
 

 

Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a  

fideogynadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Tachwedd 

2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Marc Wyn Jones 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddHinsawdd@senedd.cymru

------ 

Rhag-gyfarfod preifat (9.15-9.30)  

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-12.15)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) – 

Trafodion Cyfnod 2 

(09.30-12.15)   

Julie James AS - y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Nick Howard, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth – Llywodraeth Cymru 

Richard Clark, Pennaeth Ansawdd a Rheoliadau’r Amgylchedd Lleol – 

Llywodraeth Cymru 

Hefin Gill, Cyfreithiwr y Llywodraeth – Llywodraeth Cymru 

 

Bydd y dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen 

we’r Bil. 

 

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

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39943
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39943


 

 

Cytunodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ar 20 Hydref 

2022, o dan Reol Sefydlog 26.21, y byddai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion 

Cyfnod 2 fel a ganlyn: 

Adran 1; Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-23; Teitl Hir 

 

Rhestr o Welliannau Wedi'u Didoli 

Grwpio Gwelliannau 

 

3 Papurau i'w nodi 

(12.15)   

 

3.1 Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

 (Tudalennau 1 - 7)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i adroddiad y Pwyllgor ar Fil 

Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

3.2 Strategaeth Ddrafft ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Gweithredu ar Newid 

Hinsawdd (2022-2026) 

 (Tudalennau 8 - 9)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Strategaeth 

Ddrafft ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Gweithredu ar Newid Hinsawdd 

(2022-2026) 

3.3 Bil Prisiau Ynni y DU 

 (Tudalennau 10 - 11)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at 

y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni 

y DU 

3.4 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

 (Tudalennau 12 - 15)  

https://business.senedd.wales/documents/s130910/Marshalled%20list%20of%20amendments%20-%204%20Novmeber%202022.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s130937/Grouping%20of%20amendments%20-%204%20November%202022.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â’r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

3.5 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

 (Tudalennau 16 - 17)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Gweinidog 

Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

3.6 Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus 

 (Tudalennau 18 - 19)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Bennaeth Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru mewn perthynas â 

gwahoddiad y Pwyllgor i roi tystiolaeth i'w ymchwiliad i ddatgarboneiddio'r 

sector cyhoeddus (Saesneg yn unig) 

3.7 Gorchymyn Newid yn yr Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi eu Targedu) 2022 

 (Tudalen 20)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â’r Gorchymyn 

Newid yn yr Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi eu Targedu) 2022 

3.8 Y Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022 

 (Tudalennau 21 - 22)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

mewn perthynas â’r Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 

2022 

3.9 Y Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022 

 (Tudalennau 23 - 24)  

Dogfennau atodol: 



 

 

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

mewn perthynas â Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiaddol (Iechyd a 

Diogelwch) (Diwygio) 2022 

3.10 Llywodraeth Cymru yn prynu Fferm Gilestone 

 (Tudalen 25)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Grŵp Cadwraeth Dyffryn Wysg at Weinidog yr Economi mewn 

perthynas â Llywodraeth Cymru yn prynu Fferm Gilestone (Saesneg yn unig) 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu 

gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw 

(12.15)   

 

Cyfarfod preifat (12.15-12.30)  

 

5 Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio 

 (Tudalennau 26 - 44)  

Dogfennau atodol: 

Nodyn cyfreithiol –  Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio (Saesneg yn unig) 

Papur - Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio (Saesneg yn unig) 
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding.  

25 Hydref 2022 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Llŷr Gruffydd AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Annwyl Llyr 

Diolch am adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith a gyhoeddwyd 
ar 10 Hydref mewn perthynas â Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) 
(Cymru) (‘y Bil’)  

Gweler fy ymateb isod i'r set o argymhellion yn yr adroddiad nad oedd modd imi roi sylw 
llawn iddynt yn ystod Cyfnod 1 y Drafodaeth ynghylch Egwyddorion Cyffredinol ar 11 Hydref 
2022.  

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu heddiw at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid i amlinellu fy ymateb i'w hargymhellion.  

Argymhelliad 1 
Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth sy’n nodi’r gyfres o fentrau y mae’n bwriadu 
eu cyflwyno i leihau llygredd plastig. Bydd hyn yn rhoi eglurder i randdeiliaid a sicrwydd i 
fusnesau a fydd angen cynllunio buddsoddi mewn cynhyrchion amgen. 

Ymateb 
Rwy’n gwrthod yr argymhelliad hwn. Mae'r Bil yn cyd-fynd â'n cyfres ehangach o fesurau 
sydd â'r nod o ddiogelu a gwella ein hamgylchedd. Mae ein cyfeiriad strategol ar gyfer mynd 
i'r afael â phlastigau eisoes yn cael ei amlinellu yn ein Strategaeth Economi Gylchol (Mwy 
nag Ailgylchu | LLYW.CYMRU) a'r fersiwn ddrafft o'n Cynllun Atal Sbwriel a Thipio 
Anghyfreithlon i Gymru (Cynllun Atal Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon i Gymru | 
LLYW.CYMRU). Mae'r rhain yn amlinellu ein nod o newid i economi gylchol yng Nghymru, 
lle rydym yn osgoi llygredd plastig a phob math arall o wastraff, a lle rydym yn parhau i 
ddefnyddio adnoddau cyhyd ag y bo modd. Mae hyn yn rhan allweddol o'r camau sydd eu 
hangen mewn perthynas â newid hinsawdd, ac mae hefyd yn darparu llawer o gyfleoedd 
economaidd fel rhan o'r broses o newid i economi carbon isel. 
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Rydym ni yn y Llywodraeth yn cytuno bod mynd i'r afael â llygredd plastig yn rhan allweddol 
o'n hymdrechion, a bydd angen gweithredu mewn ffordd gynhwysfawr ac uchelgeisiol. Fodd 
bynnag, mae'r problemau sy'n gysylltiedig â llygredd plastig hefyd yn berthnasol i 
ddeunyddiau eraill, gan fod defnyddio eitem unwaith yn unig, neu fethu â chael gwared ar 
ddeunyddiau yn y ffordd gywir, fel rheol yn arwain at lygredd amgylcheddol ac yn gwastraffu 
adnoddau gwerthfawr. Felly, mae angen ffordd strategol o weithredu nid yn unig i fynd i'r 
afael â'r broblem hon mewn perthynas â phlastig, ond hefyd ar gyfer deunyddiau eraill, gan 
gydnabod bod natur untro y ffordd rydym yn defnyddio adnoddau yn rhan allweddol o'r 
broblem 
 
Rydym wedi cyflwyno cynnig yn y Bil i sicrhau ein bod yn dryloyw ynghylch unrhyw 
gynhyrchion plastig untro rydym yn bwriadu eu hychwanegu neu eu tynnu yn y dyfodol. Mae 
hyn yn cael ei gyflawni o dan adran 79(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sy'n ei 
gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adrodd ar eu hystyriaethau ynghylch a ddylent 
ychwanegu neu dynnu cynnyrch. Bydd yr ystyriaethau hyn yn cael eu llywio gan gyngor 
arbenigol a thrafodaethau â rhanddeiliaid. 
 
Byddwn yn rhannu gwybodaeth a chanllawiau i ategu unrhyw bolisïau yn y dyfodol i 
wahardd neu i gyfyngu ar gynhyrchion untro. Yn ogystal, rydym yn sefydlu panel cynghori 
annibynnol ar gyfer cynhyrchion untro. Bydd y panel hwn yn adolygu cynnydd ein cynigion 
polisi a deddfwriaethol, drwy fonitro prosiectau ar gyfer cynhyrchion penodol. Rydym hefyd 
yn bwriadu cyflwyno gwelliannau yn ystod Cyfnod 2 a fydd yn rhoi dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru i lunio canllawiau ac ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ynghylch 
unrhyw gynigion yn y dyfodol i wahardd neu gyfyngu ar gynnyrch.   
 
 
Argymhelliad 2 
Dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i nodi ar wyneb y Bil y darnau 
amrywiol o ganllawiau a fydd yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, naill ai o  
ganlyniad i ymrwymiadau a roddwyd gan y Gweinidog neu o ganlyniad i argymhellion gan  
bwyllgorau’r Senedd. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Yn ystod sesiynau craffu'r pwyllgor 
cadarnheais i, yn amodol ar y Senedd yn cymeradwyo'r Bil, y byddwn yn gweithio gyda 
busnesau, defnyddwyr ac awdurdodau lleol i ddeall y newidiadau mae'r ddeddfwriaeth hon 
yn eu cyflwyno. Rwyf hefyd wedi cytuno i gyflwyno gwelliant i'r Bil yn ystod Cyfnod 2, i roi 
dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi canllawiau ynghylch y cynhyrchion plastig 
untro sy'n cael eu gwahardd o dan y Bil, a'r esemptiadau a restrir yng ngholofn 2 o'r Tabl yn 
yr Atodlen.  
 
 
Argymhelliad 3 
Dylai’r Gweinidog ddatblygu rhaglen barhaus o addysg a chyhoeddusrwydd i godi 
ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am yr egwyddorion sy’n sail i’r Bil a’r angen i leihau 
llygredd plastig. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad. Yn amodol ar y Senedd yn cymeradwyo'r Bil, byddwn yn 
gweithio gydag amrediad o grwpiau a sefydliadau i ddatblygu canllawiau a rhannu 
gwybodaeth i ategu’r gwaith o roi'r Bil ar waith. Bydd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth i 
helpu i egluro'r cynhyrchion sy'n cael eu gwahardd ac i dynnu sylw at opsiynau amgen 
addas.  
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Byddwn yn parhau i weithio'n agosach gyda busnesau, gweithgynhyrchwyr, grwpiau sector 
cyhoeddus, cymunedau ac eraill i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ailddefnyddio yn hytrach 
na dibynnu ar gynhyrchion untro. Bydd hyn yn cynnwys rhannu negeseuon ynghylch atal 
sbwriel yn ehangach, ac annog pobl i roi eu gwastraff yn y bin neu fynd ag ef adref os nad 
oes bin ar gael.  
 
Argymhelliad 4 
Dylai’r Gweinidog sicrhau bod ymdrechion i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd, cyflenwyr, a 
manwerthwyr hefyd yn mynd i’r afael â’r risg o gynhyrchion amgen nad ydynt wedi’u 
gwahardd ond sy’n niweidiol i’r amgylchedd er hynny. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy'n cytuno, fel rhan o'n cyfathrebu ehangach a chodi 
ymwybyddiaeth o'r Bil, fod rhaid inni annog pobl i ystyried a oes angen cynnyrch untro 
penodol, ni waeth beth yw'r deunydd. Fel rhan o'n gwaith parhaus byddwn yn tynnu sylw at 
unrhyw risgiau posibl neu ganlyniadau anfwriadol defnyddio opsiynau yn lle plastig.  
 
Bydd unrhyw negeseuon ynghylch yr effeithiau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r 
cynhyrchion rydym yn eu gwahardd, neu'n cyfyngu arnynt, yn cael eu hystyried yn ofalus ac 
yn cael eu datblygu ar y cyd â phartneriaid.  
 
Argymhelliad 5 
Dylai’r Gweinidog gyflwyno canllawiau ar ddewisiadau amgen derbyniol i’r eitemau plastig 
untro sy’n cael eu gwahardd. Dylai’r Gweinidog ymrwymo i fynd ati’n rheolaidd i adolygu’r 
rhestr. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Yn amodol ar y Senedd yn derbyn y 
Bil, byddwn yn cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr i helpu busnesau, defnyddwyr ac 
awdurdodau lleol, a fydd yn cynnwys cyngor ar opsiynau amgen addas. Bydd y canllawiau 
hyn yn cael eu hadolygu yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn addas i'r diben. 
 
I ategu hyn, rydym yn sefydlu panel cynghori annibynnol ar gynhyrchion untro. Bydd y panel 
hwn yn adolygu cynnydd ein cynigion polisi a deddfwriaethol, drwy fonitro prosiectau ar 
gyfer cynhyrchion penodol. Bydd y panel hefyd yn gallu rhoi cyngor arbenigol ar 
addasrwydd cynhyrchion amgen. Byddwn yn sefydlu mecanweithiau priodol ar gyfer 
cynnwys a chydweithio â rhanddeiliaid wrth inni ddatblygu a chyflwyno ein cynigion. 
 
 
Argymhelliad 6 
O ystyried bod y Gweinidog wedi dweud mai ei bwriad yw y dylai’r gwaharddiad ddod i rym 
cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfnod segur o chwe mis, dylai’r Gweinidog egluro’n 
ysgrifenedig y camau sydd ar waith i helpu busnesau, cyflenwyr ac awdurdodau lleol i  
baratoi. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Byddwn yn cydweithio â busnesau ac awdurdodau lleol i 
ddatblygu ein canllawiau yn ystod y misoedd nesaf. Er nad ydym yn ystyried pecyn cymorth 
penodol ar gyfer y Bil hwn, mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnig 
amrywiaeth o gymorth a fydd yn helpu busnesau gyda phwysau ariannol yn ystod y 
misoedd nesaf. Mae Cynghorwyr Effeithlonrwydd Adnoddau hefyd yn gallu helpu busnesau 
i fabwysiadu neu wella strategaethau amgylcheddol, a gweithio gyda busnesau tuag at greu 
busnes cydnerth sy'n defnyddio adnoddau’n effeithlon. 
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Argymhelliad 7 
Dylai’r Gweinidog roi’r diweddaraf i’r Senedd am unrhyw asesiad y mae wedi’i wneud o faint 
o gynhyrchion amgen sydd ar gael yn y tymor byr. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Fel rhan o'r broses ar gyfer yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol, archwiliodd ein hymchwil argaeledd a chost opsiynau amgen. Nododd 
y gwaith hwn fod llawer o fusnesau eisoes wedi dechrau cefnu ar gynhyrchion plastig untro 
yn wirfoddol (er enghraifft drwy Ymrwymiad y DU ar Blastigau gan WRAP) neu o ganlyniad i 
waharddiadau yn rhannau eraill y DU neu'n fyd-eang. Mae enghreifftiau yn cynnwys 
gweithgynhyrchwyr mawr a chadwyni archfarchnadoedd yn newid i ffyn cotwm wedi'u 
gwneud o bapur, a chaffis a busnesau tecawê ledled Cymru yn defnyddio cytleri a throellwyr 
pren.  
 
Rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu cyngor a chanllawiau ar gynhyrchion 
amgen. Bydd y Bil hwn yn darparu cyfle i bobl feddwl mewn ffordd wahanol o ddydd i 
ddydd, gan ddewis cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio, a defnyddio eitemau untro dim 
ond pan nad oes opsiwn arall. 
 
Argymhelliad 8 
Dylai’r Gweinidog roi ymrwymiad y caiff yr adolygiad ôl-weithredu ei gynnal yn ystod y tymor 
Senedd hwn. Os na all hi wneud hynny, rydym yn credu y dylai’r Gweinidog gyflwyno 
gwelliannau yng Nghyfnod 2 i gynnwys gofyniad am adolygiad ar ôl gweithredu ar wyneb y 
Bil, a hynny er mwyn sicrhau y caiff ei gynnal gan Lywodraeth nesaf Cymru 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Rwyf eisoes wedi addo y bydd 
Llywodraeth cymru yn cynnal adolygiad ôl-weithredu o'r Bil. Fodd bynnag, efallai y bydd 
angen caniatáu rhagor o amser ar gyfer hyn, er mwyn i'r ddeddfwriaeth gael ei sefydlu. 
Rwy'n argymell bod adolygiad yn cael ei gynnal o fewn pum mlynedd i'r gwaharddiadau a'r 
cyfyngiadau ddod i rym, fan bellaf. Bydd hwn yn archwilio effeithiau posibl y gweithredu 
ategol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur, drwy leihau nifer y 
cynhyrchion plastig untro sy'n cael eu sbwriela, lleihau'r adnoddau sy'n cael eu defnyddio 
mewn ffordd wastraffus, a newid ymddygiad defnyddwyr er mwyn defnyddio opsiynau mwy 
cynaliadwy. 
 
 
Argymhelliad 9 
Dylai’r Gweinidog egluro pam nad yw’r Bil yn gwahardd gweithgynhyrchu plastigau untro 
yng Nghymru. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad. I sicrhau cysondeb ac eglurder ar gyfer busnesau, ni chafodd 
gwaharddiad ar weithgynhyrchu'r eitemau hyn ei gynnwys yn ein cynigion, yn unol â 
safbwynt yr Undeb Ewropeaidd a Lloegr. Mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion sydd wedi'u 
cynnwys yn y Bil yn cael eu gweithgynhyrchu y tu allan i Gymru. Felly, byddai gwahardd eu 
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gweithgynhyrchu yng Nghymru yn cael effaith gyfyngedig ar faint o gynhyrchion plastig 
untro sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru o ddydd i ddydd. Nod canolbwyntio ar gyflenwi 
cynhyrchion i ddefnyddwyr yng Nghymru yw cael effaith real a phwysig ar faint o wastraff 
sy'n cael ei greu drwy eitemau plastig untro sy'n cael eu sbwriela. Mae'n bosibl y bydd 
gwahardd cyflenwi'r eitemau hyn yng Nghymru, ac mewn gwledydd eraill, yn arwain at lai o'r 
cynhyrchion hyn yn cael eu cynhyrchu, yng Nghymru ac mewn mannau eraill, wrth i 
weithgynhyrchwyr newid i gynhyrchu cynhyrchion eraill.  
 
 
 
 
 
 
 
Argymhelliad 10 
Dylai’r Gweinidog egluro ei bwriadau ar gyfer plastigau ocso-ddiraddiadwy mewn perthynas 
â’r Bil. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Cadarnhaf ein bod yn bwriadu cyflwyno'r gwaharddiad 
ar blastigau ocso-ddiraddiadwy erbyn diwedd y tymor Senedd hwn, yn dilyn cefnogaeth ar 
gyfer eu cynnwys yn ein hymgynghoriad yn 2020.  Fodd bynnag, mae hwn yn faes cymhleth 
ac mae'r ymchwil yn parhau. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried y dystiolaeth a gafodd ei 
darparu yn ystod Cyfnod y Pwyllgor a thrwy ganfyddiadau adroddiad y Pwyllgor ar y mater 
hwn. 
 
Argymhelliad 11 
Fel rhan o'u hystyriaethau ynghylch a ddylid cynnwys weips gwlyb ar y rhestr, dylai 
Llywodraeth Cymru ystyried sut y gallai annog neu addysgu'r cyhoedd ynghylch problemau 
o fewn y system garthffosiaeth o ganlyniad i fflysio eitemau nad ydynt yn addas i'w fflysio. 
Byddai hyn yn berthnasol i weips gwlyb nad ydynt yn blastig. Dylai hefyd ystyried yr effaith 
ar rai lleoliadau lle mae weips gwlyb yn cael eu defnyddio i atal haint. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Rydym yn parhau i weithio gyda chwmnïau dŵr, 
gweithgynhyrchwyr, y byd academaidd a manwerthwyr mewn perthynas â'r problemau mae 
gwaredu eitemau mewn ffordd anghywir yn eu peri. Ein nod yw penderfynu pa gamau a 
fyddai'n effeithiol wrth leihau'r difrod maent yn ei achosi. Mae'r Bil yn ei gyfanrwydd yn 
allweddol wrth annog newid ymddygiad cadarnhaol mewn perthynas â'r amgylchedd, a 
chefnu ar y diwylliant ehangach o ddefnyddio eitemau unwaith a’u taflu. 
 
Rydym yn cydnabod mai un elfen yn unig yw ymyriadau rheoleiddiol, fel gwahardd 
cynhyrchion penodol, mewn pecyn ehangach sy'n gallu arwain at fanteision cadarnhaol i'r 
amgylchedd a newid ymddygiad. Mae newid ymddygiad yn allweddol i sicrhau 
cynaliadwyedd hirdymor a lleihau yn sylweddol nifer y cynhyrchion untro sy'n cael eu 
defnyddio. 
 
Argymhelliad 12 
Dylai’r Gweinidog baratoi canllawiau sy’n esbonio sut y dylai cyflenwyr gymhwyso’r 
esemptiadau ar gyfer gwellt yn sgil cyflyrau iechyd neu anableddau. Ni ddylai pobl â 
chyflyrau iechyd neu anableddau fod o dan y chwyddwydr o ganlyniad i'r ddarpariaeth hon. 
Yn benodol, dylai'r canllawiau ateb y cwestiwn o sut y disgwylir i gyflenwr ddod i ‘gredu'n 
rhesymol’ bod angen gwelltyn ar berson am resymau anabledd. 
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Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Gallaf gadarnhau y bydd ein canllawiau'n mynd i'r afael 
yn benodol â'r pryderon hyn a gafodd eu lleisio mewn perthynas â darparu gwellt yfed 
plastig untro.  
 
Drwy gydol y gwaith o ddatblygu'r Bil, rydym wedi trafod â grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig mewn ffordd ragweithiol, gan roi cyfleoedd iddynt wneud sylwadau ar ein 
cynigion, wrth inni fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. Rydym wedi gwrando ar y pryderon maent 
wedi eu lleisio ac wedi cynnwys esemptiadau yn unol â'r rhain. Rydym wedi cynnal 
trafodaethau tebyg â busnesau. Mae'r trafod hwn wedi ein helpu i ddatblygu drafft cyntaf y 
canllawiau i ategu'r gwaharddiadau. Byddwn yn parhau i drafod â grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig a busnesau wrth inni ddatblygu ymhellach y canllawiau yn y misoedd nesaf.  
 
Yn ogystal â darparu eglurder ar gyfer unigolion a busnesau ynghylch y cynhyrchion a fydd 
yn cael eu gwahardd a'r camau y bydd rhaid iddynt eu cymryd i baratoi ar gyfer y 
gwaharddiadau hyn, bydd y canllawiau'n amlinellu gwybodaeth am y ffordd y bydd 
cynhyrchion sy'n cael eu hesemptio'n parhau i fod ar gael.  Mae hyn yn cynnwys sut y gall 
unigolion sy'n dibynnu ar wellt plastig untro i fwyta ac i yfed mewn modd diogel ac 
annibynnol yn gallu parhau i gael gafael ar y rhain, a beth y dylai busnesau ei wneud i 
sicrhau bod y rhai y mae angen y cynhyrchion hyn arnynt yn gallu parhau i gael mynediad 
atynt. Bydd hyn yn sicrhau y bydd gwellt plastig untro yn parhau i fod ar gael i'r rhai sy'n 
dibynnu arnynt, er mwyn cefnogi pobl sydd â nodweddion gwarchodedig i fyw'n annibynnol, 
ac i gael eu cynnwys a chymryd rhan gyfartal yn y gymdeithas.  
  
Rydym yn gwybod bod pobl anabl yn poeni am yr amgylchedd ac yn dymuno chwarae eu 
rhan, ond nid ydynt am ddioddef o ganlyniad i ragfarn ac agweddau negyddol am barhau i 
ddefnyddio cynhyrchion maent yn dibynnu arnynt er mwyn bod yn ddiogelu neu ofalu 
amdanynt eu hunain. Byddwn yn sicrhau bod y canllawiau yn rhannu'r negeseuon cywir yn 
hyn o beth. Rydym yn deall bod rhoi'r canllawiau ar waith yr un mor bwysig â'r hyn sydd 
wedi'i ysgrifennu ynddynt. Drwy drafodaethau â grwpiau â nodweddion gwarchodedig a 
busnesau, byddwn yn penderfynu ar y fformatau a'r ieithoedd ar gyfer darparu'r canllawiau, 
o ystyried yr amrediad o anghenion cyfathrebu sydd ar bobl a natur ryngwladol y sectorau 
lletygarwch ac arlwyo. 
 
Argymhelliad 13 
Dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i’w gwneud yn ofynnol cynnal 
ymgynghoriad llawn a chyhoeddus cyn cyflwyno rheoliadau i ddiwygio’r Atodlen 
 
Ymateb  
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Fel y nodais i yn ystod Cyfnodau’r Pwyllgor ac yn y 
Cyfarfod Llawn, byddaf yn sefydlu proses gadarn a thryloyw ar gyfer ystyried cynhyrchion y  
mae'n bosibl y byddant yn cael eu cynnwys yn Atodlen y Bil yn y dyfodol. Byddwn yn 
cyflwyno gwelliant a fydd yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i ymgynghori ar unrhyw 
reoliadau arfaethedig yn y dyfodol. 
 
Argymhelliad 14 
Rhaid i'r Gweinidog egluro sut y mae hi wedi ymgysylltu ag awdurdodau lleol ynghylch eu 
capasiti i wneud gwaith ‘ymgysylltu ac addysgu’ gyda chyflenwyr. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd fy swyddogion yn gweithio gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol unigol i sicrhau bod canllawiau priodol yn cael 
eu cynhyrchu ar y cyd ac i benderfynu a oes angen hyfforddiant ychwanegol i gyflawni 
gofynion y Bil. I ddechrau byddwn yn canolbwyntio ar addysg a thrafodaethau â 
manwerthwyr a chynrychiolwyr busnes cyn cymryd camau gorfodi. 
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Argymhelliad 15 
Rhaid i'r Gweinidog egluro pa gymorth, boed yn ariannol neu fel arall, y bydd Llywodraeth 
Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol er mwyn gwneud gwaith ‘ymgysylltu ac addysgu’ gyda 
chyflenwyr.  
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd fy swyddogion yn gweithio gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol unigol i sicrhau bod canllawiau priodol yn cael 
eu cynhyrchu ar y cyd ac i benderfynu a oes angen hyfforddiant ychwanegol i gyflawni 
gofynion y Bil. I ddechrau byddwn yn canolbwyntio ar addysg a thrafodaethau â 
manwerthwyr a chynrychiolwyr busnes cyn cymryd camau gorfodi. 
 
Argymhelliad 16 
Rhaid i’r Gweinidog egluro pa gymorth, yn ariannol neu fel arall, a fydd ar gael i 
awdurdodau lleol ar gyfer camau gorfodi, yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf.  
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae'r dyletswyddau gorfodi o dan y Bil wedi'u cysylltu'n 
agos â chyfrifoldebau amgylcheddol presennol awdurdodau lleol mewn perthynas â'u 
hardaloedd. Felly mae'n briodol iddynt gymryd camau gorfodi mewn perthynas â 
throseddau o dan y Bil. 
 
Mae awdurdodau lleol eisoes yn gyfrifol am reoli a gwaredu sbwriel yn eu hardaloedd. Mae 
hefyd ganddynt gyfrifoldebau mewn perthynas ag iechyd a diogelwch a safonau masnach. 
Yn ogystal, mae gan awdurdodau lleol ddyletswyddau statudol presennol i archwilio 
safleoedd y mae darpariaethau'r Bil yn berthnasol iddynt.  
 
Rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol unigol i 
ddatblygu canllawiau a hyfforddiant priodol. Byddwn hefyd yn gweithio'n agos gyda 
busnesau i gefnogi'r broses o gefnu ar y cynhyrchion untro a restrir yn y Bil. Drwy weithredu 
yn y ffordd hon, rydym yn disgwyl y bydd y baich ychwanegol ar awdurdodau lleol y bydd y 
gwaith o orfodi'r Bil yn ei achosi yn fach iawn.  
 
Argymhelliad 17 
Rhaid i’r Gweinidog egluro sut y bydd yn sicrhau bod cyflenwyr y tu allan i  Gymru yn 
ymwybodol y byddant yn cyflawni trosedd os byddant yn cyflenwi eitem blastig untro 
waharddedig i berson yng Nghymru 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae fy swyddogion eisoes wedi dechrau cyhoeddi'r Bil 
a'i ofynion drwy newyddlenni masnach. Byddwn yn parhau i ddefnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol a chyfryngau eraill i gyrraedd y gynulleidfa briodol er mwyn sicrhau bod 
cyflenwyr yng Nghymru a'r tu allan yn ymwybodol o'r drosedd newydd. 
 
Yn gywir  
 

 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Llyr Gruffydd AS  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
SeneddHinsawdd@senedd.cymru 

 20 Hydref 2022 

Annwyl Llyr, 

Mae'r llythyr hwn i'ch hysbysu fy mod wedi cyhoeddi Strategaeth Ddrafft ar gyfer Ymgysylltu 
â'r Cyhoedd a Gweithredu gan y Cyhoedd ar Newid Hinsawdd (2022-2026). Bydd y 
strategaeth hon yn destun cyfnod ymgynghori o 8 wythnos rhwng 20 Hydref a 14 Rhagfyr. 
Bydd yn ganolog i Wythnos Hinsawdd Cymru rhwng 21 a 25 Tachwedd hefyd. Rwy'n 
disgwyl cyhoeddi fersiwn derfynol y strategaeth yn y flwyddyn newydd.  

Mae’r strategaeth ddrafft yn cyfrannu at gyflawni’r ymrwymiad yn Cymru Sero Net (Polisi 16) 
i ymgynghori ar Strategaeth Newid Ymddygiad y Cyhoedd. Mae gwaith ymgysylltu effeithiol 
â'r cyhoedd yn llywio ein ffordd o weithio sy'n canolbwyntio ar bobl o ran yr argyfwng 
hinsawdd. Fy mwriad yw annog pobl a chymunedau Cymru i gymryd rhan weithredol a 
mynd ati i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.  

Er bod y gwaith o ddatblygu'r Strategaeth Ddrafft ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd a 
Gweithredu gan y Cyhoedd ar Newid Hinsawdd (2022-2026) wedi'i ysgogi gan yr 
ymrwymiad yn Cymru Sero Net i gynnwys aelodau cymdeithas mewn camau i 
ddatgarboneiddio, mae hefyd yn nodi pwysigrwydd meithrin mwy o ymwybyddiaeth ymhlith 
y cyhoedd ynghylch yr angen i addasu ein cartrefi a'n cymunedau i effeithiau anochel newid 
hinsawdd.  
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Mae cwmpas y strategaeth hefyd yn adlewyrchu: 

• y gydberthynas bwysig rhwng yr argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur; 

• y ddwy her o fynd i'r afael â'r argyfwng ynni a newid hinsawdd;  

• pwysigrwydd cyfiawnder cymdeithasol o ran sut rydym yn mynd i'r afael â'r argyfwng 
hinsawdd 

 
Yn gywir,  
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Y Gwir Anrh Elin Jones AS 
Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
Senedd Cymru 
Caerdydd  
CF99 1SN 

llywydd@senedd.wales 

18 Hydref 2022 

Annwyl Elin, 

Byddwch yn ymwybodol o Fil Prisiau Ynni y DU (y Bil), sy'n cynnwys darpariaeth berthnasol 
y mae angen cydsyniad y Senedd iddi. 

Cafodd y Bil ei gyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin ar 12 Hydref 2022 ond ni chawsom ei weld tan y 
noson cynt. Cafodd holl gamau Tŷ'r Cyffredin eu cynnal ar 17 Hydref ac ni chyflwynwyd 
unrhyw welliannau i’r Bil. Disgwylir y bydd holl gamau Tŷ'r Arglwyddi yn digwydd ar 24 
Hydref ac y bydd y Bil yn cael y Cydsyniad Brenhinol ar 25 Hydref. Er i sylwadau gael eu 
cyflwyno i Lywodraeth y DU er mwyn ceisio estyn yr amserlen, mae'r cyfnod sydd ar gael i 
gwblhau'r broses cydsyniad deddfwriaethol yn hynod o fyr, felly. Bydd y prinder amser sydd 
ar gael i’r Senedd graffu arno, oherwydd amserlen Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r ffaith 
na rannwyd y Bil ymlaen llaw, yn cael ei godi eto gyda Llywodraeth y DU.  

Er mwyn rhoi cyfle i'r Senedd drafod a phleidleisio ar gydsynio i'r darpariaethau perthnasol 
yn y Bil, rydym yn bwriadu cynnal Dadl ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ddydd Mercher 
19 Hydref. Bydd ein Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei osod heddiw, yn 
argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad i'r darpariaethau perthnasol yn y Bil. Yn dilyn 
hynny fe gyflwynir y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. 
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Er mwyn caniatáu i'r ddadl gael ei chynnal ar 19 Hydref, bydd gofyn atal Rheolau Sefydlog 
wrth i’n cynnig cydsyniad deddfwriaethol gael ei osod. Mae'n bosibl y bydd angen cyflwyno'r 
cynigion o fewn amserlen sy’n llai na’r un diwrnod gwaith sy’n ofynnol cyn y ddadl 
arfaethedig.  O ganlyniad, yn unol â Rheol Sefydlog 33.8 rydym yn ceisio eich cytundeb 
ymlaen llaw i gyflwyno'r cynigion hyn. Pan fo hynny'n bosibl, byddem bob amser yn ceisio 
rhoi cymaint o rybudd ffurfiol ag y bo modd i’r Senedd ynglŷn â dadl a byddem yn dymuno 
osgoi atal Rheolau Sefydlog. Fodd bynnag, yn achos y Bil hwn, ac yn sgil yr amserlen a 
osodwyd gan Lywodraeth y DU, rydym o’r farn ei bod yn bwysig bod y Senedd yn cael 
lleisio’i barn o ystyried yr effaith sylweddol y bydd darpariaethau’r Bil yn ei chael ar Gymru. 
 
Rwy'n anfon copi o’r llythyr hwn at bob un o Gadeiryddion Pwyllgorau’r Senedd ac at holl 
Aelodau'r Senedd. 
 
Yn gywir, 

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
— 
Legislation, Justice and 
Constitution Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

SeneddDCC@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddDCC

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru  

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN  
SeneddLJC@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddLJC
0300 200 6565 

2 Tachwedd 2022 

Annwyl Julie  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â’r Memorandwm uchod, a drafodwyd yn ein cyfarfod ar 24 Hydref 
2022.  

Rydym yn nodi bod y Memorandwm yn cyfeirio ym mharagraff 3 at llythyr a ysgrifennwyd gennych at 
y Llywydd sy’n esbonio:  

“… ei bod wedi cymryd amser i lawn ystyried yr effeithiau y bydd yr hyn a gynigir 
yn y Bil yn eu cael ar ddatganoli, a hynny oherwydd nad oedd Llywodraeth y DU 
wedi ymgysylltu fawr ddim â ni cyn i’r Bil gael ei gyflwyno ac oherwydd bod y Bil yn 
un cymhleth. O’r herwydd, nid oedd modd gosod y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol hwn o fewn y terfyn amser arferol o bythefnos a bennir yn RhS29.” 

Rydym yn siomedig â’r diffyg ymgysylltiad gan Lywodraeth y DU i egluro ei chynigion ac yn cydnabod 
y sefyllfa anodd i Lywodraeth Cymru o ganlyniad i hynny.    

Serch hynny, rydym yn pryderu, tua phedwar mis ar ôl cyflwyno’r Bil i Senedd y DU, bod cynnwys y 
Memorandwm a osodwyd gerbron y Senedd yn brin iawn o fanylion angenrheidiol nad ydym yn 
credu y byddai’n galluogi’r Senedd i lunio barn wybodus ar y mater o ran a ddylid rhoi cydsyniad ai 
peidio.  

Julie James AS  
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Rydym yn tynnu sylw at 20 o gwestiynau yn yr Atodiad i'r llythyr hwn sy'n gofyn am eglurhad 
ynghylch amrywiaeth o faterion. Yn ein barn ni, mae angen mynd i’r afael â’r ymatebion i’r rhan fwyaf 
o’r cwestiynau hyn mewn Memorandwm diwygiedig.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb i’r llythyr hwn cyn gynted â phosibl, ynghyd â chadarnhad bod 
Memorandwm diwygiedig wedi’i osod neu y bydd yn cael ei osod gerbron y Senedd fel mater o frys. 

Y dyddiad cau presennol ar gyfer adrodd yw 8 Rhagfyr 2022 ond mae ein gallu i gwrdd â'r dyddiad 
cau hwnnw wedi'i gyfyngu gan y sefyllfa rydym ni a phwyllgorau eraill yn ei hwynebu nawr. Wrth osod 
Memorandwm diwygiedig, felly, rydym yn credu y dylid ailystyried y dyddiad cau.  

Rwyf felly yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 
Chadeiryddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith,  y Pwyllgor Llywodraeth Leol a 
Thai a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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Atodiad 1 – Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd 

1. A all y Gweinidog egluro'n llawn y gwahaniaeth barn rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU
ynghylch a oes angen cydsyniad y Senedd ar gyfer Rhan 1 o'r Bil? Pa drafodaethau y mae'r
Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â hyn?

2. A yw'r Gweinidog yn gallu darparu mwy o wybodaeth ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ynglŷn â
chynnwys cymalau 1-6 a'r rhesymau sylweddol dros ei hargymhelliad na ddylai’r Senedd roi cydsyniad
i’r darpariaethau hyn?

3. A all y Gweinidog gadarnhau pam fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cyfeirio at
gymal 96 (Pleidleisiau Strydoedd) sydd angen cydsyniad ym marn Llywodraeth y DU, pan nad yw'r
farn hon yn cael ei hadlewyrchu yn y Nodiadau Esboniadol i'r Bil?

4. A yw’r Gweinidog mewn sefyllfa i geisio eglurder ynghylch pam y mae Llywodraeth y DU wedi
cynnwys cymal 78 fel un sy’n gofyn am gydsyniad yn y Nodiadau Esboniadol, pan mae cymal 78 yn
dwyn y teitl “Power to require use of approved planning data software in England”. A fwriedir i gymal
78 fod yn gymwys i Gymru neu a yw Llywodraeth y DU wedi nodi ar gam ei fod yn gymwys i Gymru?

5. A yw’r Gweinidog wedi codi’r anghysondeb rhwng y Nodiadau Esboniadol, yn union cyn paragraff
470, a’r Bil yng nghymal 77 ynghylch teitl cymal 77, lle mae’r Nodiadau Esboniadol yn cyfeirio at
Loegr ond nad yw’r cymal ei hun yn cyfeirio ato? A yw’r Gweinidog yn hyderus bod y cymal hwn yn
gymwys i Gymru?

6. A all y Gweinidog roi rhagor o fanylion am y pwerau newydd a ddarperir i’r Ysgrifennydd Gwladol
gan Bennod 1 o Ran 3, cymal 96 a chymal 112, a chadarnhau pa effaith y byddai’r pwerau hyn yn ei
chael yng Nghymru, gan gynnwys unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru?

7. A all y Gweinidog esbonio'r rhesymeg y tu ôl i'w datganiad ym mharagraff 58 o'r Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol bod “gan ddau faes, sef data cynllunio ac adroddiadau ar ganlyniadau
amgylcheddol, fuddion posibl i Gymru, ond mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn
golygu na ellir gwireddu’r buddion hyn.” Beth yw'r buddion posibl y cyfeirir atynt? Pam mae’r ffordd y
maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn golygu na ellir gwireddu buddion o'r fath?

8. A all y Gweinidog ddarparu gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r datganiad ym mharagraff 59
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n dweud “nid yw’r ffordd y mae’r pwerau ar ddata
digidol wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cyd-fynd â’n dyhead i ddeddfu dros Gymru.” Ym mha ffordd y
mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cael yr effaith hon? A yw'r cyfeiriad at “ddata
digidol” yn gyfeiriad at ddata cynllunio?
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9. Nid yw’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dod i gasgliad clir o ran a yw’n briodol i bob
un o’r cymalau ym Mhennod 1 o Ran 3, cymal 96 neu gymal 112 gael eu cynnwys yn y Bil, ac nid yw
ychwaith yn cynnig argymhelliad clir ynghylch a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio i'r darpariaethau hyn.
A all y Gweinidog gadarnhau’r sefyllfa yn hyn o beth?

10. A all y Gweinidog gadarnhau’r cymalau penodol y cyfeirir atynt ym mharagraffau 58 a 59 o’r
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol?

11. A all y Gweinidog gadarnhau pa gymalau y cyfeirir atynt fel “y cymalau mewn perthynas â
chynllunio” ym mharagraff 64 o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol? A yw hyn yn cynnwys
cymal 112?

12. A all y Gweinidog ofyn am gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch sut y bydd y darpariaethau
cynllunio yn gweithio’n ymarferol, gan gynnwys darparu dadansoddiad o’r cymalau mewn perthynas
â chynllunio ac egluro sut y bydd darpariaethau’r Bil yn effeithio ar awdurdodau Cymru mewn termau
real? A all y Gweinidog gadarnhau pwy, yng Nghymru, yr ystyrir ei fod yn ‘awdurdod cynllunio
perthnasol’ at ddibenion y Bennod hon?

13. A all y Gweinidog gadarnhau pa ddarpariaethau yn Rhan 5 o'r Bil sy'n ymwneud â materion a
gedwir yn ôl a pha rai sy'n ymwneud â materion datganoledig, fel y cyfeirir atynt ym mharagraff 49
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol?

14. Gan gyfeirio at baragraff 58 o'r Bil, a all y Gweinidog gadarnhau manylion y buddion posibl y
mae'n rhagweld i system well o adroddiadau cynllunio amgylcheddol ac a gynhaliwyd trafodaethau
gyda Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o wireddu'r buddion hyn yn y Bil? A all y Gweinidog hefyd
gadarnhau beth a olygir gan "adrodd ar ganlyniadau cynllunio" ym mharagraff 58?

15. A all y Gweinidog egluro sut mae’r darpariaethau presennol yn golygu bod Gweinidogion Cymru
wedi colli eu gallu i wneud rheoliadau Cymru mewn perthynas ag adroddiadau ar ganlyniadau
amgylcheddol?

16. A all y Gweinidog nodi a roddir cefnogaeth ai peidio i gynnwys y darpariaethau yn Rhan 5 yn y
Bil, fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 29.3(iii), ac a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio?

17. A all y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda
Llywodraeth y DU ynghylch cymalau 96 a 187?

18. A yw'r Gweinidog wedi trafod cymalau 80 a 121 o'r Bil â Llywodraeth y DU a cheisio diwygio'r
darpariaethau i'w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU, o leiaf, gael cydsyniad Gweinidogion Cymru
cyn gwneud rheoliadau data cynllunio neu reoliadau adroddiadau ar ganlyniadau amgylcheddol sy’n
cynnwys darpariaeth sydd o fewn cymhwysedd datganoledig Cymru? Beth fu canlyniad y
trafodaethau hyn?
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19. A oes gan y Gweinidog unrhyw farn ar gynnwys pwerau Harri VIII yng nghymalau 129 a 191 o'r Bil?
A yw’r Gweinidog wedi trafod cymal 129 a/neu gymal 191 gyda Llywodraeth y DU i geisio eu diwygio
neu eu dileu? Beth fu canlyniad unrhyw drafodaethau?

20. A all y Gweinidog fynegi unrhyw farn ar oblygiadau ariannol y Bil hwn i Gymru?
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1 Tachwedd 2022 

Annwyl Julie, 

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Yn ein cyfarfod ar 27 Hydref, gwnaethom drafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio. Er mwyn ein galluogi i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch a 

ddylid argymell rhoi cydsyniad ai peidio, byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o wybodaeth mewn 

dau faes yn benodol.  

Yn gyntaf, nodwn fod cymal 187 (crwydraeth a chardota) yn ddarpariaeth “cadw lle”, felly nid yw’n glir 

eto a yw’n ddarpariaeth berthnasol at ddibenion Rheol Sefydlog 29 ai peidio. Mae’r Memorandwm yn 

nodi bod eglurder yn cael ei geisio mewn perthynas â chymal 187 gan nad yw’r tabl cymhwyso yn yr 

Atodiad i’r Nodiadau Esboniadol yn nodi nad yw’n gymwys o ran Cymru; fodd bynnag, nid yw’r 

cymal, fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, yn cyfyngu ar bŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau 

sy’n gymwys o ran Lloegr yn unig. Fel y gallwch werthfawrogi, mae’n siŵr, ni fyddwn mewn sefyllfa i 

wneud penderfyniad ynghylch cydsyniad deddfwriaethol hyd nes y bydd cymal 187 yn cael ei ddisodli 

gan ddarpariaeth o sylwedd ac y gellir rhoi eglurder ynghylch ei gymhwyso. Gan hynny, byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a gynhaliwyd unrhyw drafodaethau â 

Llywodraeth y DU ynglŷn â chymal 187. 

Yn ail, nodwn fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dweud: 

Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd gan y Bil cyffredinol oblygiadau ariannol i’r 

sector cyhoeddus, gan gynnwys llywodraeth leol, y llywodraeth ganolog a’r 

Arolygiaeth Gynllunio. Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd cydbwysedd rhwng y 

costau hyn a’r arbedion effeithlonrwydd. 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol 
a Thai 

— 

Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddTai 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHousing 

0300 200 6565 Julie James AS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Llywodraeth Cymru  
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Fodd bynnag, nid yw’r Memorandwm yn cyfeirio o gwbl at safbwynt Llywodraeth Cymru ar 

oblygiadau ariannol y Bil hwn. Byddem yn ddiolchgar, felly, pe gallech amlinellu eich safbwynt ar 

oblygiadau ariannol y Bil i Gymru.  

Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 10 Tachwedd fel y gallwn ei ystyried wrth drafod y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ein cyfarfod ar 16 Tachwedd. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith; a Chadeirydd Pwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir,  

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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                                                                                  Welsh Government Energy Service 

Tudor House 

16 Cathedral Road 

Cardiff 

CF11 9LJ 

 

3 November 2022 

Committee Chair - Llyr Gruffydd MS 

Climate Change, Environment and Infrastructure Committee 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

 

Dear Mr. Gruffydd, 

Thank you for inviting the Welsh Government Energy Service to provide evidence to 

the Climate Change, Environment and Infrastructure (CCEI) Committee in writing and 

in person on 24 November / 7 December 2022. We welcome the work of the CCEI 

Committee and the recent publications from Audit Wales in emphasising the 

importance of public sector decarbonisation in Wales. 

The Energy Service works with the public sector and community enterprises to reduce 
energy use, generate locally owned, renewable energy and reduce carbon emissions. 
We provide technical, commercial and procurement advice and support to help turn 
energy projects into reality, working on regional energy planning, energy efficiency, 
renewable energy and ultra-low emission or electric vehicle projects.  

The Energy Service is delivered via a contract framework set up and funded by the 
Welsh Government and delivered by external contractors with the Carbon Trust and 
the Energy Saving Trust as joint leads. The Energy Service contract is due to expire in 
March 2023 and is currently being re-tendered through Sell2Wales.  

We have discussed your invitation with our Welsh Government contract managers, 
who have in turn discussed this with the CCEI Secretariat. Following these 
discussions, it has been concluded that it would be inappropriate for the Energy 
Service to participate in the Committee proceedings whilst in the final stages of the 
tender process. We do not wish to place at risk the procurement process and 
ultimately the ability for the new service to start in April 2023.  We will therefore decline 
the invitation to provide evidence at this stage.  
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The Energy Service annual reports are published online and demonstrate the breadth 

and mechanisms of support provided by the programme since 2018, along with the 

positive consequences of this work: 

 

• Year 1 Annual Report (2018-19) 

• Year 2 Annual Report (2019-20) 

• Year 3 Annual Report (2020-21) 

• Year 4 Annual Report (2021-22) 

 

Additionally, the Energy Service has supported the development of regional energy 

plans, which set out the level of ambition and scale of change necessary for the 

pathway to net zero across Wales: 

 

• North Wales 

• Mid Wales 

• South-West Wales 

• Cardiff Capital Region 

 

We wish the Committee every success with the enquiry and look forward to hearing 

the outcomes of the session. 

 

Yours sincerely, 

 

 

Poppy Potter 

Head of the Welsh Government Energy Service 
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-02/energy-service-annual-report-2018-to-2019.pdf
https://gov.wales/energy-service-annual-report-2019-to-2020
https://gov.wales/energy-service-annual-report-2020-2021
https://gov.wales/energy-service-annual-report-2021-2022
https://gov.wales/regional-energy-strategy-north-wales
https://gov.wales/regional-energy-strategy-mid-wales
https://gov.wales/regional-energy-strategy-south-west-wales
https://gov.wales/regional-energy-strategy-cardiff-capital-region


Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Llyr Gruffydd AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
SeneddHinsawdd@senedd.cymru 

 21 Hydref 2022 
Annwyl Huw a Llyr 

Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybod ichi fy mod wedi gosod Memorandwm Cydsyniad 
Offeryn Statudol yn y Senedd mewn perthynas ag Offeryn Statudol y DU a ganlyn: 

Gorchymyn Newid yn yr Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi eu Targedu) 2022 

fel sy’n ofynnol gan Reol Sefydlog 30A (RhS30A). Mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn 
Statudol ar gael yma: 

https://senedd.cymru/media/fdxhkgtl/sicm-ld15409-reg-w.pdf 

At hynny, hoffwn roi gwybod ichi nad wyf yn ystyried cyflwyno cynnig ar gyfer dadl yn y 
cyfarfod llawn am yr Offeryn Statudol hwn. Rwyf wedi dod i’r penderfyniad hwn ar y sail nad 
yw’r Gorchymyn, o ran nitrogen trifflworid, ond yn cysoni fframwaith statudol y DU ar gyfer 
lleihau nwyon tŷ gwydr â’r fframwaith i Gymru a sefydlwyd o dan Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016. Mae RhS30A yn darparu y caiff unrhyw Aelod o’r Senedd gyflwyno cynnig ar 
gyfer dadl ar yr Offeryn Statudol hwn. Fodd bynnag, nid wyf yn bwriadu cychwyn dadl o’r 
fath. 

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

25 Hydref 2022 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Llyr Gruffydd AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
Senedd Cymru 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 

Annwyl Llyr, 

Hoffwn roi gwybod i’r Pwyllgor o’r bwriad i gydsynio i Lywodraeth y DU  wneud a 
gosod Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022 (“y Rheoliadau”) 
erbyn 3 Tachwedd 2022. 

Derbynais llythyr gan y Gweinidog Gwladol blaenorol dros Amaeth, Pysgodfeydd a 
Bwyd, yn gofyn am gydsyniad i’r Rheoliadau. Bydd y Rheoliadau yn croestorri â 
polisïau datganoledig ac yn gymwys i Gymru. Bydd y Rheoliadau yn ymestyn i 
Loegr, yr Alban a Chymru ac mae cais tebyg am gydsyniad wedi ei anfon at 
Lywodraeth yr Alban. 

Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, drwy arfer y pwerau a roddwyd gan 
Erthyglau 5(3), 30(1), 37(5), 41(3), 72(3) a 105(6) Rheoliadau Iechyd Planhigion. 
Mae Erthygl 2a(2) o’r Rheoliadau Iechyd Planhigion yn darparu y gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol wneud y fath Reoliadau gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru a Gweinidogion yr Alban  

Mae’r Rheoliadau yn diweddaru mesurau rheoli mewnforio ar draws ystod o blâu ac 
afiechydon mewn ymateb i asesiadau risg diwygiedig neu newydd. Mae hwn yn 
ddiweddariad arferol, sy’n adlewyrchu casgliadau technegol y cytunwyd arnynt drwy 
Grŵp Risg Iechyd Planhigion y DU (y PHRG), y mae Llywodraeth Cymru yn aelod 
craidd ohono. Mae’r Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 
negyddol, a bydd yn cael ei gosod gerbron Senedd y DU ar 3 Tachwedd. Mae’r 
dyddiadau cychwyn ar gyfer y mesurau’n cael eu rhannu rhwng mesurau brys (gan 
fod Thekopsora minima yn y categori, pla nad yw’n bla cwarantin) sydd i ddod i rym 
ar 25 Tachwedd 2022, a’r holl fesurau eraill nad ydynt yn y categori brys a fydd yn 
dod i rym ar 3 Mai 2023. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylid gwneud a diwygio’r 
gyfraith mewn perthynas â materion datganoledig yng Nghymru, ar yr achlysur hwn 
fe ystyrir yn briodol bod sylwedd y diwygiadau yn gymwys i Gymru gan nad oes 
gwahaniaeth polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau llyfr statud rhesymegol a chyson, a’r rheoliadau’n hygyrch mewn 
un Offeryn. Rwy’n ystyried nad deddfu ar wahân i Gymru fyddai’r dull mwyaf priodol 
o roi effaith i’r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai ychwaith yn ddefnydd
darbodus o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill.

Fel y soniwyd, mae Llywodraeth Cymru yn rhan o’r PHRG, sy’n rhan o’r strwythur 
llywodraethu ar gyfer Fframwaith Cyffredin Iechyd Planhigion. Mae’r diwygiadau 
deddfwriaethol arfaethedig wedi eu trafod a’u cymeradwyo gan y PHRG.  

Ni fydd y Rheoliadau hyn yn cael unrhyw oblygiadau ar y Rhaglen Lywodraethu. 
Mae dibenion y Rheoliadau yn cynnwys bioamrywiaeth. Mae atal plâu ac afiechydon 
planhigion rhag dod i mewn i’r wlad yn cefnogi’r rhan fwyaf o amcanion lles a 
byddant yn cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar gyfrannu tuag at y nodau lles 
cenedlaethol “Cymru iachach” a ‘Chymru gydnerth’ yn ogystal â chael effeithiau 
cysylltiedig ar y nodau o “Gymru lewyrchus” a “Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang”. 

Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, byddaf yn gosod Datganiad 
Ysgrifenedig gerbron y Senedd o fewn tri diwrnod gwaith i osod y Rheoliadau 
gerbron Senedd y DU. 

Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Huw Irranca-Davies AS. 

Yn gywir, 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Llyr Gruffydd AS 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Llyr.Gruffydd@senedd.wales 

19 Hydref 2022 

Annwyl Llyr, 

Rwy'n cyfeirio at fy llythyr atoch dyddiedig 10 Hydref 2022. Rwy'n ysgrifennu at y Pwyllgor i 
roi gwybod ichi fy mod wedi cydsynio i'r Ysgrifennydd Gwladol osod y Rheoliadau 
Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022 o ran Cymru. Rwyf wedi 
cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig sydd i'w weld yn
https://senedd.cymru/media/xfip4aqm/ws-ld15405-w.pdf. 

Mae'r Rheoliadau yn gorgyffwrdd â pholisïau datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. 
Gallai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau ein hunain. Mae'r 
Rheoliadau yn cwmpasu Cymru, Lloegr a'r Alban.  

Gwnaed y Rheoliadau drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 8(1) a pharagraff 21 o Atodlen 
7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Bu'r Offeryn Statudol yn ddarostyngedig 
i'r weithdrefn gadarnhaol a chafodd ei osod gerbron Senedd y Deyrnas Unedig ar 18 Hydref 
2022. Y dyddiad cychwyn fydd 31 Rhagfyr 2022.  

Egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â materion 
datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, ond yn yr achos hwn, ystyriwyd ei bod 
yn briodol i hanfod y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru am fod y Rheoliadau yn dechnegol 
eu naws ac nad ydynt yn arwain at unrhyw newid o ran polisi. Felly, nid oes gwahaniaeth o 
ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y mater hwn. Mae hyn yn sicrhau 
llyfr statud sy'n gydlynol ac yn gyson, ac yn golygu bod y rheoliadau ar gael mewn un offeryn 
statudol. Rwyf o'r farn nad deddfu i Gymru ar wahân fyddai'r ffordd fwyaf priodol o roi effaith 
i'r newidiadau sydd eu hangen, ac na fyddai'n ddefnydd darbodus o adnoddau Llywodraeth 
Cymru chwaith, o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 
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Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir,  

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Usk Valley Conservation Group, regd charity no 1199730 

“working together to protect & conserve the environment & wildlife of the Usk valley for the benefit of our 
communities and future generations” 

Vaughan Gething MS,  Brynhyfryd 

Minister for the Economy, Scethrog, Brecon, 

Welsh Government LD3 7EQ 

5th Floor, Tŷ Hywel 01874 676225 

Cardiff Bay, CF99 1NA  
14th October 2022        your ref: TO/VG/01278/22 

Welsh Government purchase of Gilestone Farm 

Dear Minister, 

Thank you for the letter dated 6th October from Gerwyn Evans, Deputy Director, Creative Wales. The 
Usk Valley Conservation Group has submitted information to both the Public Accounts Committee 
and yourself challenging the extent to which the Green Man festival benefits the economy of Wales: 
the principal reason given for the investment in Gilestone Farm. In summary, the value claimed does 
not stand up to common sense scrutiny.  For example:   

Caterers Over 70% were from England 

Performers 78% were from outside of Wales 

Services 78% were from England 

The value of the festival to the Welsh economy ‘outside the festival site’ is quoted as £0.5M. Even 
this is excessive as it will include spend in the hospitality sector which would anyway be operating at 
near capacity in the summer season. Overall, it looks like Welsh Government subsidies support the 
English economy a great deal more than the Welsh economy. Respectfully we suggest that a future 
of confrontation with farming and environmental interests as well as the community can be avoided 
by considering alternative uses that might also be more effective in delivering Welsh Government 
policy. 

We have at the forefront of our minds the ‘green’ and ‘climate change’ ambitions of the Welsh 
Government and suggest the Government should explore the use of the farm by organisations with 
skills in sustainable/green agriculture and biodiversity.  One such is the Fathom Trust 
(https://fathomtrust.com/, that provides services to NHS Wales staff and patients and others 
needing physical, mental and spiritual support. The Trust has a business plan and is known to be 
interested in the site. Another might be Tir Natur (https://www.tirnatur.cymru/). It is a rewilding 
charity, set up to address the nature & climate crises in Wales. It stresses the key role of large 
grazers in rewilding, and showcase how farming has an important role to play in restoring nature. 

Can the Minister confirm that due process will include proper consideration of alternative uses for 
the farm? 

Yours sincerely,   

Peter Seaman and Phil Darbyshire 

Co-chairs, Usk Valley Conservation Group 

Copied to:  Lee Waters MS, deputy Minister for climate change and natural resources management

 Leslie Griffiths MS, Minister for Rural Affairs  

 Rt Hon Mark Drakeford MS, First Minister 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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