
 

1 
 

The St David Awards 
 
Bil yr Amgylchedd 
 
Bydd llawer ohonoch yn gwybod ein bod wedi mynd ati 12 mis yn ôl i ymgynghori am Bapur 
Gwyn a oedd yn amlinellu cynigion ar gyfer Bil yr Amgylchedd. Cyhoeddwyd adroddiad cryno 
gennym am ganlyniad yr ymgynghoriad fis Mawrth diwethaf. 
 
Rydym wedi bod wrthi ers hynny yn datblygu ac yn drafftio’r Bil, gan ystyried y safbwyntiau a 
godwyd yn ystod yr ymgynghoriad wrth wneud hynny a thrwy drafodaethau â’r Grŵp Cyfeirio 
Adnoddau Naturiol. Mae’r Bil yn cael ei roi ar ei wedd derfynol ar hyn o bryd er mwyn iddo gael ei 
gyflwyno yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddarach yn y gwanwyn.  
 
Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi yn ystod y misoedd nesaf cyn i’r Bil gael ei gyflwyno, a 
hefyd wrth iddo gael ei gyflwyno. Bydd yr wybodaeth honno’n cynnwys taflenni ffeithiau, 
cwestiynau cyffredin a phecyn sleidiau. Rydym hefyd yn bwriadu cyhoeddi fersiwn hawdd ei 
darllen o’r Bil. 
 
Cadwch lygad am ragor o wybodaeth yn y bwletinau misol hyn ac ar ein gwefan:  
 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/environment-bill/?skip=1&lang=cy 
 
 

Y Gronfa Natur 
 
Mae’r mwyafrif o’r ugain o brosiectau’r Gronfa Natur bellach ar waith ac mae camau’n dechrau 
cael eu cymryd i gyflwyno ar gyfer bioamrywiaeth, ein cymunedau a’n heconomïau lleol. Mae’r 
map ar ein gwefan ar gyfer y Gronfa Natur yn rhoi gwybodaeth ddangosol am leoliad holl 
brosiectau’r Gronfa Natur. 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/nature-fund/?skip=1&lang=cy 
 
Mae llawer o’r prosiectau hyn yn gweithio gyda ffermwyr a grwpiau cymunedol yn uniongyrchol. 
Er enghraifft, hoffai’r fenter Y Goedwig Hir sydd wedi’i lleoli yn Ardal Gweithredu Byd Natur 
Bannau Brycheiniog weithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr i helpu i wella cynefinoedd trwy reoli 
gwrychoedd, coetir a choed hynafol. Bydd y prosiect yn: 

Bwletin Rheoli 
Adnoddau Naturiol 
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• Darparu deunyddiau codi ffens am ddim, cyngor a choed â chymhorthdal i blannu, ailblannu, 
lledu neu ymestyn gwrych neu lain o goetir 
• Rhoi cyfle i fynd i ddiwrnod agored ar fferm neu ddigwyddiad hyfforddi neu i gynnal un o’r 
diwrnodau hyn  
• Helpu i ddatblygu cyfleoedd i weithio gyda grŵp cymunedol neu ysgol leol 
. 
Am ragor o fanylion, cysylltwch â Thîm Creu Coetiroedd Coed Cadw ar 0845 2935689 neu 
plant@woodlandtrust.org.uk. 
 
Gall grwpiau mewn cymunedau ledled Cymru hefyd fod yn rhan o’r Gronfa Natur.  Mae’r prosiect 
Buzz Naturiol dan arweiniad Cadwch Gymru’n Daclus yn helpu cymunedau i fanteisio i’r eithaf ar 
eu hardaloedd gwyrdd gyda gwerth £55,000 o dalebau ar gyfer canolfannau garddio. 
Gall grwpiau cymunedol, ysgolion, sefydliadau elusennol ac awdurdodau lleol yng Nghymru 
wneud cais am hyd at £500 o dalebau er mwyn helpu i greu hafanau o flodau gwyllt er mwyn 
helpu i greu cynefinoedd newydd a ffynonellau bwyd ar gyfer pryfed peillio yng Nghymru.  Am 
ragor o wybodaeth, cysylltwch â Cadwch Gymru’n Daclus http://www.keepwalestidy.org/hafan 
. 
Ffocws ar Ardal Gweithredu Byd Natur – Arfordir Sir Benfro 

 
Dros y misoedd nesaf, bydd ein E-Fwletin Rheoli Adnoddau Naturiol yn cynnwys crynodeb o’r 
gwaith sy’n digwydd yn y saith Ardal Gweithredu Byd Natur. Byddwn yn canolbwyntio ar arfordir 
Sir Benfro y mis hwn. 
 
Nod prosiect Penrhyn Castellmartin yw cryfhau’r amgylchedd lleol trwy gysylltu safleoedd natur 

gwarchodedig â’r safleoedd o’u cwmpas, gan wella cryfder natur ar draws y dirwedd. Bydd hyn 
hefyd yn gwella mynediad y gymuned leol ac yn darparu cyfleoedd twristiaeth. Bydd y prosiect yn 
cynnwys y gymuned leol ac yn gweithio gyda gwirfoddolwyr gan gynnig hyfforddiant mewn ystod 
o sgiliau ymarferol. 
 
Ychydig o filltiroedd i ffwrdd, bydd y Prosiect Ecobank yn treialu cynllun gwrthbwyso 

maethynnau er mwyn helpu i wella statws ecolegol y dalgylch. Bydd y cynllun yn gweithio gyda 
rheolwyr tir, busnesau a diwydiant i archwilio defnydd marchnadoedd i wella’r amgylchedd, gan 
gryfhau’r ecosystem. Yn y cyfamser bydd y prosiect Buzz Naturiol yn dangos sut i fanteisio i’r 
eithaf ar ardaloedd gwyrdd er lles natur a chymunedau yn Ysgol Gynradd Neyland. Bydd grwpiau 
cymunedol, ysgolion a sefydliadau elusennol hefyd yn gallu gwneud cais am dalebau 
canolfannau garddio er mwyn gweddnewid eu hardaloedd gwyrdd eu hunain. Mae’r Gronfa Natur 
hefyd yn cynnwys yr amgylchedd morol; bydd y Prosiect Moroedd Byw ym Mae Ceredigion yn 

gweithio gyda physgotwyr lleol a busnesau lleol i ddatblygu model pysgota cynaliadwy wrth 
gysylltu cymunedau â’u hamgylchedd hefyd. 
 
Mae manylion cyswllt pob un o’r prosiectau ar gael ar wefan y Gronfa Natur trwy’r ddolen uchod. 
Edrychwch hefyd ar ein gwefan am daflenni ffeithiau am brosiectau’r Gronfa Natur a fydd ar gael 
yn fuan. 
 

Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd 2014 
 
Ym mis Rhagfyr, gwnaethom gyhoeddi’r trydydd adroddiad blynyddol yn ymdrin â gweithrediad 
Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (Llywodraeth Cymru | Adroddiad Blynyddol ar y 
Newid yn yr Hinsawdd 2014). Mae’r adroddiad yn nodi’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael ag 
achosion ac effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. 

mailto:plant@woodlandtrust.org.uk
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Mae adroddiad eleni’n dangos ein bod unwaith eto wedi cyrraedd ein targed o leihau 3% ar 
allyriadau blynyddol. Fodd bynnag, mae angen camau gweithredu pellach er mwyn sicrhau y 
cyflawnir ymrwymiadau lleihau allyriadau tymor hir gan gynnwys y targed o 40% ar gyfanswm yr 
allyriadau erbyn 2020. 
 
Mae’r adroddiad yn manylu ar ein cynnydd yn erbyn ein targedau allyriadau a gweithgarwch 
addasu yn ôl sector yng Nghymru ac yn cynnwys diweddariadau ar weithgarwch ar draws 
Llywodraeth Cymru. Mae’r sector Effeithlonrwydd Adnoddau a Gwastraff yn benodol yn dangos yr 
hyn y gellir ei wneud o ran cynnydd. Mae ein hanes ar wastraff yng Nghymru bellach ymhlith y 
gorau yn Ewrop ac i gyd-fynd â hyn rydym wedi lleihau dros 20% ar allyriadau. Yn fwy 
arwyddocaol fyth, mae’r cynnydd hwn yn dangos sut y gall cyflawni’r agenda hwn hefyd gefnogi 
twf economaidd cynaliadwy. 
 
Daw’r adroddiad i ben drwy grynhoi ein camau nesaf, gan adeiladu ar ein deddfwriaeth allweddol 
a chyflawni’n unol â’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Datganiad diweddar gan y Gweinidog ar 
Ddiweddaru Polisi Newid yn yr Hinsawdd.  I gyd-fynd â’r Adroddiad rydym wedi cyhoeddi Atodiad 
Technegol sy’n cynnwys dangosyddion perfformiad a ddatblygwyd i ddangos cynnydd ymhob 
sector. 
 

Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd 
            
Ym mis Rhagfyr cynhaliwyd Cynhadledd y Partïon (COP20) gan Gonfensiwn Fframwaith y 
Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd yn Lima, Periw. Cynrychiolwyd Llywodraeth 
Cymru yn ystod y trafodaethau hyn, sy’n parhau â’r trafodaethau tuag at gytundeb byd-eang 
newydd i fynd i’r afael â newid hinsawdd cyn y gynhadledd ym Mharis yn 2015. 
 
Mae’r arloesedd a’r arweinyddiaeth sy’n cael eu dangos gan lywodraethau is-genedlaethol yn 
hanfodol i ddangos ei bod yn bosibl i fynd i’r afael â her newid hinsawdd ac adeiladu momentwm 
tuag at gytundeb byd-eang uchelgeisiol ym Mharis yn 2015. Fel Llywodraeth, rydym yn parhau i 
chwarae rhan weithredol ar lefel ryngwladol a gweithio gyda phartneriaid – yn benodol trwy 
Rwydwaith y Llywodraethau Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy (nrg4SD) a’r Grŵp 
Hinsawdd, lle gwnaethom lofnodi’n ddiweddar Compact y Gwladwriaethau a’r Rhanbarthau ac ym 
mis Medi yn ystod y gynhadledd Hinsawdd yn Efrog Newydd gwnaethom hefyd ysgrifennu i 
nodi’n ffurfiol ein cefnogaeth ar gyfer datganiad Banc y Byd ‘‘Putting a Price on Carbon’, 
 
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd ewch i wefan Confensiwn Fframwaith y 
Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd: 
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php 
 

 

Meysydd eraill o ddiddordeb 
 
Bil Cynllunio (Cymru)  
 
Cafodd Bil Cynllunio (Cymru) ei gyflwyno fis Hydref y llynedd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, 
Carl Sargeant AC. Mae Bil Cynllunio (Cymru) yn cyflwyno cyfres o newidiadau deddfwriaethol 
sy’n seiliedig ar sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr ac ar ymgynghori eang. Nod Bil Cynllunio 
(Cymru) yw diwygio’r system gynllunio yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn deg ac yn 
gadarn, ac yn hwyluso datblygiad. Bydd y Bil, ynghyd â’r newidiadau arfaethedig i is-
ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau, yn helpu i ddarparu’r cartrefi, y swyddi a’r seilwaith y mae eu 

http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
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hangen ar Gymru. Bydd, ar yr un pryd, yn rhoi cyfleoedd inni ddiogelu ac i wella ein 
hamgylcheddau adeiledig a naturiol pwysicaf, ac yn cefnogi defnydd o’r Gymraeg. 

 
Ar hyn o bryd, mae Bil Cynllunio (Cymru) yn mynd drwy Gyfnod 1 o broses ddeddfwriaethol y 
Cynulliad. Mae hynny’n golygu bod y Pwyllgor Cyfrifol, sef y Pwyllgor Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd yn yr achos hwn, yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil. Mae’r Gweinidog 
Cyfoeth Naturiol, ynghyd â rhanddeiliaid allweddol eraill, wedi bod gerbron y Pwyllgor hwnnw i roi 
tystiolaeth. Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi bod hefyd gerbron y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Cyllid er mwyn rhoi tystiolaeth mewn perthynas â’r 
Bil. Gallwch weld y sesiynau hynny a darllen y trawsgrifiadau ar wefan Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Bydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn cyhoeddi adroddiad ysgrifenedig 
ddiwedd mis Ionawr 2015 am y materion y bydd wedi’u hystyried yng nghyd-destun y Bil. Bydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio wedyn ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil ym mis 
Chwefror cyn iddo fedru symud ymlaen i Gyfnod 2. 

 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru: www.cymru.gov.uk/cynllunio 
  
Dilynwch ni ar Twitter: #bilcynlluniocymru #cynlluniocadarnhaol 
 

Diweddariad gan y tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
 

Cynllun Cyflawni CNC  
 
Roedd yr adroddiad cam 2 a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2014 gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
adolygu llifogydd arfordirol mis Rhagfyr 2013 a mis Ionawr 2014 ac roedd yn cynnwys 47 o 
argymhellion. Gosodir yr argymhellion hyn i adnabod sut y gallwn wella ein hydwythedd i 
ddigwyddiadau o'r fath yn y dyfodol.  
 
Ers cyhoeddi'r adroddiad cam 2, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gweithio ar Gynllun 
Cyflawni ar gyfer bwrw ymlaen â'r argymhellion.  
 
Cyhoeddwyd y Cynllun Cyflawni ar 5 Ionawr 2015 ac mae'n cynnwys:  
• Sut y mae modd bwrw ymlaen â'r argymhellion  
• Pwy fydd yn arwain y broses o fwrw ymlaen â'r argymhellion hyn 
• Yr hyn a fydd yn cael ei gyflawni wrth fwrw ymlaen â'r argymhellion hyn  
• Amserlenni dangosol ar gyfer cyflawni'r argymhellion.  
 
Mae'r argymhellion yn adlewyrchiad cadarnhaol o uchelgais a dyhead Llywodraeth Cymru a'r 
partneriaid rheoli perygl llifogydd ac arfordirol yng Nghymru. Maent yn nodi fframwaith a rennir o 
weithgareddau ymarferol, y byddant dros amser yn darparu hydwythedd cynyddol i gymunedau 
sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd arfordirol a/neu erydu arfordirol yng Nghymru.  
 
Isod mae'r dolenni i'r Cynllun Cyflawni a gyhoeddwyd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru:  
Saesneg – http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-
warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-
recommendations/?lang=en 
 
Cymraeg – http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-
warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-
recommendations/?lang=cy 

http://www.cymru.gov.uk/cynllunio
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=en
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=en
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=en
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=cy
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=cy
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-warnings/flood-reports/wales-coastal-flooding-review-delivery-plan-for-phase-2-recommendations/?lang=cy
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Ymgynghoriad Rhaglen Buddsoddi mewn Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FaCIP)  
 
Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n dyrannu cyllid ar 
gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru a sicrhau ei bod yn canolbwyntio ar y 
lleoedd hynny yn y perygl mwyaf.  
 
Bydd y Rhaglen Buddsoddi mewn Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn defnyddio Mynegai Perygl 
Llifogydd cenedlaethol i gyfuno ffynonellau perygl llifogydd ac erydu gwahanol i'w wneud yn haws 
i gymharu perygl mewn lleoedd gwahanol. Yna, defnyddir hyn i gyfeirio buddsoddiad i'r mannau 
mwyaf priodol a chreu ffordd wrthrychol glir o gyfeirio arian i leoedd mewn perygl o bob 
ffynhonnell o lifogydd ac erydu arfordirol.  
 
Y bwriad yw y bydd hyn yn creu ffordd wrthrychol glir o gyfeirio ein harian i leoedd sydd mewn 
perygl o bob ffynhonnell o lifogydd ac erydu arfordirol.  
 
Mae deall perygl llifogydd ac erydu arfordirol a blaenoriaethu buddsoddiadau'n egwyddor 
sylfaenol Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a'n Strategaeth 
Genedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru.  
 
Lansiwyd y Rhaglen Buddsoddi mewn Llifogydd ac Erydu Arfordirol ym mis Rhagfyr 2014 a bydd 
yn dod i ben ar 6 Mawrth 2015.  
 
Mae modd gweld yr ymgynghoriad yma: 
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/flood-and-coast-investment-
programme-facip/?skip=1&lang=cy 
 

Cynlluniau Rheoli’r Morlin 
 
Mae Cynllun Rheoli'r Morlin yn ddogfen bolisi anstatudol ar gyfer cynllunio i reoli perygl llifogydd 
ac erydu arfordirol. Mae'n ystyried mentrau cynllunio presennol a gofynion deddfwriaethol eraill, 
a'i fwriad yw bod yn sail i gynllunio strategol ehangach. Mae 4 Cynllun ar gyfer Cymru. 
 
Yn ddiweddar mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi cymeradwyo'r pedwar Cynllun Rheoli’r 
Morlin sy'n cynnwys arfordir Cymru. Mae Cynllun Rheoli'r Morlin yn ddogfen bolisi ar gyfer 
cynllunio i reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol sy'n ystyried mentrau cynllunio presennol a 
gofynion deddfwriaethol eraill, a'i fwriad yw bod yn sail i gynllunio strategol ehangach. Er bod y 
rhain yn parhau'n gynlluniau anstatudol, maent yn chwarae rôl gynllunio bwysig. Mae'r 
Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio yn TAN 15 yn nodi y dylai polisïau a phenderfyniadau cynllunio 
Cynlluniau Datblygu Lleol ystyried opsiwn rheoli dewisol y Cynllun Rheoli'r Morlin.  
 
Mae'r Cynlluniau Rheoli'r Morlin yn bwysig o ran helpu i gyfarwyddo ein buddsoddiad yn y dyfodol 
a byddant yn dylanwadu ar sut y paratown ein cymunedau arfordirol yn erbyn effeithiau lefel y 
môr yn codi a newid hinsawdd.  
 
Nid yw cymeradwyo'r cynlluniau hyn yn arwydd o ddiwedd y broses, mae Cynlluniau Rheoli'r 
Morlin yn "ddogfennau byw" ac mae cyfathrebu effeithiol â phreswylwyr lleol yn parhau'n 
hanfodol. 

 

http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/flood-and-coast-investment-programme-facip/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/flood-and-coast-investment-programme-facip/?skip=1&lang=cy
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Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £150 miliwn ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac 
Arfordiroedd  
 
Bu i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth 
gyhoeddi £150 miliwn o fuddsoddiad newydd ar y cyd mewn cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac 
erydu arfordirol ledled Cymru.  Bydd y rhaglen yn darparu cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac 
erydu arfordirol allweddol mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol o 2018.    
 
Mae cyllid ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn flaenoriaeth mawr gan Lywodraeth Cymru, gyda dros 
£245 miliwn wedi'i fuddsoddi dros dymor y Llywodraeth hon, a £50 miliwn yn ychwanegol o 
Ewrop. 

 
Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Gorllewin y Rhyl  
 
Ar 5 Ionawr 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol gyllid ychwanegol i gwblhau trydydd 
cam cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Gorllewin y Rhyl. Ariennir trydydd cam y cynllun £4.4 
miliwn hwn gan Lywodraeth Cymru (£1.9 miliwn), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (£2 filiwn) 
a Chyngor Sir Ddinbych (£0.5 miliwn). Mae'r arian hwn yn caniatáu i drydydd cam, a cham olaf y 
cynllun hwn, ddechrau.  
 
Bydd tri cham Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Gorllewin y Rhyl yn costio dros £12 miliwn, ac 
o'r swm hwn ariennir £5.2 miliwn trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a phan fydd wedi'i 
gwblhau, bydd yn lleihau'r perygl o lifogydd i dros 2100 o dai preswyl a 560 o adeiladau 
masnachol. Cwblhawyd camau 1 a 2 ym mis Gorffennaf 2012 a disgwylir i'r trydydd cam, sef y 
cam olaf, gael ei gwblhau erbyn haf 2015.   

 
Cymru’n Gweithio Gyda’r DU i ddatblygu Strategaeth Forol yn rhan o 

Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol 
 
Mae Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol yn rhan o fenter Ewropeaidd sy’n ein helpu i 
ofalu am ein moroedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ei nod yw cyflawni Statws Amgylcheddol 
Da yn ein dyfroedd erbyn 2020. 

 
Bu Llywodraeth Cymru’n cymryd camau am sawl blwyddyn i sicrhau bod ein moroedd yn lân, yn 
iach, yn gynhyrchiol ac yn amrywiol yn fiolegol. Er mwyn cyflawni gofyniad y Gyfarwyddeb rydym 
yn adeiladu ar y sylfeini hyn gyda Strategaeth Forol newydd. 
 
Mae ein strategaeth yn ymwneud ag amddiffyn a gwella ein hamgylchedd morol a’n hardaloedd 
arfordirol mewn ffordd gynaliadwy, gan gefnogi twf economaidd a chreu swyddi newydd hefyd.  
Mae strategaethau morol tebyg yn cael eu datblygu ar draws yr Undeb Ewropeaidd er mwyn 
gofalu ar y cyd am ein hamgylchedd morol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

 
Mae cyflawni Statws Amgylcheddol Da yn golygu bodloni un ar ddeg o safonau – neu 
ddisgrifiadau – unigol sy’n ymdrin â’r heriau mawr yr ydym yn eu hwynebu wrth reoli ein moroedd, 
megis: 

 Heriau biolegol, megis rheoli gweoedd bwyd, gwelyau’r môr a bioamrywiaeth. 

 Heriau cymdeithasol, megis rheoli gwastraff a sbwriel. 

 Heriau diwydiannol, megis lleihau halogyddion yn ein dyfroedd a’n bwyd o’r môr, neu reoli 
sŵn dan y dŵr wrth gynhyrchu ynni. 
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Bu Llywodraeth Cymru’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau 
datganoledig i ddatblygu Strategaeth Forol y DU sy’n ymdrin â’r heriau hyn ac yn bodloni gofynion 
y Gyfarwyddeb. Mae Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol yn cael ei chyflwyno fesul 
cam: 
 
Cam Un – yn ymdrin ag asesiad cychwynnol ein moroedd, nodweddion Statws Amgylcheddol Da 
ac yn gosod targedau a dangosyddion a fydd yn ein harwain at Statws Amgylcheddol Da. Gweler 
y ddolen allanol: 
https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-one-uk-initial-assessment-and-
good-environmental-status 

 
Cam Dau – yn gosod y rhaglenni monitro sydd ar waith er mwyn mesur ein cynnydd. Gweler y 
ddolen allanol: 
https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-two-uk-marine-monitoring-
programmes 
 
Rydym bellach yn gweithio ar y trydydd cam, sef datblygu Rhaglen o Fesurau a ddyluniwyd i’n 
helpu i gyflawni neu gynnal Statws Amgylcheddol Da. Datblygwyd y cynigion gan wneuthurwyr 
polisi’r DU mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr a rhanddeiliaid allweddol. Mae llawer o fesurau 
eisoes ar waith i gyflawni gofynion y gyfarwyddeb ond mae rhagor o waith i’w wneud o hyd. Mewn 
rhai achosion mae angen rhagor o wybodaeth a mwy o waith monitro cyn gallu cyflwyno mesurau 
newydd. 

 
Bydd y rhaglen arfaethedig yn cael ei chyflwyno am 12 wythnos o ymgynghoriad cyhoeddus ym 
mis Ionawr 2015. Hwn fydd eich cyfle i roi eich sylwadau i ni. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad a sut y gallwch gymryd rhan ar ein gwefan 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestra
tegy/?skip=1&lang=cy 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu animeiddiad byr sy’n rhoi trosolwg o’r Gyfarwyddeb a’n 
gweledigaeth ar gyfer ein hamgylchedd morol, y gellir ei weld ar sianel YouTube Llywodraeth 
Cymru 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestra
tegy/marine-strategy-framework-directive-animation/?lang=cy 

 
Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar marine@wales.gsi.gov.uk. 

 
Cyngor ar Sŵn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru “Cyngor ar Sŵn”, llyfryn gwybodaeth ar-lein sy’n egluro 
sut gall aelodau’r cyhoedd fynegi eu pryderon ynghylch gormod o sŵn wrth yr awdurdodau 
priodol, a pha bwerau sydd ar gael i’r awdurdodau hynny gymryd camau i wella’r sefyllfa. Daw 
hyn yn sgil ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn ymgynghoriad ar y cynllun gweithredu 
ynghylch sŵn yn 2014, i egluro’n well sut y gall aelodau’r cyhoedd dynnu sylw at eu pryderon 
ynghylch sŵn a sicrhau bod rhywun yn gweithredu ar hynny. 
 
Mae’r prif newidiadau yn y rhifyn hwn yn ymwneud â phwerau newydd a gyflwynwyd gan Ddeddf  
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, a’r dull o reoli sŵn trafnidiaeth a 

https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-one-uk-initial-assessment-and-good-environmental-status
https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-one-uk-initial-assessment-and-good-environmental-status
https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-two-uk-marine-monitoring-programmes
https://www.gov.uk/government/publications/marine-strategy-part-two-uk-marine-monitoring-programmes
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestrategy/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestrategy/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestrategy/marine-strategy-framework-directive-animation/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/fisheries/marine/europeandirectives/marinestrategy/marine-strategy-framework-directive-animation/?lang=cy
mailto:marine@wales.gsi.gov.uk
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geir yn y Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn i Gymru. Mae’r adran manylion cyswllt hefyd wedi’i 
diweddaru i gynnwys Cymorth Naturiol Cymru fel rheoleiddiwr ar gyfer ffynonellau sylweddol o 
sŵn diwydiannol. Hefyd ychwanegwyd gwybodaeth ynghylch gweithwyr shifft a cherbydau 
swnllyd. 
 
Gellir lawrlwytho Cyngor ar Sŵn yma: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/noiseandnuisance/soundadvice/   

              
 
Ymgynghoriad am ffioedd a thaliadau trwyddedu amgylcheddol ar gyfer 
awdurdodau lleol  
 
Mae’r Adran Cyfoeth Naturiol wedi lansio ymgynghoriad am newidiadau i’r ffioedd a’r taliadau sy’n 
daladwy gan fusnesau i awdurdodau lleol yng Nghymru am y trwyddedau amgylcheddol sy’n eu 
galluogi i weithredu, gan sicrhau bod y llygryddion y maent yn eu rhyddhau yn cael eu cadw o 
fewn terfynau derbyniol. Polisi Llywodraeth Cymru yw y dylai’r ffioedd a’r taliadau hynny fod yn 
ddigon i dalu’r costau sy’n dod i ran y rheoleiddiwr, a chynigir y dylid eu codi 1.5% yn 2015, yn 
unol â chwyddiant. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu ychwanegu rhagor o sectorau 
busnes i’r rhestr o sectorau sy’n gymwys i dalu ffioedd is am eu bod yn cael “trwyddedau 
symlach” nad oes angen i’r rheoleiddiwr wneud cymaint o ymdrech i’w gweinyddu.  

 
Mae’r ymgynghoriad i’w weld ar 
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141217-150211-local-authority-
environmental-permitting-fees-and-charges-2015-16/?lang=en 
a bydd yn para tan 11 Chwefror. 

 
Ymgynghori – Cryfhau Pwerau Awdurdodau Gorfodi i Atafaelu Cerbydau yn 
sgil rhai Troseddau Gwastraff 
 

Mae Defra a Llywodraeth Cymru’n gofyn am eich sylwadau ar gynigion ar gyfer Rheoliadau 
newydd i helpu’r Llywodraeth yng Nghymru ac yn Lloegr i leihau achosion o ollwng sbwriel yn 
anghyfreithlon, trwy roi offer mwy effeithiol i awdurdodau gorfodi i’w helpu â’u hymchwiliadau ac i 
erlyn troseddwyr dan amheuaeth.  
Mae gan awdurdodau gorfodi y pwerau ar hyn o bryd i atafaelu cerbydau ond mae cost a 
biwrocratiaeth hynny yn rhwystro.  Amcan y polisi yw cryfhau’r pwerau hyn, lleihau costau a 
chymhlethdod er mwyn i awdurdodau allu ymateb yn gyflym i droseddau. 
  
Dylai’r ymatebion i’r ymgynghoriad ein cyrraedd erbyn 3 Chwefror 2015.  
Am ragor o wybodaeth ac i weld y ddogfen ymgynghori, ewch i:  
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141215-150203-strengthening-
enforcement-authorities-powers-to-seize-vehicles-for-certain-waste-offences/?skip=1&lang=cy 
 

Glastir: Rheoliadau UE Newydd 
 
Dylai holl ddeiliaid contract Glastir fod wedi derbyn llythyr hysbysu yn esbonio'r newid yn 
Rheoliadau'r UE a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2015.  
 
Mae hyn yn cynnwys: 
 

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/noiseandnuisance/soundadvice/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141217-150211-local-authority-environmental-permitting-fees-and-charges-2015-16/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141217-150211-local-authority-environmental-permitting-fees-and-charges-2015-16/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141215-150203-strengthening-enforcement-authorities-powers-to-seize-vehicles-for-certain-waste-offences/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/141215-150203-strengthening-enforcement-authorities-powers-to-seize-vehicles-for-certain-waste-offences/?skip=1&lang=cy
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• Gofyniad newydd i holl ddeiliaid Contract Glastir gyflwyno Ffurflen y Cais Sengl yn flynyddol a 
hawlio taliad. Rhaid cyflwyno Ffurflen y Cais Sengl erbyn 15 Mai er mwyn osgoi dirwy am gais 
hwyr. Bydd Ffurflenni y Cais Sengl a geir rhwng 16 Mai a 9 Mehefin yn arwain at gosb ariannol. 
Bydd Ffurflenni y Cais Sengl a geir ar ôl dydd Mawrth 9 Mehefin yn cael eu gwrthod yn llwyr.  
 
 • Mae codau newydd ar gyfer cnydau a defnydd tir Glastir er mwyn eich galluogi i ddatgan 
cnydau penodol sy'n cael eu defnyddio i gefnogi Opsiynau Rheoli Glastir penodol.  
 
Noder: mae'n bwysig defnyddio codau priodol Glastir ar gyfer y cnydau/defnydd tir er mwyn 
sicrhau eich bod yn cael y taliad Glastir priodol.  
 
Os nad ydych wedi cael y llythyr hwn cysylltwch â'r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 
5004 neu drwy eich Cyfrif Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein. 

 
Mynegi Diddordeb yn Glastir Uwch 2016 
 
Bydd y cyfle i Fynegi Diddordeb Ar-lein ar gyfer Glastir Uwch yn ailagor o 9 Chwefror hyd 6 
Mawrth 2015.  
 
Os hoffech gyflwyno cais Mynegi Diddordeb sicrhewch eich bod wedi cofrestru â'r Cyfrif Taliadau 
Gwledig Ar-lein. 
Bydd Mynegiadau Diddordeb Hydref 2014 a Chwefror 2015 yn cael eu prosesu yn ystod 2015 ac 
yn cael eu dewis ar gyfer contract a fydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2016.  
 

Glastir a Gwyrddu 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cynifer â phosibl o opsiynau Glastir yn parhau ar agor i 
ffermwyr er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Ardal â Ffocws Ecolegol yn cynnwys cloddiau a 
choridorau bywyd gwyllt hyd at 3 metr o led, sydd wedi'u creu, eu hadfer a'u cynnal drwy Glastir. 
Nid yw'r opsiynau hyn bellach yn cynnwys unrhyw elfennau ariannu dwbl gan fod y 
gweithgareddau ychwanegol yn mynd y tu hwnt i leiafswm y gofynion ar gyfer Cynllun y Taliad 
Sylfaenol. Felly gallwch ddefnyddio'r cloddiau a'r coridorau hyn fel cloddiau Ardal â Ffocws 
Ecolegol heb effeithio dim ar eich taliad Glastir. Ceir 5 opsiwn âr yn Glastir Sylfaenol a 2 opsiwn 
Glastir Uwch a allai gynnwys ariannu dwbl gydag Ardal â Ffocws Ecolegol Gwyrddu. Mae ariannu 
dwbl yn berthnasol dim ond os yw'r Ardal â Ffocws Ecolegol, sydd wedi'i datgan ar Ffurflen y 
Taliad Sengl, yn cael ei gosod yn yr un ardal ag opsiwn/opsiynau Glastir. Bydd y ffermwyr yr 
effeithir arnynt yn cael llythyr unigol. 
 

Glastir Organig 2015 
 
Os ydych wedi cael cynnig contract a'ch bod wedi'i dderbyn, mae'n rhaid i chi gyflwyno eich 
tystysgrif Corff Rheoli Organig wreiddiol a'r rhestr dir erbyn 30 Ebrill 2015 ar gyfer y flwyddyn 
gyntaf hon dan gontract. Bydd Tystysgrifau'r Corff Rheoli Organig a'r rhestrau tir a geir ar ôl y 
dyddiad hwn yn cael eu gwrthod a bydd y cynnig o gontract Glastir Organig 2015 yn cael ei dynnu 
yn ôl.  
 

Arolwg o Foch Daear Marw  
 
Yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â phroblem twbercwlosis buchol (TB), 
gofynnir i unigolion roi gwybod os ydynt yn gweld moch daear marw i helpu arolwg eang.  
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Bwriad yr arolwg yw gwella dealltwriaeth o sut y mae haint TB wedi'i dosbarthu ar draws Cymru a 
bydd yn weithredol tan o leiaf diwedd 2015.  
 
Os canfyddwch fochyn daear marw, cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion 
(APHA) ar 0300 303 8268. Mae'r llinell ar agor o 9am-5pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd 
APHA, lle y bo'n bosibl, yn casglu'r holl garcasau y ceir gwybod amdanynt.  
 
Mae'r Arolwg o Foch Daear Marw yn Ardal Triniaeth Ddwys (IAA) gogledd Sir Benfro'n parhau yn 
ôl yr arfer. Dylech roi gwybod i Lywodraeth Cymru am unrhyw foch daear marw a welwch yn yr 
IAA trwy ffonio 0800 4961439.  
 

Grant Brechu Moch Daear yn agored i geisiadau  
 
Mae grant i gefnogi prosiectau preifat i frechu moch daear  yng Nghymru yn agored i geisiadau 
am yr ail flwyddyn.  
 
Mae'r Grant Brechu Moch Daear yn rhoi'r cyfle i ffermwyr, tirfeddianwyr ac eraill sy'n dymuno 
brechu moch daear yn erbyn TB i elwa ar gefnogaeth ariannol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn 
cael hyd at 50% o gostau cymwys brechu moch daear. Bydd hyd at £250,000 y flwyddyn ar gael 
am bum mlynedd.  
 
Mae'r cyfnod ymgeisio yn para tan fis Mawrth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalennau 
brechu moch daear ar wefan Llywodraeth Cymru trwy ddilyn y ddolen ganlynol:  
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/?skip=1&lang
=cy 
 
 

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf   
 
I ddysgu mwy am y rhaglen Rheoli Adnoddau Naturiol, ewch i: Rhedi Adnoddau Naturiol 
 
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://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/?skip=1&lang=cy
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
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

