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Bil yr Amgylchedd yn destun Craffu Cam 1 yn y Cynulliad Cenedlaethol 
 
Darparodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol dystiolaeth i'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
ar 16 Medi. Mae'r Pwyllgor bellach yn ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog a'r 
rhanddeiliaid a bydd yn adrodd i'r Cynulliad ynghylch egwyddorion cyffredinol y Bil erbyn 9 
Hydref. Yna bydd cyfle gan y Gweinidog i ymateb i'r adroddiad yn ystod dadl y cyfarfod llawn ar 
egwyddorion cyffredinol Cam, y disgwylir iddo gael ei gynnal ar 20 Hydref 
 
Gallwch ddilyn cynnydd y Bil trwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru trwy'r ddolen, gan gynnwys yr 
hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Mae diagram o'r cysylltiadau rhwng Bil yr Amgylchedd 
(Cymru), Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 
wedi'i gyhoeddi. Mae'n cynnwys gwybodaeth am amseru a rhyngweithiad y cynnyrch a'r 
adroddiadau sy'n ofynnol o dan y 3 darn hyn o ddeddfwriaeth. Mae'r diagram ar gael yma. 
 

Mae Bil yr Amgylchedd (Cymru) yn rhoi ar waith y ddeddfwriaeth y mae ei hangen i alluogi 
adnoddau Cymru i gael eu rheoli mewn modd mwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydlynol, gan 
sefydlu ar yr un pryd fframwaith cadarn er mwyn helpu i gyflymu ein perfformiad wrth fynd i'r afael 
â newid hinsawdd. Er mwyn darganfod rhagor am Reoli Adnoddau Naturiol dilynwch y ddolen i 
weld ein hanimeiddiad.  
 

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ar Twitter trwy ddilyn 
#EnvBillWales. 
 
 
Datganiad Polisi Adnoddau Naturiol  
 
Mae'r datganiad polisi a gyhoeddwyd ar 14 Medi yn cefnogi Bil yr Amgylchedd, sy'n gosod 
dyletswydd ar Weinidogion Cymru i baratoi, cyhoeddi a gweithredu Polisi Adnoddau Naturiol 
Cenedlaethol statudol. Mae hwn yn nodi ein blaenoriaethau o ran rheoli adnoddau'n naturiol.  
 
Mae'r datganiad polisi hwn yn rhagflaenydd i'r Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol, sy'n 
dangos y blaenoriaethau a'r cyfleoedd posibl ar gyfer ein hadnoddau naturiol. Bydd yn cael ei 
ddefnyddio i ymgysylltu â'n partneriaid i ddatblygu a chyfarwyddo'r polisi statudol cyntaf a fydd yn 
cael ei gyhoeddi yn ystod Gwanwyn 2017. 

 

 

Bwletin Rheoli 
Adnoddau Naturiol 
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http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12572
http://gov.wales/environmentbill
http://www.gov.wales/naturalresourcemanagement
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/environment-bill/?lang=en
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Y Gronfa Natur 

Mae cyfanswm o £5 miliwn wedi cael ei fuddsoddi trwy gyfrwng y Gronfa Natur, i ugain prosiect er 
mwyn helpu i ddangos sut y gellir Rheoli Adnoddau Naturiol yn ymarferol. Mae'r gronfa wedi 
cefnogi gweithredoedd arloesol a chydweithredol ar lawr gwlad sydd wedi gwella bioamrywiaeth a 
hefyd, ar yr un pryd, darparu buddion economaidd a chymunedol ledled Cymru.  
 
Mae llawer o'r prosiectau'n cael eu defnyddio bellach fel astudiaethau achos ymarferol o reoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn cefnogi Bil yr Amgylchedd. Mae'r prosiectau hefyd yn 
darparu tystiolaeth a gwersi gwerthfawr i CNC i'w defnyddio wrth fynd ati i gyflawni rheoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae llawer o'r prosiectau hefyd wedi bod yn llwyddiannus yn 
ennyn diddordeb plant a phobl ifanc eu cymunedau gyda'r nod o gynnal buddion y prosiectau yn 
yr hirdymor.  
 
Ymgysylltu  

Er mwyn hyrwyddo a rhannu'r dysgu o Brosiectau'r Gronfa Natur, aethom ati i hwyluso 
digwyddiad Rheoli Adnoddau Naturiol yn ymarferol - Dysgu oddi wrth y Gronfa Natur ar 23 Medi 
er mwyn rhoi cyfle i sefydliadau ac unigolion ddod at ei gilydd i drafod sut i barhau i gydweithio, y 
gwersi a gafodd eu dysgu a chyfrannu at weithredu rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. 
Manteisiodd yr 20 prosiect ar y cynnig i hyrwyddo'r llwyddiannau y mae'r prosiectau wedi'u 
cyflawni hyd yn hyn a rhannu'r gwersi a gafodd eu dysgu mewn arddangosfa.  
 
Manteision Gwirioneddol  
Mae'r prosiectau yn sicrhau buddion gwirioneddol i'n cymunedau ac adnoddau naturiol. Erbyn haf 
2015, roedd 470 o fusnesau wedi dod i gysylltiad â'r 20 prosiect, roedd dros 230 ohonynt yn 
ffermwyr, â 49 o gontractau'n cael eu dyfarnu yn amrywio o ffensio i hyfforddiant mewn 
technegau rheoli tir. Mae dros 18,500 metr o wrychoedd a bron 25,000 metr sgwâr o ffensys 
wedi'u creu, â 70 hectar o dir yn cael ei wella trwy reoli grug, creu dolydd blodau gwyllt a thorri 
gwellt y gweunydd. Mae dros 70 hectar o goetir wedi'i nodi ar gyfer creu a rheoli â 19,000 o goed 
yn y broses o gael eu plannu. Mae'r llwyddiant hyd yn hyn wedi cael ei danategu gan unigolion, 
busnesau a sefydliadau yn gwirfoddoli 2850 o oriau i sicrhau llwyddiant. Ffigurau hanner ffordd 
yw'r rhain ac rydym yn disgwyl y byddant yn cynyddu.  
 
Lluniwyd ffeithlun yn dangos crynodeb o'r cynnydd hyd yn hyn, yn ogystal â chyfres o daflenni 
ffeithiau sy'n disgrifio amcanion y prosiectau, pwy sy'n cymryd rhan a'r buddion y bydd y 
prosiectau'n yn eu cynnig i'r amgylchedd, y gymdeithas a'r economi.  

 

Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru 2017 

Cynhaliwyd gweithdy yng Nghaerdydd ar 7 Hydref ar Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru. 
Nod y gweithdy oedd  trafod y canfyddiadau yn dilyn y dadansoddiad a gyflawnwyd hyd yn hyn 
gan yr Asesiad, ac i gael barn arbenigol ac adborth rhanddeiliaid.  

Mae'r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd Cymru yn ofyniad statudol o dan y Ddeddf Newid 
Hinsawdd a bydd yn nodi'r bygythiadau a'r cyfleoedd diweddaraf o ran newid hinsawdd ar gyfer y 
DU a Chymru. Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) mae bellach yn gyfrifoldeb i 
ystyried y canfyddiadau diweddaraf o'r Asesiad yn yr Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol ac 
Asesiadau Lles lleol ac felly bydd y gweithdy hwn yn helpu i sicrhau bod gennym sail dystiolaeth 
gadarn yng Nghymru. 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/nature-fund/nature-fund-projects/?lang=en
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Os nad oeddach yn gallu bod yn bresennol, ond hoffech gyfrannu at yr adolygiad drafft o 
benodau'r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd, a fydd yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref, 
cysylltwch â ni: CC&NRM@wales.gsi.gov.uk  

 

Animeiddiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 

Mae animeiddiad wedi cael ei gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru yn dangos sut y bydd Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ffurfio bywyd Megan, cymeriad ffuglennol o 
Gymru.  Mae'r stori yn ei dilyn o'i genedigaeth hyd nes ei bod yn oedolyn ac yn esbonio'r 
rhesymau pam cafodd y Ddeddf ei chyflwyno, sut y disgwylir i'r ddeddf weithio a'i heffaith debygol 
ar Megan a gweddill Cymru.  

Mae'r animeiddiad yn un o blith nifer o ffilmiau diweddar a ddefnyddiwyd i esbonio rhaglenni polisi 

a deddfwriaethol allweddol megis Bil yr Amgylchedd a Chynllunio Morol. 

Am ragor o wybodaeth am y Ddeddf ewch i  dudalennau gwefan Llywodraeth Cymru.  

 

Sesiwn Holi ac Ateb Twitter y Grŵp Hinsawdd  

Ar 17 Medi, bu'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant yn cymryd rhan mewn sesiwn Holi ac 
Ateb ar Twitter a drefnwyd gan y Grŵp Hinsawdd cyn yr Wythnos Hinsawdd (21-28 Medi) a 
Chynhadledd Datblygiad Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig (25-27 Medi) a gafodd eu cynnal yn 
Efrog Newydd.  

Mae Llywodraeth Cymru yn aelod o Gynghrair Taleithiau a Rhanbarthau y Grŵp Hinsawdd sy'n 
dwyn ynghyd arweinwyr llywodraethau is-genedlaethol o gwmpas y byd mewn rhwydwaith proffil 
uchel sy'n rhannu arbenigedd, yn dangos effaith ac yn dylanwadu ar ddialog hinsawdd 
cenedlaethol.  

Yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb galwodd y Gweinidog am 'y cytundeb cryfaf posibl' yn ystod y 
trafodaethau rhyngwladol ar yr hinsawdd a fydd yn cael eu cynnal ym Mharis ym mis Rhagfyr. 
Aeth ati hefyd i danategu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygiad cynaliadwy, gan iddo 
eisoes gynnwys Nodau Datblygiad Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig fel deddfwriaeth yn y 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Darllenwch grynodeb o'r sesiwn Holi ac Ateb yma.  

 
Lloegr yn cyflwyno tâl 5c am fagiau siopa 
 
Arweiniodd Cymru y ffordd wrth gyflwyno tâl 5c am fagiau siopa dros bedair blynedd yn ôl a 
bellach mae Lloegr yn dilyn yr esiampl. Yn dilyn Adolygiad Ôl-weithredu codi tâl ar fagiau siopa 
un-tro yng Nghymru: Adroddiad ar Ganfyddiadau Newydd, a gyhoeddwyd yn gynharach y mis 
hwn, roedd y defnydd o fagiau siopa un-tro wedi gostwng tua 71% yng Nghymru ers cyflwyno'r tâl 
yn 2011. Roedd yr adroddiad hefyd wedi canfod bod 74% o ddefnyddwyr a ofynnwyd fel rhan o'r 
arolwg yn gefnogol o'r tâl ac yn ôl 87% o adwerthwyr a oedd yn codi tâl am eu bagiau siopa un-
tro roedd hyn wedi cael effaith gadarnhaol neu niwtral ar eu busnesau. Amcangyfrifir bod y tâl ar 

mailto:CC&NRM@wales.gsi.gov.uk
https://www.youtube.com/watch?v=rFeOYlxJbmw
https://www.youtube.com/watch?v=jS6QBJg9AFg
https://www.youtube.com/watch?v=d7i30DT9ffg
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-bill/?lang=en
http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/welsh-minister-sargeant-calls-for-all-actors-to-unite-for-strongest-possible-agreement-at-global-climate-talks/
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fagiau siopa un-tro hefyd yn golygu bod y cyfraniadau 5c tuag at achosion da werth rhwng £17 
miliwn a £22 miliwn ers cyflwyno'r tâl. Darllenwch yma am ragor o wybodaeth.  
 
 

Gosod microsglodion ar Gŵn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio tuag at gyflwyno microsglodion gorfodol ar gŵn yng 
Nghymru o fis Ebrill 2016, yn unol â Lloegr a'r Alban.  Mae hwn yn rhan o ystod ehangach o 
ddatblygiadau i annog perchenogaeth gyfrifol er mwyn gwella lles cŵn yng Nghymru.  
 
Roedd Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-15, a gyhoeddwyd ar 11 Mehefin 2015, wedi nodi bod 
tua 534,000 o gŵn yng Nghymru ac o blith y rheini a gafwyd dros y pum mlynedd diwethaf, roedd 
78% ohonynt wedi cael microsglodyn.  Roedd data gan y Dogs Trust a gasglwyd yn 2014 yn 
awgrymu bod tua 66.6% o gŵn eisoes wedi cael microsglodyn.  
 
Bydd yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol i gi wisgo coler a thag (sy'n cynnwys enw a manylion 
cyswllt y perchennog) mewn lle cyhoeddus pan fydd y broses o osod microsglodion gorfodol yn 
cael ei chyflwyno. Am ragor o wybodaeth am osod microsglodion, cysylltwch â'ch milfeddyg neu 
arbenigwr gofal anifeiliaid anwes hyfforddedig addas. 
 
 
Dangosfwrdd TB Cymru  

 
Mae dileu TB yng Nghymru yn nod uchelgeisiol, y mae modd ei gyflawni yn yr hirdymor, ac mae'n 
hanfodol nodi'r cynnydd tuag at ein nod o Gymru heb TB.  Am nifer o flynyddoedd mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi penawdau misol ar yr ystadegau. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa 
TB yng Nghymru dipyn yn fwy cymhleth, ac rydym wedi bod yn gweithio ar ffordd newydd o 
adrodd am amrywiaeth ehangach o ffigurau sy'n adlewyrchu gwahaniaethau rhanbarthol a 
darparu'r wybodaeth mewn modd mwy hygyrch.  
 
Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi Dangosfwrdd TB newydd i gyflwyno data mewn 
modd dealladwy a gweledol, gan nodi ein taith tuag at ddileu TB yn chwarterol. Mae'r 
dangosfwrdd ar gael yma. 
 
 
Cynllunio Morol: Rydym eisiau eich barn 
 
Mae'r môr o gwmpas Cymru yn darparu bwyd, swyddi, ynni a rhywle i ni ei fwynhau. Ond sut 
ydym yn rheoli'r holl alwadau hyn ar ein hadnoddau naturiol? Mae Llywodraeth Cymru yn 
datblygu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru er mwyn sicrhau bod gweithgareddau ar arfordir 
Cymru ac yn ei dyfroedd yn digwydd mewn modd cynaliadwy.  
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cynllunio Morol, boed ar y tir neu oddi ar y tir, ac yn dymuno 
rhoi eich barn ar y modd y mae'r Cynllun Morol yn cael ei lunio, dewch draw i un o'r sesiynau 
galw heibio sy'n cael ei chynnal o gwmpas y wlad yn ystod mis Tachwedd. Rydym am glywed 
eich barn am yr hyn yr ydym yn ei wneud ynghylch cynllunio morol yng Nghymru. Gallwch 
ddarganfod rhagor yma.  

http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2015/150903-17-million-in-the-bag-for-good-causes-says-minister/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?lang=en
http://gov.wales/docs/desh/events/151001-marine-planning-drop-in-session-flyer-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/events/151001-marine-planning-drop-in-session-flyer-en.pdf
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Byddwch yn rhan o Banel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru – ceisiadau yn 
agor ar 23 Hydref 
 
Cyn hir bydd Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau gan y rheini sy'n dymuno bod yn rhan o 
Banel newydd Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru naill ai fel Cadeirydd annibynnol neu'n un o'r 
pedwar aelod annibynnol. Bydd gan y Panel hanesyddol hwn gylch gwaith eang er mwyn gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol yn y sector. Y tu hwnt i osod cyflogau amaethyddol a thelerau ac 
amodau eraill cyflogaeth amaethyddol, bydd y Panel yn rhoi cyngor i weinidogion Cymru ar 
faterion amaethyddol, yn annog aelodau newydd i'r diwydiant ac yn hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi 
newydd er mwyn cynnal gweithlu cynaliadwy â sgiliau da yng Nghymru.  
 
Bydd dau ymgeisydd â phrofiad ym maes amaethyddiaeth yn cael eu penodi, bydd dau â phrofiad 
addysg yn cael eu penodi ac un yn cael ei benodi yn Gadeirydd annibynnol sy'n gallu dangos y 
sgiliau a'r profiad angenrheidiol i arwain y Panel newydd. Byddant yn ymuno â chynrychiolwyr 
gweithwyr a chyflogeion am gyfnod o bedair blynedd, gan gyfarfod o leiaf tair gwaith y flwyddyn, a 
byddant ar flaen y gad o ran y diwydiant. 
 
Bydd manylebau person llawn, disgrifiadau swydd a manylion eraill yn cael eu rhyddhau ar 
dudalennau gwefan Llywodraeth Cymru ar 23 Hydref 2015 a rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 13 
Tachwedd 2015.  
 
 
Cylchlythyr ar ei newydd wedd 
 
Mae cylchlythyr Rheoli Adnoddau Naturiol yn cael ei adnewyddu a byddwn yn ei ddatgelu ar ei 
newydd wedd yn ein rhifyn nesaf! Er mwyn bod yn fwy cyson â chyhoeddiadau eraill Llywodraeth 
Cymru, rydym yn symud i system feddalwedd ar y we a elwir yn Gov Delivery. Golyga hyn y bydd 
y cylchlythyr yn edrych yn gwbl wahanol; bydd yn symlach, yn haws i gael mynediad iddo ac 
wedi'i lunio mewn modd gwahanol. Gallwch hefyd ofyn i dderbyn y cylchlythyr yn Gymraeg neu'n 
Saesneg. Am ragor o wybodaeth am y bwletin cysylltwch â: 
NaturalResourceComms@Wales.GSI.Gov.UK 

 

mailto:NaturalResourceComms@Wales.GSI.Gov.UK

