyd yma yn ystod Cyfnod 1: 
 
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12572 
 

Digwyddiadau diweddar a gwybodaeth ddefnyddiol 
 
I helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Bil ymhlith pobl ifanc, aethom ati i greu cystadleuaeth dylunio 
poster ar gyfer ysgolion cynradd. Yna, ar 29 Mehefin, aeth y Gweinidog i drafodaeth gydag 
ysgolion uwchradd ar y thema “Os byddwn ni’n gofalu am Gymru, bydd Cymru’n gofalu amdanom 
ni” (“If we look after Wales, Wales will look after us”) (dyfyniad o’r poster buddugol). Nod y 
digwyddiad oedd helpu i gynnwys pobl ifanc yn y gwaith o feddwl am sut i addasu i’r newid yn yr 
hinsawdd a defnyddio ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy. 
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Gallwch chi weld a lawrlwytho cyfres o daflenni ffeithiau yn esbonio’r newidiadau y bydd y Bil yn 
eu gwneud trwy wefan Llywodraeth Cymru. Mae rhai taflenni ffeithiau ychwanegol bellach wedi’u 
cynhyrchu ar Drwyddedu Morol a Physgodfeydd a Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy. 
 
Ochr yn ochr â’r taflenni ffeithiau mae cyfres o gwestiynau cyffredin a fydd yn cael eu diweddaru 
wrth i’r Bil ddatblygu. 
 
Rydym hefyd wedi cynhyrchu ffilm animeiddiedig fer yn esbonio prif nodweddion y Bil.   
 
Mae’r holl ddeunyddiau hyn ar gael yn: 
 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/environment-bill/?skip=1&lang=cy 
 
Aeth Bil yr Amgylchedd ati i gyflwyno’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen fel y gellir rheoli adnoddau 
Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig ac i sefydlu fframwaith cadarn 
i helpu i gyflymu ein perfformiad o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. I ddysgu mwy am 
Reoli Adnoddau Naturiol, cliciwch ar y ddolen isod i weld ein ffilm animeiddiedig.  
 
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/?skip=1&lang=cy  
 
Gallwch chi hefyd gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf trwy ddilyn #BilAmgylchedd ar 
Twitter. 
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Tuag at Gyflwyno’r Bil  
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal tri threial ardal yn nalgylchoedd Dyfi, Rhondda a 
Thawe.  
 
Mae’r treialon yn helpu CNC i baratoi ar gyfer y gofynion rydym yn eu cynnig trwy Fil yr 
Amgylchedd. Yn ogystal â chyflwyno manteision ymarferol i’r cymunedau yn ardal pob treial, bydd 
y treialon hefyd yn helpu i ddangos sut y gall y dull Rheoli Adnoddau Naturiol gael ei roi ar waith 
yn ymarferol gan ddysgu ar hyd y daith, sy’n bwysig dros ben.  
 
Bydd y treialon ardal hefyd yn llywio’r broses o ddatblygu Datganiadau Ardal a gynigiwyd ym Mil 
yr Amgylchedd a fydd yn helpu i nodi heriau, cyfleoedd a blaenoriaethau lleol allweddol ar gyfer 
defnyddio a rheoli adnoddau naturiol yn y dyfodol mewn ffordd sy’n adlewyrchu nodweddion ac 
anghenion lleol, yn ogystal â’r dirwedd a’r amgylchedd lleol.  
 
I gael mwy o wybodaeth am y treialon ardal ac i gael eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr y 
Treialon Ardal, anfonwch e-bost i CNC yn:  
 

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 
Mae’r treialon ardal yn un agwedd ar ein hymdrechion i geisio cyflawni ein nod o reoli ein 
hadnoddau naturiol yn integredig yng Nghymru.   
 
Mae cyfanswm o £5 miliwn wedi’i fuddsoddi, trwy’r Gronfa Natur, mewn 20 o brosiectau i helpu i 
ddangos sut y gall y dull Rheoli Adnoddau Naturiol gael ei roi ar waith yn ymarferol.  

 
Mae’r gronfa wedi ceisio cefnogi camau arloesol a chydweithredol i wella bioamrywiaeth a 
chyflwyno manteision economaidd a chymunedol ledled Cymru. Mae’n helpu tirfeddianwyr a 
rheolwyr, y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i weithio gyda’i gilydd i wella 
bywyd gwyllt a chynefinoedd Cymru a chyflwyno cyfleoedd i sicrhau manteision economaidd a 
chymdeithasol.   
 
Mae’r prosiectau eisoes yn cyflwyno manteision go iawn i’n cymunedau. Mae ffeithlun yn dangos 
crynodeb o’r cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yma, ynghyd â chyfres o daflenni ffeithiau yn 
disgrifio nodau’r prosiectau, pwy sy’n cymryd rhan a’r manteision y bydd y prosiectau yn eu 
cyflwyno i’r amgylchedd, y gymdeithas a’r economi, ar gael yn: 
 
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-

management/nature-fund/nature-fund-projects/?skip=1&lang=cy   
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