
 

 

Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 

Amser: 10.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Marc Wyn Jones 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddHinsawdd@senedd.cymru
------ 

 

Rhag-gyfarfod preifat: Anffurfiol (10.00-10.30)  

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd 

y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv. 

 

Cyfarfod cyhoeddus (10.30-10.35)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.30)   

 

2 Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith 

 (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Papur: Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

3 Papurau i'w nodi 

   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3.1 Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yr 

amgylchedd a seilwaith 

 (Tudalennau 3 - 4)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth mewn perthynas â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer 

newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a seilwaith oddi wrth y Cadeirydd at y 

Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 

3.2 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd 

 (Tudalennau 5 - 7)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr 

Amgylchedd oddi wrth y Cadeirydd at y Llywydd 

Ymateb gan y Llywydd at lythyr y Cadeirydd mewn perthynas â Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitemau 5 a 6 o'r cyfarfod heddiw 

(10.35)   

 

Cyfarfod preifat (10.35-11.30)  

 

5 Trafod y ffyrdd y bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cynllunio 

gwaith 

 (Tudalennau 8 - 13)  

Dogfennau atodol: 

Papur: Gwaith cynnar y Pwyllgor o ran cynllunio busnes a chynllunio strategol 

 

6 Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr 

Amgylchedd 

 (Tudalennau 14 - 78)  



 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil (Saesneg yn unig) 

Nodyn cyfreithiol (Saesneg yn unig) 

 

Cyfarfod cyhoeddus (11.30-12.30)  

 

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd: 

craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd 

(11.30-12.30) (Tudalennau 79 - 86)  

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Bernadette Payne, Gwasanaethau Cyfreithiol  

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr  

Howard Davies, Rheolwr yr Economi Gylchol  

Jayne Anstee, Rheolwr Polisi Rheoliadau Gwastraff  

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd 

Dogfennau atodol: 

Papur briffio 

 

8 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitem 9 o’r cyfarfod heddiw 

(12.30)   

 

Cyfarfod preifat (12.30-13.00)  

 

9 Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 7 a thrafod y camau 

nesaf o ran Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr 

Amgylchedd 

 



 

 

 

 

 

 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gwaith a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 

Amgylchedd a Seilwaith. 

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 

Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 

cylchoedd gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 

llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Senedd Cymru 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 
Gorffennaf 2021 

www.senedd.cymru Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

https://senedd.wales/NAfW%20Documents/Assembly%20Business%20section%20documents/Standing_Orders/Clean_SOs-cym.pdf


Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 

“archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu ar ei 

materion o ran gwariant, gweinyddiaeth a pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a 

ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): polisi newid yn yr hinsawdd, yr 

amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.” 

Tudalen y pecyn 2



 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

      

 

2 Gorffennaf 2021 

Annwyl Weinidog a Dirprwy Weinidog 

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a 

seilwaith 

Hoffwn longyfarch y ddau ohonoch ar gael eich penodi i rolau Gweinidogol allweddol yn 

Llywodraeth Cymru. Mae’r meysydd polisi yn eich portffolios yn ymdrin â rhai o’r heriau mwyaf 

sylweddol sy’n wynebu Cymru a'r blaned ar hyn o bryd.    

Fe wyddoch imi gael fy ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith ar 29 Gorffennaf. Er nad yw wedi'i sefydlu'n llawn eto, disgwyliaf y bydd y Pwyllgor yn 

dechrau ar ei waith yn y 6ed  Senedd drwy benderfynu ar ei flaenoriaethau cychwynnol. 

Byddwn yn ymgynghori a thrafod â rhanddeiliaid ac arbenigwyr wrth benderfynu ar y rhain. 

Credaf ei bod yn bwysig bod y gwaith hwn yn cael ei lywio gan eich blaenoriaethau chi fel 

Gweinidogion. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybodaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor cyn 

gynted â phosibl, yn nodi’ch blaenoriaethau ar gyfer y 12-18 mis nesaf ar draws eich 

portffolios. Yn benodol, byddwn yn ddiolchgar am y wybodaeth ddiweddaraf am eich 

uchelgeisiau a'ch cynlluniau ar gyfer COP26. Argymhellodd y Pwyllgor blaenorol y dylem roi 

blaenoriaeth i’r gwaith yn ymwneud â’r Cynllun Cyflawni Carbon Isel nesaf. Byddwn yn 

ddiolchgar pe baech yn cadarnhau pryd rydych yn disgwyl i'r cynllun gael ei gyhoeddi ac 

ymrwymo i rannu drafft o'r cynllun â'r Pwyllgor.  

Julie James AS,  

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

 

Lee Waters AS, 

Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 

Tudalen y pecyn 3

Eitem 3.1



 

Yn ddelfrydol, hoffem gael y wybodaeth hon cyn i’r Pwyllgor gyfarfod yn ystod yr wythnos sy'n 

dechrau ar 12 Gorffennaf. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn 

ymateb cyn gynted ag y bod modd ar ôl y dyddiad hwnnw. Rwy'n disgwyl y bydd y Pwyllgor 

am eich gwahodd i gyfarfod o'r Pwyllgor ddechrau tymor yr hydref i drafod eich 

blaenoriaethau'n bersonol. 

Mae angen gweithredu'n feiddgar, a hynny ar fyrder, i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a 

cholli bioamrywiaeth. Fel Gweinidogion, rydych yn ysgwyddo cyfrifoldeb mawr. Bydd gofyn ichi 

wneud penderfyniadau anodd a allai fod yn amhoblogaidd  weithiau. Gobeithio y gallwn ni, fel 

Pwyllgor,  weithio'n adeiladol gyda chi i sicrhau y gall pobl Cymru fod yn hyderus bod Senedd 

Cymru wedi craffu'n effeithiol ac yn drylwyr ar benderfyniadau o'r fath. 

Gobeithio mai’r gwaith hwn fydd y cam cyntaf tuag at ddeialog gynhyrchiol rhwng y Pwyllgor 

a'r ddau ohonoch. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn ystod tymor y Senedd hon. 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS,  

Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Tudalen y pecyn 4



 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

2 Gorffennaf 2021 

Annwyl Lywydd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd 

Deallaf fod y Pwyllgor Busnes wedi penderfynu ar 29 Mehefin i gyfeirio'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd at y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (NHAS).     

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 13 Medi ac 

mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal dadl yn gofyn am gydsyniad y Senedd y diwrnod 

canlynol. Byddai'r amserlen hon o ddwy wythnos lawn yn afresymol o dan  amgylchiadau 

arferol. Mae hyd yn oed yn fwy felly, o gofio nad yw'r Pwyllgor Busnes eto wedi cytuno a 

chyflwyno cynigion ar gyfer ethol aelodau'r Pwyllgor, ac nad yw eto wedi cytuno ar amserlen 

ar gyfer cyfarfodydd y pwyllgor. 

Mae proses y Memorandwm yn golygu y gofynnir i'r Senedd gytuno y dylai Senedd y DU 

ddeddfu ar ei rhan mewn meysydd datganoledig. Ni ddylai fod angen atgoffa'r Pwyllgor 

Busnes o arwyddocâd y broses hon a'r angen i graffu'n ddigonol ar unrhyw gynigion o'r fath. 

Deallaf fod angen i'r amserlen graffu ystyried hynt Bil drwy Senedd y  DU. Fodd bynnag, ni 

ddylai'r Pwyllgor Busnes ddechrau tymor y Chweched Senedd drwy danseilio'r broses graffu y 

dylai fod yn ei hwyluso a'i chefnogi.   

Buaswn yn ddiolchgar pe bai'r Pwyllgor Busnes yn ailystyried yr amserlen graffu yn ei gyfarfod 

nesaf. Os na all y Pwyllgor Busnes gytuno ar estyniad i'r amserlen, dylai o leiaf geisio 

ymrwymiad y bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn bresennol mewn cyfarfod o'r Pwyllgor 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Senedd Cymru 

Tudalen y pecyn 5

Eitem 3.2



 

MHAS cyn toriad yr haf fel y gellir craffu ar y cynigion. Mae hyn, wrth gwrs, yn amodol ar i'r 

Pwyllgor Busnes sefydlu'r Pwyllgor yn llawn a chytuno ar amserlen o gyfarfodydd y pwyllgor. 

Yn olaf, mae pennu dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad un diwrnod cyn y ddadl 

arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn yn ei gwneud yn anodd iawn i Lywodraeth Cymru ymateb i 

adroddiad y Pwyllgor ac unrhyw argymhellion sydd ynddo mewn ffordd ystyrlon. Buaswn yn 

ddiolchgar pe bai'r Pwyllgor Busnes yn gofyn am ymrwymiad gan y Trefnydd y bydd ymateb i 

adroddiad y Pwyllgor ar gael i'r Senedd cyn y ddadl ar y Memorandwm. 

Edrychaf ymlaen at eich ymateb. 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS 

Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Tudalen y pecyn 6



  

 

 

7 Gorffennaf 2021 

Annwyl Llyr  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Gorffennaf 2021 mewn perthynas â'r amserlen 

ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd, a 

drafodwyd gan y Pwyllgor Busnes yn ei gyfarfod ar 6 Gorffennaf. Cadarnhaodd y 

Trefnydd fod y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cael y cais i ddod i gyfarfod y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith cyn toriad yr haf, ac y bydd 

yn ymateb maes o law.  

Mae'r Pwyllgor Busnes yn ymwybodol bod yr amserlen ar gyfer y Memorandwm yn 

fyrrach nag arfer, ond deallwn fod hyn yn ganlyniad uniongyrchol i amserlen 

Senedd y DU ar gyfer y Bil. Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes fod y 

llywodraeth ar hyn o bryd yn aros am ymateb gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 

Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd i gais i aildrefnu trydydd darlleniad yr 

Arglwyddi er mwyn rhoi mwy o amser i gynnal gwaith craffu yn y Senedd. 

Mae'r llywodraeth hefyd wedi ymestyn yr amser ar gyfer dadl ar y Memorandwm ar 

14 Medi i 45 munud, a dywedodd y Trefnydd y bydd y Gweinidog yn ymateb i 

argymhellion y pwyllgorau yn ystod y ddadl.  

Yn gywir  

 
Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Llyr Gruffydd AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

  

  

  

Tudalen y pecyn 7



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 8

Eitem 5 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 14

Eitem 6 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 65

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 79

Eitem 7Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42


	Agenda
	2 Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
	3.1 Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a seilwaith
	3.2 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd
	Ymateb gan y Llywydd at lythyr y Cadeirydd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

	5 Trafod y ffyrdd y bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cynllunio gwaith
	6 Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd
	Nodyn cyfreithiol (Saesneg yn unig)

	7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd: craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd

