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The St David Awards 
 
Bil yr Amgylchedd - Targedau Newid Hinsawdd 
 
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ddiweddar y bydd Bil yr Amgylchedd sydd ar ddod 
yn cynnwys targedau statudol ar gyfer newid hinsawdd.  
 
Mae'r Gweinidog ar hyn o bryd yn edrych ar sut y gall targedau helpu Cymru i gyflawni'r cynnydd 
gorau o ran mynd i'r afael â newid hinsawdd a hefyd creu model sy'n gweithio ac sy'n fforddiadwy 
ar gyfer y dyfodol. Bydd manylion y fframwaith ar gyfer y targedau hyn yn cael eu cyflwyno fel 
rhan o Fil yr Amgylchedd. 
 
Ceir rhagor o wybodaeth yma: 
http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2015/9918435/?skip=1&lang=cy 
 
Bydd y Bil yn cael ei gyflwyno i'r Cynulliad yn ystod y misoedd nesaf. Er mwyn cael y diweddaraf 
am y datblygiadau, ewch i'n gwefan neu edrychwch am ragor o wybodaeth yn yr e-fwletinau hyn 
neu ar Twitter.  

 
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/environment-bill/?skip=1&lang=cy  

 
Ein Cymru ni yw hi – Dewch i ni ofalu amdani! 
 
Yn ddiweddar gwnaethom gyflwyno cystadleuaeth ar gyfer ysgolion cynradd dros Gymru i 
ddylunio poster i helpu i gyfathrebu amcanion Bil yr Amgylchedd.  Gall y disgyblion llwyddiannus 
ennill hyd at £250 o dalebau ar gyfer Pwyllgor Eco eu hysgol. 

 
Y dyddiad cau oedd Gwener 27 Mawrth a derbyniwm lu o geisiadau ardderchog. Gallwch weld y 
posteri yma: https://www.flickr.com/photos/welshgovernment/sets/72157651433797831/ 
 
Cyhoeddir yr enillwyr ar 27 Ebrill.  
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Cronfa Natur – Ffocws ar Barth Gweithredu Natur  
  
Mae ffocws Parth Gweithredu Natur y mis hwn ar ddau brosiect wedi’u lleoli ym Mharthau 
Gweithredu Natur Penrhyn Llŷn a Dyffryn Conwy. Mae prosiect Tirwedd Llŷn a arweinir gan 
Gyngor Sir Gwynedd yn anelu at adeiladu gwytnwch drwy reoli’n integredig arfordir daearol Llŷn 
gan geisio cydbwysedd rhwng defnydd amaethyddol, cadwraeth cynefinoedd allweddol a darparu 
mynediad drwy’r Llwybr Arfordirol. Mae hyn yn cynnwys gwella ffiniau er mwyn gallu pori rhostir, 
glaswelltiroedd arfordirol a chlogwyni môr tra’n gwella mynediad a chyfleoedd hamdden i 
safleoedd pwysig. Mae’r prosiect hefyd yn archwilio i ddefnyddio gwymon fel gwrthtaith. Mae’r 
gwaith wedi’i danategu gan ddatblygu cynlluniau rheoli manwl i reoli’r amgylchedd arfordirol 
pwysig hwn yn barhaus. 
 
Yn Nyffryn Conwy, mae prosiect dan arweiniad Golygfa Gwydyr yn adeiladu ar allu’r gymuned yn 
nyffryn Conwy i ymgymryd â gweithgareddau rheoli coetiroedd ar goetiroedd Llywodraeth Cymru, 
Cyngor Sir Conwy a rhai dan berchnogaeth breifat. Mae’r prosiect wedi cynnig cyflogaeth  a 
hyfforddiant mewn rheoli coetiroedd, gyda chyfranogwyr yn dysgu sgiliau newydd fel gweithredu 
llif gadwyn, strimio a chymorth cyntaf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:  
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/conwy-valley-unemployed-retrained-
lumberjacks-8670338 (dolen allanol) 

 
Mae manylion cyswllt pob un o’r prosiectau ar gael ar wefan y Gronfa Natur: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-
management/nature-fund/?lang=cy 
 
Meysydd eraill o ddiddordeb 
 
Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol 
Rhaglen Ymgynghori ar Fesurau  
Y Diweddaraf ar y Digwyddiad i Randdeiliaid 
 
Mae'r DU bellach yn dechrau ar drydydd cam gweithredu Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth 
Forol.   
 
Bu Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau 
Datganoledig eraill i ddatblygu Rhaglen o Fesurau arfaethedig.  Lansiwyd yr ymgynghoriad ar y 
cyd o'r rhaglen arfaethedig ar 30 Ionawr, a daw i ben ar 24 Ebrill.    
 
Fel rhan o'r broses ymgynghori, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad i randdeiliaid ar 6 
Mawrth.  Roedd Llywodraeth Cymru yn falch o groesawu dros 40 o randdeiliaid, gydag amrywiol 
sectorau'n cael eu cynrychioli.    
 
Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y Rhaglen arfaethedig o Fesurau a amlinellir yn yr 
ymgynghoriad.  Mae'r Gyfarwyddeb yn cwmpasu 11 o safonau gwahanol, neu ddisgrifwyr, ac 
mae'r mesurau arfaethedig ar eu cyfer wedi'u cynllunio i sicrhau Statws Amgylcheddol Da yn ein 

dyfroedd erbyn 2020.    
 
Roedd y digwyddiad yn gyfle i randdeiliaid ddysgu mwy am sut y cafodd y rhaglen ei datblygu a 
sut y gallent fod yn rhan o'r ymgynghoriad.   Roedd arweinwyr polisi ac arbenigwyr disgrifyddion 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/conwy-valley-unemployed-retrained-lumberjacks-8670338
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http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/nature-fund/?lang=cy
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penodol o Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Defra ar gael i ateb cwestiynau'r 
rhanddeiliaid ac i egluro'r syniadau y tu ôl i ddatblygu'r rhaglen.   
 
Am ragor o wybodaeth ar y Rhaglen a sut y gallwch fod yn rhan ohoni, ewch i'n gwefan:   

 
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/marine-strategy-framework-
directive/?skip=1&lang=cy 

 
 
Safonau anstatudol interim ar gyfer systemau draenio cynaliadwy (SuDS) yng 
Nghymru – Ymgynghoriad  
 

Mae dull SuDS o ddraenio dŵr wyneb yn darparu dewis arall i system ddraenio gonfensiynol 
mewn piben. Fel arfer, mae'n defnyddio cyfuniadau o osodiadau megis pafin athraidd, ffosydd 
cerrig, toeon gwyrdd, pantiau a phyllau ac mae modd defnyddio'r dull yn effeithiol mewn 
ardaloedd gwledig a threfol fel rhan o ddatblygiad newydd.  
 
Gall y dull hwn arafu llif y dŵr, gan gyfrannu at leihad yn y perygl o lifogydd a gwarchod ansawdd 
dŵr. Mae lleihad yn y dŵr ffo i garthffosydd yn darparu capasiti ychwanegol heb orfod gwneud 
gwaith peirianneg drud, ac mae systemau mwy naturiol yn gwella ansawdd dŵr a'r amgylchedd.  
 

Mae'n hanfodol cytuno ar drefniadau mabwysiadu a rheoli seilwaith SuDS, a bod yr holl elfennau 
draenio yn cael eu cytuno â'r awdurdod lleol neu'r ymgymerwr carthffosiaeth yn ystod y cam 
cynllunio i sicrhau y cynhelir seilwaith SuDS yn iawn a'i fod yn gweithredu'n effeithiol ar gyfer oes 
y dyluniad.  
 
Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Atodlen 3) nad yw wedi dod i rym, yn gofyn i 
ddatblygiadau newydd gynnwys nodweddion SuDS sy'n cydymffurfio â'r safonau cenedlaethol. 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gyhoeddi safonau cenedlaethol interim ar sail 
ymgynghorol tan iddi bennu'r ffordd fwyaf effeithiol o fewnosod egwyddorion SuDS yn y tymor 
hwy. Bydd hyn yn galluogi dylunwyr, datblygwyr eiddo, awdurdodau lleol a phartïon eraill a 
chanddynt ddiddordeb i ddangos eu bod wedi ystyried cyngor cynllunio Llywodraeth Cymru ar 
Ddatblygu a Pherygl o Lifogydd, ac i beilota'r safonau, fel bod modd eu diwygio yn ôl yr angen 
cyn eu rhoi ar sail statudol. 
  

Mae modd dod o hyd i'r ymgynghoriad, sy'n dod i ben ar 30 Ebrill 2015, yma:  
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/sustainable-drainage-suds-in-
wales/?lang=en 
 
http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/sustainable-drainage-suds-in-
wales/?skip=1&lang=cy 
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Awr y Ddaear 2015 – 28 Mawrth  
 

 
 
 
Mae Awr y Ddaear WWF yn ddigwyddiad blynyddol byd-eang lle mae cannoedd o filiynau o bobl 
yn diffodd eu goleuadau am un awr i ddangos eu bod yn poeni am ein planed. Mae’n golygu bod 
pobl ar draws y byd yn dod ynghyd i greu arddangosfa dywyll symbolaidd a thrawiadol a gofyn 
am newid.  
 
Mae’n digwydd bob blwyddyn rhwng 8.30 a 9.30pm, gyda’r diffodd yn dechrau yn Samoa ac yn 
gorffen yn Tahiti. Mae wedi bod yn tyfu bob blwyddyn, gyda mwy a mwy o wledydd a phobl yn 
cofrestru – y llynedd fe wnaeth 162 o wledydd gymryd rhan. 
 

Mae Awr y Ddaear WWF yn enghraifft ardderchog o ffordd i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr 
hinsawdd ac annog pawb i wneud eu rhan. Mae Llywodraeth Cymru wrth ein bodd i ddangos ein 
cefnogaeth ar gyfer y digwyddiad hwn. Dyna pam, yn rhan o’n cyfraniad i Awr y Ddaear, rydym yn 
paratoi i ddiffodd y goleuadau yn ein hadeiladau a henebion Cadw ledled Cymru i ddenu sylw 
pobl at yr angen i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Eleni mae nifer o swyddfeydd Llywodraeth 
Cymru yn cymryd rhan yn cynnwys Parc Cathays, Aberystwyth, Cyffordd Llandudno, Merthyr 
Tudful, Caerfyrddin (Teras Picton a Hill House), Plas Carew, QED, Bedwas, Tŷ’r Llyn, Penllergaer 
a Wrecsam. Mae nifer o henebion Cadw yn cymryd rhan hefyd: Abaty Tyndyrn, Castell Coch a 
Chestyll Conwy, Caernarfon, Cydweli a Chaerffili. 
 
A hoffech chi ddangos eich cefnogaeth? Am ragor o wybodaeth ar Awr y Ddaear WWF, ac i 
gofrestru i gymryd rhan, ewch i http://earthhour.wwf.org.uk/earth-hour/  (dolen allanol). 
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Cynhadledd Ddŵr Cymru 2015 – www.wwt-wales.net  
 
20 Mai, Gwesty Mercure Holland House Caerdydd  
 

 
 
Mae ail Gynhadledd Ddŵr flynyddol Cymru yn cynnig cyfle amserol i'r holl randdeiliaid ddod 
ynghyd ac archwilio'r Strategaeth Ddŵr newydd i Gymru a'r pwysau presennol a dyfodol sy'n 
wynebu'r sector.  
  
Bydd y gynhadledd yn archwilio'r cynnydd tuag at ddull ar y cyd o reoli adnoddau naturiol yng 
Nghymru, mapio defnydd tir a'i bwysigrwydd o ran cynllunio ymyriadau ac yn dwyn ynghyd nifer o 
randdeiliaid i drafod strategaethau i leihau llygredd gwasgaredig. Yn nigwyddiad 2015 bydd hefyd 
tri gweithdy rhyngweithiol newydd yn canolbwyntio ar brosiectau arloesol cysylltiedig dŵr ar 
ucheldiroedd, iseldiroedd ac ar yr arfordir.  
  
Mae'r siaradwyr o Lywodraeth Cymru'n cynnwys Matthew Quinn, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Datblygu Cynaliadwy, yr Adran Cyfoeth Naturiol a Prys Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran 
Ynni, Dŵr a Llifogydd. Bydd hefyd siaradwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru; Dŵr Cymru; Ofwat; Dŵr 
Dyffryn Dyfrdwy; Afonydd Cymru; Fforwm Arfordirol Sir Benfro; Prifysgol Bangor; NFU Cymru; 
Prifysgol Aberystwyth; Yr Awdurdod Glo; Prifysgol Caerdydd; ABB; Partneriaeth Aber Afon 
Hafren, y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Bangor a Chyngor RSPB. 
 

 
 
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  
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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
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