
 

 

Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a  

fideogynadledd drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 

2022 

Amser: 09.20

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Marc Wyn Jones 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddHinsawdd@senedd.cymru

------ 

Rhag-gyfarfod preifat (09.05-09.20)  

 

Cyfarfod cyhoeddus  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.20)   

 

2 Gwaith craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol 

Cymru 

(09.20-10.20) (Tudalennau 1 - 8)  

Dr David Clubb, Cadeirydd - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru  

Dr Jenifer Baxter, Dirprwy Gadeirydd – Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol 

Cymru  

 

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 2021/22 

Dogfennau atodol: 

Briff ymchwil -  Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru 

 

Egwyl (10.20-10.30)  

 

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

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-11/adroddiad-blynyddol-comisiwn-seilwaith-cenedlaethol-cymru-2021.pdf


 

 

3 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r 

Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 1 

(10.30-11.25) (Tudalennau 9 - 35)  

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 

Dogfennau atodol: 

Briff ymchwil – Craffu ar waith y Gweinidogion 

Papur – Llywodraeth Cymru 

 

Break (11.25-11.35)  

 

4 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r 

Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 2 

(11.35-12.30)   

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 

 

5 Papurau i'w nodi 

(12.30)   

 

5.1 Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd 

 (Tudalennau 36 - 42)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar weithredu’r 

mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd 

Ymateb gan Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru i adroddiad y 

Pwyllgor ar weithredu’r mesurau interim ar gyfer diogelu’r amgylchedd 

(Saesneg yn unig) 

5.2 Datgarboneiddio cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru 

 (Tudalennau 43 - 44)  



 

 

Dogfennau atodol: 

Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i lythyr y Cadeirydd, dyddiedig 6 

Hydref 2022, mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i ddatgarboneiddio 

cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru 

5.3 Deiseb P-06-1292 – Cymru Sero Net 

 (Tudalen 45)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd mewn perthynas â 

deiseb P-06-1292 – Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd 

ar allyriadau cwmpas 3 a'u cynnwys mewn targedau sero net 

5.4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU 

 (Tudalennau 46 - 47)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad y Pwyllgor ar y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU 

5.5 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio 

 (Tudalennau 48 - 49)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor 

Llywodraeth Leol a Thai mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

5.6 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio 

 (Tudalennau 50 - 60)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn cysylltiad â’r Bil Ffyniant 

Bro ac Adfywio 

5.7 Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 

 (Tudalennau 61 - 62)  

Dogfennau atodol: 



 

 

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

Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn 

perthynas â’r Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 

Gwledig 

5.8 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau 

 (Tudalennau 63 - 65)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog mewn perthynas â 

chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau 

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

 (Tudalen 66)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgol Gynradd Llanisien Fach yn sgil ymweliad yr 

ysgol â’r Senedd i rannu sylwadau ynghylch eitemau plastig untro 

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

 (Tudalennau 67 - 72)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion 

Plastig Untro) (Cymru) 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch Bil Diogelu’r 

Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

5.11 Addasu i'r hinsawdd a chyllidebau carbon 

 (Tudalennau 73 - 74)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn 

cysylltiad ag addasu i’r hinsawdd a chyllidebau carbon 

5.12 Gwefru cerbydau trydan 

 (Tudalen 75)  

Dogfennau atodol: 



 

 

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn 

cysylltiad â gwefru cerbydau trydan 

5.13 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

 (Tudalennau 76 - 77)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at 

gadeiryddion pwyllgorau ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 

gyfer 2023-24 

5.14 Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022 

 (Tudalennau 78 - 79)  

Dogfennau atodol: 

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

mewn perthynas â Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022 

5.15 Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 80 - 81)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd at y Cadeirydd mewn cysylltiad â Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 

 

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

y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw 

(12.30)   

 

Cyfarfod preifat (12.30-12.40)  

 

7 Gwaith craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol 

Cymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2 

   



 

 

8 Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog 

Newid Hinsawdd – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 3 a 
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9 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 82 - 88)  

Dogfennau atodol: 

Papur -  Blaenraglen waith (Saesneg yn unig) 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 9

Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid 
Hinsawdd 

 
Papur Tystiolaeth ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Seilwaith, Tachwedd 2022 
 
 
Datgarboneiddio cartrefi o dan berchnogaeth breifat 
 

1. Mae gwresogi’n rhan fawr o'r her ddatgarboneiddio, gan ei fod yn cyfrif am 
bron hanner yr ynni y mae'r DU yn ei ddefnyddio, a thraean o'r allyriadau 
carbon.  

 
2. Mae Sero Net Cymru yn gosod y cyd-destun ar gyfer datgarboneiddio Cymru. 

Byddwn yn cyhoeddi strategaeth wres ar gyfer Cymru yn 2023 a fydd yn 
adeiladu ar Gymru Sero Net. Bydd y strategaeth hon yn cynnwys polisïau a 
chynigion mwy manwl ar gyfer datgarboneiddio gwresogi. Byddwn yn 
amlinellu'r ffordd rydym yn bwriadu datblygu polisïau a rhaglenni ar gyfer 
datgarboneiddio systemau gwresogi ac oeri mewn adeiladau, ynghyd ac 
allyriadau sy'n gysylltiedig â gwres yn y sector diwylliannol.  

 
3. Mae Cymru Sero Net hefyd yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer adeiladu 

cartrefi newydd sy'n garbon isel ac i'r safonau uchaf. Er mwyn lleihau 
allyriadau, mae angen inni osod safonau heriol ar gyfer ôl-osod tai, fel y gall 
pobl sy'n byw yn y cartrefi hyn ddefnyddio ynni'n effeithlon. Mae ôl-osod 
cartrefi presennol yn broses gymhleth a pharhaus. Mae'n debygol y bydd 
angen sawl cam ôl-osod ar gartrefi i leihau eu hallyriadau fesul cam, gan 
groesawu arloesedd ac yn arbrofi dros gyfnod. 

 
4. Mae angen inni sicrhau effeithlonrwydd ynni fel rhan o ddull adeilad cyfan i 

leihau allyriadau carbon. Yn y dyfodol bydd llai o nwy yn cael ei ddefnyddio ar 
gyfer gwresogi. Yn hytrach defnyddir technolegau gwresogi carbon isel fel 
pympiau gwres, rhwydweithiau gwres ac o bosibl hydrogen. 

 
Datgarboneiddio Cartrefi 
 

5. Amcangyfrifodd adroddiad Comisiwn Cenedlaethau'r Dyfodol, "Cartrefi addas 
ar gyfer y Dyfodol: yr Her Ôl-osod", y byddai cost datgarboneiddio cartrefi 
Cymru tua £15 biliwn, wedi'i dadansoddi fel a ganlyn.  
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Deiliadaeth/statws  Nifer y cartrefi  Y buddsoddiad 
cyfartalog sy'n ofynnol 
fesul cartref  

Cyfanswm y  
buddsoddiad 
(biliynau)  

Tai cymdeithasol  230,000 (~21,000 mewn 
tlodi tanwydd)  

£24,000  £5.52  

Tai sydd mewn tlodi 
tanwydd  

155,000 (~21,000 yn cael 
eu rhentu'n 
gymdeithasol)  

£35,984  £4.82  

Y sector rhentu 
preifat  

180,000 (~36,000 mewn 
tlodi tanwydd)  

£4,700  £0.67  

Perchen-feddiannydd  924,000 (~99,000 mewn 
tlodi tanwydd)  

£4,525  £3.73  

Cyfanswm 
 

- £14.75  

 
6. Y cartrefi sydd angen y buddsoddi mwyaf yw tai cymdeithasol a thai sydd 

mewn tlodi tanwydd, ac mae’r rhain yn cael eu targedu gan y Rhaglen Ôl-
osod er mwyn Optimeiddio a’r Rhaglen Cartrefi Clyd, yn y drefn honno. 

 
7. O ran cyllid, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i flaenoriaethu buddsoddi 

mewn datgarboneiddio tai cymdeithasol, drwy wneud cyllid ar gael i 
landlordiaid drwy'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio. Rydym yn dechrau 
gyda thai cymdeithasol cyn symud ymlaen i ddeiliadaethau eraill, gan mai 
dyma lle mae gennym y pwerau mwyaf.   

 
8. Y targed cychwynnol ar gyfer buddsoddi mewn tai cymdeithasol oedd £220 

miliwn dros dymor y Llywodraeth, gyda thua £70 miliwn wedi'i fuddsoddi hyd 
yn hyn. Fodd bynnag, eleni mae £60 miliwn wedi cael ei ddyrannu i 
landlordiaid cymdeithasol, ac mae cyllid dangosol o £70 miliwn y flwyddyn 
wedi cael ei ddarparu ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, gan gynyddu cyfanswm y 
gyllideb i £270 miliwn.   

 
9. Mae sianelu buddsoddiadau'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio drwy 

landlordiaid cymdeithasol yn cefnogi dull 'profi a dysgu' o ran sut i 
ddatgarboneiddio cartrefi'n effeithiol ac yn effeithlon. Y ogystal â gwerthuso'r 
agweddau technegol ar y gwaith a'r agweddau sy'n ymwneud â thenantiaid, 
bydd y costau gwirioneddol yn cael eu monitro a'u defnyddio yn y tybiaethau 
ym modelau'r dyfodol ar gyfer datgarboneiddio tai. Bydd hyn yn darparu'r 
sbardun ar gyfer dechrau'r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi o dan 
ddeiliadaethau eraill o 2023. 

 
10. Yn Nghymru mae gennym hanes cryf o weithio mewn partneriaeth â 

landlordiaid cymdeithasol i ddarparu cartrefi o ansawdd uchel ar gyfer yr 
aelwydydd a'r cymunedau mwyaf agored i niwed. Rydym yn defnyddio 
cysylltiadau â phobl rydym yn gallu dibynnu arnynt i sicrhau, mewn marchnad 
newydd sy'n datblygu yn gyflym, fod gennym sicrwydd ynghylch ansawdd a 
phriodoldeb ymyriadau. Mae gweithio gyda'r sector tai cymdeithasol gyntaf 
hefyd yn helpu i gynyddu'r sylfaen sgiliau, ac yn cynnig cyfleoedd i sicrhau'r 
deunyddiau a datblygu'r cadwyni cyflenwi sydd eu hangen i ddatgarboneiddio 
cartrefi Cymru yn gyflym ac ar raddfa fawr.  

 
11. Rydym yn glir, pan fyddwn yn trafod ôl-osod, mai prin yw'r atebion syml, ac 

nid oes ateb syml ar gyfer yr holl stoc dai yng Nghymru. O'r herwydd, rydym 
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wedi ymrwymo i wneud yn siŵr ein bod yn deall yn glir unrhyw broblemau, ac i 
weithio gyda phartneriaid ar draws y sector i sicrhau bod ein dull yn seiliedig 
ar dystiolaeth ac, er ei fod yn uchelgeisiol, fod modd ei gyflawni.  

 

12. Rydym yn casglu tystiolaeth a data llinell sylfaen o gartrefi sy'n cael eu hôl-
osod ar hyn o bryd. Bydd y data hwn yn sicrhau ein bod yn gallu mesur effaith 
y gweithgareddau rydym yn buddsoddi ynddynt. Dim ond drwy ddull sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth y gallwn sicrhau bod buddsoddiadau yn y dyfodol yn 
dibynnu ar atebion yr ydym yn hyderus y byddant yn gweithio ar gyfer cartrefi 
a deiliadaethau gwahanol.  

 
Cartrefi o dan berchnogaeth breifat 
 

13. Heb os mae datgarboneiddio cartrefi o dan berchnogaeth breifat, rhai sy'n 
cael eu rhentu yn breifat a'r rhai yn y sector perchen-feddiannydd yn fwy 
cymhleth. Er enghraifft, mae nifer mawr o landlordiaid yn y sector rhentu 
preifat, o'u cymharu â'r grŵp bach o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. 
Dim ond un cartref neu ddau mae llawer o landlordiaid yn y sector rhentu 
preifat yn berchen arnynt. Mae'n bosibl na fyddant yn cadw'r cartrefi hyn am 
gyfnodau hir ac mae'n bosibl na fydd ganddynt gofnodion o'r buddsoddiadau 
mae perchnogion blaenorol wedi'u gwneud yn y gorffennol.  Mae hyn yn 
wahanol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sy'n cadw stoc am gydol 
oes yr adeilad, ac yn cadw cofnodion o'u buddsoddiadau am gyfnodau hir.   

 
14. Fodd bynnag, rydym yn gwybod y bydd angen modelau cyllido arloesol i dalu 

am y gwaith o ddatgarboneiddio'r cartrefi hyn, ac ni ellir dibynnu yn llwyr ar 
Lywodraeth Cymru i dalu'r costau hyn. Fodd bynnag, rydym yn hyderus y 
bydd y dysgu oddi wrth y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a chynlluniau 
eraill yn ein rhoi mewn sefyllfa gref i ddechrau'r gwaith ar y deiliadaethau 
eraill, ynghyd â dysgu oddi wrth systemau eraill fel cynlluniau eraill y 
llywodraeth a'n Grŵp Arbenigol ar Weithredu Datgarboneiddio. 

 
15. O ran cartrefi o dan berchnogaeth breifat, rydym wedi dechrau ystyried camau 

gweithredu cychwynnol. Mae Llywodraeth Cymru, er enghraifft, wedi dechrau 
gwerthuso amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ariannu gwaith ôl-osod yn y sector 
perchen-feddianwyr a'r sector rhentu preifat. Mae'r rhain yn ymgorffori cyllid 
grant a chyllid ad-daladwy. Bydd capasiti ariannol y defnyddiwr terfynol yn 
helpu i'w gyfeirio at yr ateb ariannu mwyaf priodol yn y tymor canolig.   

 
16. Mae rhai o'r modelau ar gyfer ariannu a ystyrir yn cynnwys asesu ynni glân 

fesul adeilad lle mae'r benthyciad yn gysylltiedig â'r adeilad yn hytrach na’r 
unigolyn, benthyciadau llog isel, benthyciadau rhyddhau ecwiti a morgeisi 
gwyrdd. Mae'n bosibl hefyd y bydd angen mecanwaith grant ar gyfer 
aelwydydd incwm is er, ar gyfer y rhai sydd mewn tlodi tanwydd sy'n bodloni 
meini prawf y cynllun, mae Cynllun Nyth y Rhaglen Cartrefi Clyd wedi bod yn 
darparu cymorth.  

 
17. Mae datgarboneiddio a gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru, ym 

mhob deiliadaeth, a'r ffordd y byddwn yn ariannu hyn, yn gymhleth. Mae 
heriau sylweddol o ran y seilwaith a’r cyllid sydd ei angen. Mae Llywodraeth 
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Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid i archwilio opsiynau. Yn benodol, 
yn ddiweddar rydym wedi dechrau gwaith gyda Banc Datblygu Cymru, gan 
edrych ar opsiynau cyllid ar gyfer y sector perchen-feddiannydd.  Rydym 
hefyd yn dod â phanel o arbenigwyr ynghyd o ar draws y sector ariannu i 
weithio gyda ni i werthuso opsiynau a llunio'r atebion ariannu hyfyw terfynol 
hynny.    

 
18. Mae hefyd angen ystyried yr effeithiau ehangach. Er enghraifft, nid yw'r 

Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni sy'n berthnasol i'r sector rhentu preifat 
wedi cael eu datganoli. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth y DU yn adolygu 
ymatebion i ymgynghoriad mewn perthynas â'r Safonau Gofynnol 
Effeithlonrwydd Ynni, y bydd disgwyl i landlordiaid preifat eu bodloni. Mae 
bwrw ymlaen yng Nghymru, cyn i benderfyniadau gael eu gwneud ar lefel y 
DU gyfan, yn peri risg o ddyfalu canlyniadau'r ymgynghoriad, sy'n golygu 
efallai y bydd rhaid i landlordiaid ymgymryd â gwelliannau amryfal i fodloni'r 
ddau ofyniad. 

 
19. Mae hyn, yn ei dro, yn peri risg o effeithio ar ansawdd bywyd tenantiaid 

preifat, ac o bosibl yn gorfodi landlordiaid preifat i werthu'r cartrefi yn hytrach 
na chynnal gwaith unioni – a byddai hyn yn lleihau nifer y cartrefi rhent yng 
Nghymru. Mae gwerthoedd rhent isel yng Nghymru, ac felly capasiti ariannol 
landlordiaid i gynnal gwaith gwella sylweddol ar gartrefi mewn perthynas â 
thargedau'r Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni, wedi cael ei godi gyda'r 
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a dylai'r mater hwn gael ei 
ystyried ganddynt pan fyddant yn datblygu'r ymateb i'r ymgynghoriad.  

 
20. I liniaru'r problemau hyn, ar hyn o bryd rydym yn archwilio prosiect i gefnogi 

landlordiaid cymdeithasol i ddatgarboneiddio eu hadeiladau, cyfuniad o 
Gynllun Llesio Cymru a'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio. O dan 
gynigion sy'n cael eu harchwilio ar hyn o bryd, byddai cartrefi sy'n ymuno â 
Chynllun Llesio Cymru yn gymwys ar gyfer cyllid grant i wella effeithlonrwydd 
ynni'r adeilad.   

 
21. Rydym yn cydnabod y cysylltiad rhwng yr her o ddatgarboneiddio cartrefi a 

threchu tlodi tanwydd.  Rydym yn gweithio i sicrhau bod cydlyniaeth rhwng y 
meysydd polisi hyn.  

 
22. Mae llawer yn y sector ‘gallu talu’ yn awyddus i ddechrau ar y gwaith o 

ddatgarboneiddio eu cartrefi. I'w cefnogi ac i roi sicrwydd iddynt eu bod yn 
cymryd y camau cywir ar gyfer eu cartrefi, yn ogystal â darparu cyngor, 
cymorth a chanllawiau ehangach i bawb sy'n gysylltiedig â'r gwaith o 
ddatgarboneiddio adeiladau preswyl, byddwn hefyd yn buddsoddi mewn Hyb 
Perfformio Tai Carbon Sero Net. Bydd yr hwb yn dod ag arweiniad arbenigol 
ar bob agwedd ar ddatgarboneiddio cartrefi ar sail ‘Er Da’. Unwaith eto, bydd 
yr Hyb yn darparu mynediad at gyngor arbenigol, ymchwil a datblygu, 
canllawiau, caffael a'r arferion gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol, o dan 
un to rhithwir.  Fodd bynnag, ar ôl y flwyddyn gyntaf, disgwylir y bydd y 
gwasanaethau mae'r Hyb yn eu cynnig yn cael eu hehangu i helpu 
landlordiaid preifat a pherchnogion cartrefi hefyd. 
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Safon Ansawdd Tai Cymru 
 

23. Cafodd Safon Ansawdd Tai Cymru ei chyflwyno yn 2002 i bennu'r safon ar 
gyfer 230,000 o gartrefi cymdeithasol yng Nghymru, ac mae wedi bod yn 
annog landlordiaid cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid gwerth £2 biliwn ers 2004 i gefnogi 
rhaglen wreiddiol y Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae targed SAP 65 (EPC D) 
presennol wedi bod ar waith ers 2008, ac ar 31 Rhagfyr 2020 roedd 99% o'r 
stoc tai cymdeithasol wedi bodloni'r safon.  

 
24. Cynhaliwyd ymgynghoriad ynghylch Safon Ansawdd Tai Cymru newydd i 

Gymru (Safon 2023) yn ystod yr haf, a daeth i ben ar 3 Awst. Rydym yn 
parhau i fonitro'r gwaith o weithredu Safon Ansawdd Tai presennol Cymru 
wrth inni fwrw ymlaen â'r gwaith o ddatblygu fersiwn wedi'i diweddaru. Mae’r 
cynnig ar gyfer Safon 2023 yn cyflwyno rhagor o elfennau o effeithlonrwydd 
ynni na'r safon flaenorol, a bydd yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid 
uwchraddio eu hadeiladau er mwyn sicrhau allyriadau carbon sero net, yn 
ogystal â sicrhau bod pobl yn gallu fforddio gwresogi eu cartrefi. Mae prif 
heriau’r safon newydd yn canolbwyntio ar y cyllid sydd ar gael, capasiti sgiliau 
yn y wlad i wneud y gwaith sydd ei angen, yr amserlen uchelgeisiol a gynigir 
a'r angen am ymgysylltu cadarn â thenantiaid er mwyn hwyluso'r gwaith o 
gyflawni'r safon. Ar hyn o bryd mae ymatebion yr ymgynghoriad yn cael eu 
dadansoddi gan ymgynghorwyr allanol, ac rydym yn disgwyl derbyn y 
canlyniadau ym mis Tachwedd y flwyddyn hon. Ar ôl i'r ymatebion gael eu 
hystyried, bydd safon derfynol yn cael ei chyhoeddi rywbryd y flwyddyn nesaf.   

 
 

Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus erbyn 2030 
 

25. Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei map ffordd ar gyfer 
datgarboneiddio ar draws sector cyhoeddus Cymru mewn trosolwg strategol 
o'r meysydd â blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithredu, a'r cerrig milltir 
sydd eu hangen er mwyn i sector cyhoeddus Cymru gyflawni allyriadau 
nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 2030.  

 
26. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno fframwaith cryf i ategu'r ymrwymiad 

hwn sy'n cynnwys:  

• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, sy'n ei gwneud yn 
ofynnol inni ystyried problemau tymor hir parhaus fel tlodi, 
anghydraddoldebau iechyd a newid hinsawdd 

• Yr Argyfwng Hinsawdd a gafodd ei ddatgan gan Lywodraeth Cymru yn 
2019 

• Cafodd y Cynllun Cyflawni Carbon Isel statudol cyntaf, Ffyniant i Bawb: 
Cymru Carbon Isel ei gyhoeddi yn 2019  

• Cafodd Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd, ein cynllun 
diweddaraf ar gyfer addasu i'r hinsawdd, ei gyhoeddi yn 2019  

• Statws carbon sero-net erbyn 2030: map ffordd ar gyfer y sector 
cyhoeddus  

• Canllaw’r Sector Cyhoeddus ar gyfer adrodd ar sero net 
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• Y Rhaglen Lywodraethu 

• Cafodd Cymru Sero Net – Cyllideb Garbon 2 (2021–2025) ei chyhoeddi 
ym mis Hydref 2021.  

  
Adrodd gan y Sector Cyhoeddus  
 

27. Sefydlwyd proses adrodd ar allyriadau sector cyhoeddus Cymru yn 2021 pan 
gyhoeddwyd Statws carbon sero-net erbyn 2030: map ffordd sector cyhoeddus a 
Chanllaw’r sector cyhoeddus ar gyfer adrodd ar garbon sero-net i alluogi pob 
sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru i adrodd ar eu hallyriadau carbon yn 
flynyddol. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru linell sylfaen 2019/20 Cymru 
gyfan gyda'r canlyniadau ar gyfer 2020/21 ym mis Gorffennaf 2022. Dyma'r 
ffigurau:  

 

Allyriadau Sector Cyhoeddus 2019–20 a 2020–21 (kt CO2 e) 

 Amaethyddiaeth  Adeiladau Trafnidiaeth Waste Cadwyni 
Cyflenwi  

Defnydd 
Tir 

Cyfanswm 

2019-
20 

2.1 581.4 301.1 66.8 2809.7 -408.4 3353 

2020-
21 

2.1 520.9 268.1 61.9 2839.3 -413.2 3279 

 
28. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno data ar allyriadau ar gyfer 2021-22 oedd 9 

Medi. Mae'r data bellach yn cael ei ddadansoddi a bydd yn cael ei gyhoeddi 
fis Rhagfyr 2022.  

 
29. Mae mesur ac adrodd ar allyriadau carbon yn effeithiol yn hanfodol i 

Lywodraeth Cymru a'r sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn cyflawni ein 
huchelgais o sicrhau sero net erbyn 2030. Mae adrodd ar allyriadau yn 
flynyddol yn ein galluogi i gynnal nifer o swyddogaethau:  

• Dangos canlyniadau cyffredinol 

• Monitro perfformiad cynlluniau gweithredu ar ddatgarboneiddio'n effeithiol 

• Penderfynu ynghylch camau gweithredu yn y dyfodol 

• Nodi meysydd sy'n peri pryder 

• Nodi lle mae angen inni wella ein dealltwriaeth a mireinio ein cyfrifiadau ar 
gyfer allyriadau carbon 

• Diffinio maint yr her i wireddu'r uchelgais hwn.  
 

30. Mae adrodd gan y sector cyhoeddus yn broses ailadroddus, gydag ymgysylltu 
parhaus ar draws y sector cyhoeddus i goladu adborth a rhoi gwelliannau ar 
waith ar gyfer y cylch adrodd nesaf. Mae'n sicrhau bod gennym broses 
safonol ar gyfer adrodd ar allyriadau carbon ar draws y sector cyhoeddus, 
gyda data o ansawdd gwell a monitro gwell i arwain penderfyniadau. 

 
31. Mae adrodd gan y sector cyhoeddus yn wirfoddol, ac mae lefel y cyfranogiad 

wedi bod yn uchel. Adroddodd dros 50 sefydliad ar draws y sefydliad 
cyhoeddus ar eu hallyriadau carbon rhwng 2019/20 a 2020/21, cyfradd 
ymateb o 80%. Ar gyfer 2021/22 mae 67 sefydliad eisoes wedi ymateb erbyn 
y dyddiad cau, cyfradd ymateb o 95%. Defnyddiodd y broses bresennol ein 
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canllawiau diwygiedig, gan roi ar waith wersi gwerthfawr o'r ddwy flynedd 
gyntaf o adrodd. 

 
Uchelgais Cyffredin 
 

32.  Mae nifer cynyddol ac aeddfedrwydd cynlluniau datgarboneiddio, a'r lefel o 
gyfranogi mewn perthynas ac adrodd ar allyriadau, lefel yr adnoddau a nifer y 
bobl sy'n cymryd rhan yn dangos yr ymrwymiad ar draws sector cyhoeddus 
Cymru i gyflawni ein uchelgais cyffredin ar gyfer sero net erbyn 2030. Mae 
nifer o fforymau / gweithgorau ar draws y sector cyhoeddus i gydlynu a 
chefnogi'r gwaith o weithredu cynlluniau datgarboneiddio. Mae hyn yn 
cynnwys Panel Strategol Awdurdodau Lleol ar Newid Hinsawdd a Rhaglen 
Argyfwng Hinsawdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

 
33.  Mae'r lefel uchel o gyfranogi gan y sector cyhoeddus mewn adrodd ar 

allyriadau yn dangos lefel yr ymrwymiad i'r uchelgais cyffredin i gyflawni sero 
net erbyn 2030.  

 
Arweinyddiaeth  
 

34. Mae ymrwymiad y sector cyhoeddus i sero net a'r gwaith sylweddol sy'n cael 
ei wneud i gyflawni uchelgais ar gyfer sero net erbyn 2030 yn dangos ei rôl 
arweiniol glir i weddill Gymru ei gweld. 

 
35. Mae gan Lywodraeth Cymru rôl arweiniol ar gyfer Cymru a'r sector 

cyhoeddus. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu gan y ffaith ein bod wedi creu 
Adran Newid Hinsawdd a chan gylch gwaith y Bwrdd Portffolio Newid 
Hinsawdd. Mae’r Bwrdd yn cynnwys pob rhan o Lywodraeth Cymru sy'n 
cyfrannu at fynd i’r afael â newid hinsawdd, neu sy’n cael ei effeithio ganddo.  
Mae'n sicrhau bod y rheini sydd â mandad (y rheini sydd â chyfrifoldebau 
polisi neu weithredol) yn atebol am eu gweithredoedd a'n bod ni'n parhau i fod 
ar y trywydd cywir i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir yn unol â'r targedau 
deddfwriaethol. 

 
36. Cyn bod hir bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chynllun Strategol Sero 

Net a fydd yn amlinellu sut y bydd yn cyflawni Sero Net fel sefydliad. Mae'r 
gwaith yn cydnabod y gwaith sylweddol sydd eisoes wedi cael ei wneud i 
leihau ein hallyriadau, er enghraifft, cyflwyno opsiynau teithio cynaliadwy (gan 
gynnwys yr opsiwn i lesio cerbydau carbon isel), a'r gostyngiad mewn 
allyriadau o'n hystad weinyddol o 76% dros y 11 mlynedd diwethaf.  Bydd 
hefyd yn atgyfnerthu gwaith i wireddu'r uchelgais cyffredin ar gyfer sero net yn 
y sector cyhoeddus erbyn 2030.   

 
37. Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r sector cyhoeddus ehangach drwy 

sefydlu rhaglenni effeithiol i ategu'r weledigaeth gyffredin, drwy 
arweinyddiaeth, cyngor a chymorth ariannol. Er enghraifft, ers 2019 mae 
Llywodraeth Cymru wedi ariannu'r CLlLC i gynnal a chefnogi rhaglen ar gyfer 
Awdurdodau Lleol, gan ganolbwyntio ar arweinyddiaeth fel y prif ysgogydd ar 
gyfer newid, a chefnogi'r gwaith o ddatblygu ymrwymiadau allweddol 
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Awdurdodau Lleol. Bydd y rôl arweinyddiaeth yn helpu i gynnal momentwm a 
sicrhau cydweithio parhaus ar draws y sector chyhoeddus.  

 
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru 
 

38.  Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth technegol, 
strategol ac ariannol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ac 
effeithlonrwydd ynni yn y sector cyhoeddus ac mewn cymunedau. Mae'r 
cymorth yn helpu'r sector cyhoeddus i gyflawni eu cynlluniau datgarboneiddio, 
i leihau eu hallyriadau carbon ac i wneud arbedion. Ers Gorffennaf 2018 mae 
wedi cefnogi prosiectau ledled Cymru, gan arbed 432,000 tunnell o CO2, a 
chreu incwm ac arbedion lleol gwerth £212 miliwn.  

 
39. Mae'r cymorth technegol a ddarperir drwy'r gwasanaeth yn sicrhau bod y 

cyllid yn cael ei dargedu yn effeithiol ac yn cynyddu capasiti i'r sector 
cyhoeddus gyflawni. Mae'r cymorth hefyd yn cynnwys gweithdai i helpu i 
rannu'r arferion gorau a gwybodaeth, gan fynd i'r afael â rhai o'r bylchau 
sgiliau yn y sector cyhoeddus.  

  
40. Enghraifft o brosiect wedi'i gefnogi drwy'r Gwasanaeth Ynni yw Fferm Solar 

Brynwhillach yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Dyma'r ysbyty cyntaf yng 
Nghymru i ddatblygu ei fferm solar ei hun ar raddfa lawn, am gost o £5.7 
miliwn. Mae'r prosiect 4MW wedi cael ei ddatblygu ar dir ar Fferm 
Brynwhillach, wedi'i gysylltu ag Ysbyty Treforys â chebl preifat 3km o hyd. 
Bydd yn darparu bron chwarter o bŵer Ysbyty Treforys, gan dorri'r bil trydan 
tua £500,000 y flwyddyn, a lleihau allyriadau carbon yn sylweddol. Ar adegau 
cynhyrchu brig, gallai cyflenwi trydan ar gyfer yr ysbyty cyfan. Nid yw'r fferm 
solar wedi'i chysylltu â'r grid. Roedd y prosiect yn cynnwys fferm solar a 
mesurau arbed ynni a lleihau carbon eraill, fel goleuo ac inswleiddio, yn 
daladwy ar sail buddsoddi i arbed. Rydym bellach yn cefnogi cynlluniau i 
ddarparu batris i storio ynni ar y fferm solar. Enghraifft arall yw Awdurdod 
Lleol Blaenau Gwent, a dderbyniodd gymorth gwerth £3.9 miliwn i wneud eu 
fflyd yn ynni effeithlon ac i ôl-osod eu hystad.  Dros oes y mesurau hyn 
byddant yn arwain at arbedion o 23.3k tCO2 a £9.2 miliwn. 

 
Cyfraniad Tirweddau at Ddatgarboneiddio 
 

41.  Mae Awdurdodau Parc Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol 
Eithriadol o fewn ardaloedd Awdurdodau Lleol wedi gwneud cynnydd da ar 
ddatgarboneiddio yn y blynyddoedd diwethaf, wedi'u helpu gan gynllun cyfalaf 
Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy. Yn bennaf mae hyn wedi bod ar 
ffurf lleihau ôl-troed Awdurdodau Parc Cenedlaethol drwy ôl-osod adeiladau a 
newid cerbydau staff i gerbydau trydan. Mae pencadlys Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth wedi gosod batris, set o baneli 
ffotofoltaig ac insiwleiddio, gan arwain at ostyngiad o hanner yn yr ynni a 
ddefnyddir, er bod yr arbedion hynny wedi cael eu colli oherwydd chwyddiant. 
Mae tua 15 cerbyd trydan wedi cael eu prynu ar draws y tri Awdurdod Parc 
Cenedlaethol, ac mae dros 100 man gwefru cerbydau trydan wedi cael eu 
gosod.  
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42. Mae cyrff tirwedd hefyd wedi cydnabod yr angen i gefnogi datgarboneiddio ar 
draws eu tirwedd ehangach, lle mae ganddynt y pwerau polisi i wneud hynny. 
Mae hybu teithio mwy cynaliadwy, fel gwasanaethau bysiau gwennol â 
chymhorthdal, a phartneriaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri â 
Thrafnidiaeth Cymru i annog teithio mwy cynaliadwy yn yr Wyddfa a'r ardal o'i 
amgylch. Mae atafaelu carbon hefyd yn maes pwysig o ddiddordeb, ac mae 
Awdurdodau Parc Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog wedi rhoi rhaglen 
adfer mawndiroedd ar waith, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. 
Mae hefyd drafodaethau'n mynd rhagddynt ynghylch denu buddsoddiadau 
gan y sector preifat er mwyn cynyddu'r effaith. 

 
Caffael Carbon Isel, Effeithlon o ran Adnoddau 
 

43. Mae targed o sero net erbyn 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru 
yn cynnwys allyriadau cadwyn gyflenwi Cwmpas 3, i fyny'r gadwyn o ran y 
cynhyrchion sy'n cael eu caffael, ac i lawr y gadwyn o ran o ffordd mae 
gwastraff a gynhyrchir gan y sector cyhoeddus yn cael ei reoli. Er enghraifft, 
yn ôl Cynllun Cyflawni Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru roedd allyriadau 
Cwmpas 3 yn cyfrif am 81% o ôl troed carbon GIG yn 2018/19 ac, yn ôl 
categori gwariant, roedd caffael nwyddau yn cyfrif am 61% o'r ôl troed carbon. 

 
44. Mae codi adeiladau cyhoeddus hefyd ag ôl troed carbon uchel. Mae 

effeithlonrwydd adnoddau a newid i ddull economi gylchol hefyd yn gallu 
lleihau allyriadau carbon Cwmpas 3 yn sylweddol, o ran nwyddau sy'n cael eu 
caffael a gwastraff sy'n cael ei greu (neu, yn ddelfrydol, ei osgoi). Mae hyn yn 
arbennig o wir ym maes adeiladu.  

 
45. Rydym yn rhoi grant i WRAP Cymru i ddarparu cyngor i gyrff cyhoeddus yng 

Nghymru ar gaffael cynaliadwy, carbon isel sy'n effeithlon o ran adnoddau. Yn 
ogystal â darparu cymorth pwrpasol i gyrff cyhoeddus unigol, mae WRAP 
Cymru hefyd wedi cefnogi datblygu fframweithiau cyffredin ar effeithlonrwydd 
adnoddau ar gyfer nwyddau allweddol fel dodrefn swyddfeydd, ac mae hefyd 
wedi cyhoeddi canllawiau cyffredinol. Gan gydnabod pwysigrwydd 
datgarboneiddio'r sector adeiladu, mae WRAP Cymru hefyd wedi cyhoeddi 
canllawiau ar gyfer Caffael Carbon Isel, Effeithlon o ran Adnoddau ar gyfer y 
Sector Adeiladu.   

 
46. O ran datgarboneiddio allyriadau Cwmpas 3 i lawr y gadwyn gyflenwi, mae 

atal gwastraff ac ailddefnyddio'n cael eu hargymell yn gryf iawn. Hefyd, mae 
cynyddu ailgylchu o ansawdd uchel yn helpu i leihau allyriadau Cwmpas 3, 
wrth ar yr un pryd ddarparu deunyddiau o ansawdd uchel ar gyfer 
gweithgynhyrchu yng Nghymru, a fydd hefyd yn eu helpu i leihau eu 
hallyriadau carbon. Y flwyddyn nesaf mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
cyflwyno rheoliadau newydd i'w gwneud yn ofynnol i bob safle busnes a 
sector cyhoeddus ddidoli deunyddiau ailgylchadwy allweddol, ac iddynt gael 
eu casglu ar wahân i'w hailgylchu.  
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Cyllid 
 

47. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ariannol drwy amrediad o 
fecanweithiau, fel Rhaglen Ariannu Cymru, a ddarparodd buddsoddiadau 
mewn prosiectau sector cyhoeddus gwerth £16 miliwn yn 2021–22. Er bod 
pwysau cynyddol ar gyllidebau, er enghraifft o ganlyniad i COVID a'r argyfwng 
costau byw, rydym yn parhau i roi pwys i'r buddsoddi hwn i alluogi 
Llywodraeth Cymru a'r sector cyhoeddus i fwrw ymlaen â'n uchelgais 
cyffredin.  
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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.   

Ein cyf/Our ref 

Llyr Gruffydd AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a’r Seilwaith 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
Senedd.Climate@senedd.wales 

14 Tachwedd 2022 

Annwyl Llyr, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Medi 2022 yn amgáu copi o adroddiad y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim 
diogelu'r amgylchedd. 

Rydym yn ddiolchgar am waith y Pwyllgor ar y mater pwysig hwn. Rwy'n cydnabod yr 
argymhellion a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor, ac yn amgáu ymateb manwl i'r rhain, gan 
dderbyn pob un o'r 8 argymhelliad. 

Yn gywir 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Atodiad 1. 

Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
yr Amgylchedd a Seilwaith dan y teitl Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim 
diogelu'r amgylchedd. 

Argymhelliad 1. 

Dylai Llywodraeth Cymru egluro a yw’n bwriadu ailbenodi’r Asesydd Interim am flwyddyn 
arall, sef tan fis Chwefror 2024. Os felly, rhaid iddi egluro’r camau y mae’n bwriadu eu 
cymryd i sicrhau bod corff goruchwylio statudol newydd yn weithredol cyn diwedd yr 
ailbenodiad.  

Ymateb: Derbyn 

Gallaf gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailbenodi'r Asesydd Interim am 
flwyddyn arall er mwyn sicrhau bod gwasanaeth IEPAW yn parhau i fod yn weithredol tan fis 
Chwefror 2024. 

Fel y cadarnhaodd y Prif Weinidog yn ei lythyr at y Pwyllgor dyddiedig 18 Gorffennaf 2022, 
mae gweithio tuag at sefydlu corff llywodraethu amgylcheddol yn rhan o'n Rhaglen 
Lywodraethu a'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru, ac rydym 
wedi ymrwymo i gyflwyno deddfwriaeth ar y mater pwysig hwn yn ystod tymor y Senedd hwn. 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio ar gyngor pellach i'r Gweinidog Newid 
Hinsawdd ar sefydlu corff parhaol.  

Ni allaf gynghori'r Pwyllgor ar hyn o bryd ar yr amserlenni ar gyfer sefydlu corff goruchwylio 
amgylcheddol parhaol, ond byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor gyda diweddariad ar y mater 
hwn cyn gynted ag y byddaf mewn sefyllfa i wneud hynny. 

Goblygiadau Ariannol – 

Argymhelliad 2. 

Dylai'r Asesydd Interim weithio tuag at wella ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r gwasanaeth. Fel 

isafswm, dylent:  

● nodi ffyrdd o'i gwneud yn haws i'r cyhoedd gael gafael ar wybodaeth am y gwasanaeth

drwy'r wefan, ac

● ymgysylltu â gwasanaethau cyngor am ddim perthnasol yng Nghymru fel ffordd o ddatblygu

llwybrau atgyfeirio i’r broses gwyno.

Argymhelliad 3. Dylai'r Asesydd Interim ymrwymo i gyhoeddi manylion ei rhaglen waith dreigl 

ar y wefan. Dylid diweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd.  

Ymateb: Derbyn 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cysylltu gyda'r Asesydd Interim ynghylch 
argymhellion 2 a 3 o'r adroddiad ac mae wedi dweud ei bod yn bwriadu gweithredu'r ddau 
argymhelliad yn llawn. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi'r gefnogaeth y mae angen i 
gyflawni'r gwelliannau hyn i'r Asesydd Dros Dro, yn enwedig drwy gymryd camau i sicrhau 
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cyfryngau cymdeithasol i roi cyhoeddusrwydd i waith yr IEPAW. Bydd yr Asesydd Interim yn 
ysgrifennu at y Pwyllgor ar wahân ar gynnydd yr argymhellion hyn. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim 
 

 

Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu manylion y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i 

amcangyfrif y galw ar y gwasanaeth a phennu’r gofynion cyfatebol o ran adnoddau, a hynny o 

ran nifer y dyddiau y caiff yr Asesydd Interim ei chontractio i weithio a’r cymorth 

ysgrifenyddiaeth ar gyfer y rôl.  

 
Ymateb: Derbyn 
 
Roedd amcangyfrifon cychwynnol ar gyfer y galw am y gwasanaeth yn seiliedig ar wybodaeth 
gan randdeiliaid oedd â diddordeb, gan gynnwys rheoleiddwyr megis Cyfoeth Naturiol Cymru 
ac ystyried llwyth gwaith y Comisiwn Ewropeaidd. Gall gynnwys y posibilrwydd y gallai system 
ddomestig fod yn fwy gweladwy a hygyrch, gan ddenu mwy o gwynion. Roedd yn anodd iawn 
rhagweld y llwyth achos, ond roedd yr amcangyfrifon cychwynnol y byddai 15-25 o 
gyflwyniadau yn cael eu derbyn bob blwyddyn, gan arwain at 4 – 6 ymchwiliad a 1-2 achos 
yn symud ymlaen i fesurau gorfodi.   
 
Mae'n bwysig nodi bod yr amcangyfrifon hyn wedi'u creu gyda chorff llywodraethu 
amgylcheddol parhaol mewn golwg, gyda'r gallu i ystyried cwynion am ddiffyg cydymffurfio 
honedig â'r gyfraith. O'r herwydd, roeddem yn disgwyl cylch gwaith mwy cyfyngedig yr 
Asesydd Interim i arwain at dderbyn llawer llai o achosion. Nid oedd modd cynhyrchu ffigwr 
cywir ar beth fyddai'r llwyth gwaith ar gyfer y trefniadau dros dro.     
 
Cafodd asesiad y Llywodraeth ei gadarnhau i ddechrau gan y llwyth gwaith a dderbyniwyd 
gan yr IEPAW yn ystod y chwe mis cychwynnol. Yn ystod 8 mis cyntaf ei weithredu, dim ond 
pum cyflwyniad a dderbyniwyd. Fel y nodwyd yn Adroddiad Blynyddol yr Asesydd Dros Dro, 
roedd cynnydd annisgwyl yn nifer y cyflwyniadau a dderbyniwyd yn ystod mis Tachwedd a 
Rhagfyr 2021(15 achos) a gymerodd y ffigwr cyffredinol i'r ystod y byddem wedi'i ddisgwyl ar 
gyfer corff gyda chylch gwaith llawer ehangach. 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim 
 

Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad brys o’r adnoddau sydd ar gael i’r 

Asesydd Interim. Wrth wneud hynny, rhaid iddi fodloni ei hun bod gan yr Asesydd Interim 

ddigon o adnoddau i gyflawni ei rôl a'i chyfrifoldebau'n effeithiol. Dylai Llywodraeth Cymru 

adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar ganlyniad yr adolygiad cyn gynted ag y bo'n ymarferol.  

 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae'r Llywodraeth yn cydnabod y pwysau y mae'r Asesydd Interim wedi'i wynebu, yn enwedig 
yn sgil y galw mawr am y gwasanaeth dros y 18 mis diwethaf, a'r goblygiadau fydd hyn wedi'u 
cael ar yr adnoddau fydd ar gael iddi. Rydym yn cytuno â'r Pwyllgor bod angen ystyried 
ymhellach ddarparu adnoddau i'r IEPAW i sicrhau y gall gyflawni ei swyddogaethau 
arfaethedig yn effeithiol nes bod trefniadau llywodraethu amgylcheddol parhaol ar waith.  
 
O'r herwydd, bydd y Llywodraeth yn ymrwymo i gynnal adolygiad mewnol o'r adnoddau ar 
gael i'r Asesydd Interim. Unwaith y bydd yr adolygiad hwn wedi'i gwblhau, byddwn yn adrodd 
yn ôl i'r Pwyllgor am ganfyddiadau'r adolygiad hwn cyn gynted â phosibl.  
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Yn y cyfamser, mae Tîm Ysgrifenyddiaeth IEPAW wedi bod yn gweithio i sicrhau adnodd 
ychwanegol i'r Asesydd Interim. Mae hyn wedi cynnwys comisiynu cefnogaeth allanol gan 
academyddion a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol wrth gynhyrchu adroddiadau IEPAW. Dylai 
hyn arwain at lai o ofynion ar amser yr Asesydd Interim, a fydd yn sicrhau bod yr IEPAW yn 
gallu cwblhau adroddiadau yn gynt yn y dyfodol. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim 
 

Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i gyhoeddi ei hymatebion i adroddiadau’r 

Asesydd Interim ymhen chwe wythnos o’u cael fan bellaf. Dylai’r ymatebion nodi pa gamau y 

mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd o ganlyniad i’r cyngor a/neu’r argymhellion, gan 

gynnwys amserlenni dangosol ar gyfer cyflawni. Os bydd Llywodraeth Cymru yn dewis peidio â 

gweithredu, dylai nodi ei rhesymau.  

 

Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i hysbysu’r Senedd pan fydd yn cyhoeddi 

ymateb i adroddiad gan yr Asesydd Interim. Dylai hyn fod ar ffurf datganiad ysgrifenedig.  

 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y ddau argymhelliad hwn yn llawn.   
 

 

Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth Cymru esbonio pa drefniadau sydd ar waith i fonitro 

effeithiolrwydd parhaus y mesurau interim ac effaith y mesurau ar ganlyniadau amgylcheddol.  

 
Ymateb: Derbyn  
 
Nid oes trefniadau monitro ffurfiol ar waith ar hyn o bryd, er bod Llywodraeth Cymru wedi bod 
yn ystyried opsiynau o ran gwerthuso effeithiolrwydd y mesurau dros dro a'u heffaith ar 
ganlyniadau amgylcheddol. Wrth wneud hynny, mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i sut y gellid 
defnyddio proses werthuso o'r fath i lywio dyluniad a datblygiad corff llywodraethu 
amgylcheddol parhaol i Gymru. 
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Llŷr Gruffydd MS 

Chair, Climate Change, Environment and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 

Cardiff Bay 

CF99 1SN 

Senedd.Climate@senedd.wales 

 

9 November 2022 

 

 

Dear Llŷr, 

 

Thank you for your letter of 28 September 2022 enclosing a copy of the Climate 

Change, Environment and Infrastructure Committee’s report on the operation of the 

interim environmental protection measures. 

 

I would like to thank the Committee for the work they have undertaken in this area and 

for inviting me to participate in the evidence session on 30 June 2022. I believe that 

the Committee’s recommendations provide an important package of improvements to 

ensure that the IEPAW can deliver its functions effectively until a permanent 

environmental oversight body is in place.  

 

Although the recommendations in the report are primarily aimed at the Welsh 

Government, there are two recommendations that are specifically directed towards 

me. These relate to raising public awareness of the IEPAW service and its 

transparency (recommendations 2 and 3 respectively). I fully agree with the 

Committee’s helpful recommendations in these areas and will outline below the 

actions that I intend to take in response to them. 

 

With regards to raising public awareness, I am working with my Secretariat to 

determine what can be done to increase the visibility of the IEPAW service. In these 

discussions whereby we hope to utilise Welsh Government resources, we are 

exploring the options of making better use of social media channels, as well as working 

towards ensuring that the IEPAW pages which are hosted on the Welsh Government 
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website are easier for the public to access. I will endeavour to update the Committee 

on this work as soon as is practicable. 

 

In line with the Committee’s recommendation that the IEPAW should engage with pro 

bono advice services in Wales, we have reached out to the following organisations to 

make them aware of the IEPAW’s service with a view to developing new referral 

routes: 

 

• Citizen’s Advice Bureau 

• The Law Society 

• Legal News Wales 

• JUSTICE  

• ADVOCATE 

• Wales and Chester Circuit 

• North Wales Law Centre  

• North and Mid Wales Law Clinic  

• Law Works 

• Access to Justice Foundation 

• Speakeasy Law Centre Cardiff 

 

Alongside this work, the Committee may also be interested to know that the I have 

recently authored a pair of articles for publication in the United Kingdom Environmental 

Law Association’s (UKELA) e-law newsletter and the Tenant Farmers’ Association 

(TFA) Cymru’s newsletters The first of these provides an overview of the IEPAW’s 

role, whereas the other provides an update on our recent work in relation to hedgerow 

protection and management. 

 

In response to recommendation 3, I agree with the Committee that publishing details 

of the IEPAW’s rolling programme of work on our webpages would be a valuable way 

of ensuring that stakeholders and the public are made aware of the ongoing work of 

the IEPAW. I intend to start publishing these updates on a quarterly basis, timing them 

to coincide with the IEPAW’s regular stakeholder meetings. These updates will also 

be sent directly to anyone who has signed up to receive them via the IEPAW’s cluster 

group.  

 

With regards to the Committee’s other recommendations, these have my full support. 

In particular, I support the Committee’s recommendation for an urgent review to be 

Tudalen y pecyn 41



 

conducted into the resourcing of the IEPAW service. I look forward to working with the 

Welsh Government over the coming weeks and months to ensure these 

recommendations are delivered in full.   

 

As stated during the evidence session, my work as IEPAW to date has developed via 

an iterative process and approach and I am keen to ensure that the work the role is 

transparent and accessible to all who have an interest in environmental protection and 

have concerns that they want to raise for consideration.  

 

Kindest regards, 

 

 
 

Dr Nerys Llewelyn Jones 

The Interim Environmental Protection Assessor for Wales 
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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 
SeneddClimate@senedd.wales 

10 Tachwedd 2022 

Dear Llyr 

Diolch am eich llythyr ar 6 Hydref 2022 ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith i ddatgarboneiddio cartrefi preifat yng Nghymru.  

Yn eich llythyr, rydych yn gofyn sut mae’r gwaith o ddatblygu strategaeth gynhwysfawr a 
chynllun cyflawni ar gyfer datgarboneiddio yn mynd yn ei flaen. Cyfeirir at y gwaith hwn yn yr 
ymateb i’r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
“Tlodi Tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd”.  

Er bod ein bwriad strategol wedi’i fynegi yn ein Cyllideb Carbon 2 (2021-25) Sero Net Cymru 
sy’n nodi ein gweledigaeth, ein huchelgais a’n polisïau a chynigion (Polisïau 43-50 a 
Chynigion 5-8), rydyn ni’n cydnabod bod angen mwy o fanylder a map ffordd ar gyfer ei rhoi 
ar waith.  

Er ein bod am ddatblygu cynllun cyflawni cynhwysfawr sy’n ymgorffori gwaith mewn meysydd 
heblaw am dai cymdeithasol, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn seiliedig ar dystiolaeth 
o’r hyn sy’n gweithio i ddatgarboneiddio.  Cynllun sy’n seiliedig ar ddysgu gwersi’r ORP a 
chynlluniau eraill fel yr IHP a’r Rhaglen Cartrefi Clyd.  

Rydyn ni’n glir, o ran ôl-osod, does dim atebion syml ac nid yw’r un ateb yn addas i bob rhan 
o’r stoc dai yng Nghymru. O’r herwydd, rydyn ni wedi ymrwymo i ddod i ddeall y problemau 
ac i gydweithio â phartneriaid ar draws y sector i sicrhau bod ein cynllun yn seiliedig ar y 
dystiolaeth, yn uchelgeisiol ac yn ymarferol.  

Er mwyn gwneud yn siŵr bod gennym gynllun ystyrlon sy’n ein tywys i’r dyfodol , rydyn ni 
wrthi’n casglu tystiolaeth am gartrefi sy’n cael eu hôl-osod. Trwy seilio’n gwaith ar dystiolaeth 
fel hyn, gallwn fod yn siŵr bod ein buddsoddiadau yn y dyfodol yn dibynnu ar atebion y gallwn 
fod yn hyderus sy’n gweithio mewn amrywiaeth o gartrefi a daliadaethau gwahanol.  

Mae’r dystiolaeth yn hanfodol hefyd i sicrhau bod trigolion Cymru’n teimlo’n ddiogel a sicr ac 
yn gallu defnyddio ynni yn eu cartrefi mewn ffordd sy’n ateb eu gofyn, wrth i’w cartrefi gael eu 
datgarboneiddio.  

Tudalen y pecyn 43

Eitem 5.2

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales
mailto:SeneddClimate@senedd.wales


Mae fy swyddogion wrthi’n cynnal ymarfer cwmpasu ar y gwaith hwn ac yn ystyried sut orau 
i ddatblygu map ffordd ar gyfer datgarboneiddio tai preswyl, gan gydbwyso’r angen hwn â’r 
ystod o ddisgwyliadau sy’n gysylltiedig â rhaglenni fel y Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio 
ac ehangu i’r PRS trwy alinio’r ORP â’r Cynllun Lesio Cartrefi.    
 
Bydd fy swyddogion yn gweithio gyda’n Grŵp Gweithredu ar Ddatgarboneiddio (DIG) i ffurfio 
grŵp arall o randdeiliaid i drafod blaenoriaethau’r map ffordd ar gyfer rhan gyntaf 2023.  
 
Unwaith y bydd hwnnw wedi’i ddatblygu a’r gwaith wedi’i ddechrau, bydd ein partneriaid a’n 
rhanddeiliaid wrth reswm yn parhau’n rhan o’r broses, a chyn cyhoeddi unrhyw fap ffordd, 
byddwn yn ymgynghori ar y cynigion a ddatblygir.  
 
Byddaf yn rhannu amserlen a’r drefn gyhoeddi y byddwn yn gobeithio ei dilyn gyda’r Pwyllgor 
ar ôl penderfynu arnyn nhw.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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27 Hydref 2022 

Annwyl Llyr 

Deiseb P-06-1292 Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a'u 

cynnwys mewn targedau sero net 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau’r ddeiseb uchod yn ein cyfarfod ar 10 Hydref, ynghyd â gohebiaeth 

gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. 

Yn y cyfarfod, cytunodd yr aelodau i ysgrifennu'n ôl at y Gweinidog Newid Hinsawdd er mwyn gofyn 

cwestiynau pellach ar y mater hwn. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at eich Pwyllgor er mwyn 

tynnu sylw at y ddeiseb yn sgil gwaith eich Pwyllgor ar Net Sero Cymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar gael ar ein gwefan 

at: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=39836&Opt=3.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r cyfeiriad e-bost isod, 

neu drwy ffonio 0300 200 6454. 

Yn gywir 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Deisebau 
— 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd. wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Llyr Gruffydd AS  

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

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.   

Our ref:  MA/RE/3374/22 

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

SeneddClimate@senedd.wales 
10 Tachwedd 2022 

Annwyl Llyr, 

Diolch am eich adroddiad ar ran y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar y 
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU. 

Rwy’n gwerthfawrogi’r gwaith y mae’r Pwyllgor wedi’i wneud wrth graffu ar y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil hwn, a sylwaf ein bod yn rhannu nifer o’r un pryderon. 

Rwy’n cytuno â’r Pwyllgor y gallai’r Banc chwarae rhan bwysig wrth gynyddu a chyflymu 
buddsoddiad i gefnogi’r broses o drosglwyddo Cymru i sero net. Felly, rydym wedi bod wrthi’n 
ymgysylltu â Llywodraeth y DU i gyflwyno gwelliannau synhwyrol i’r Bil er mwyn sicrhau bod 
datganoli yn cael ei barchu. 

Mae’r Pwyllgor yn tynnu sylw at bwysigrwydd cymalau 2 (Amcanion a gweithgareddau) a 3 
(Blaenoriaethau a chynlluniau strategol) o’r Bil, a mae’n nodi nad oes rôl, ar hyn o bryd, i 
Lywodraeth Cymru na’r Senedd. Rydym yn rhannu’r pryder hyn ac rydym yn cynnal 
trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar welliannau i fynd i’r afael â hyn. 

Yn fwy cyffredinol, rydym hefyd yn rhannu eich pryder ynghylch y ffaith nad oes rôl i 
Lywodraeth Cymru yn nhrefniadau llywodraethu’r Banc ac rydym yn ceisio mynd i’r afael â 
hyn gyda Llywodraeth y DU drwy welliannau penodol i’r Bil. 

Fel y Pwyllgor, roeddem yn falch o weld bod gwelliant yn Nhŷ’r Arglwyddi i ehangu’r diffiniad 
o seilwaith i gynnwys “atebion ar sail natur” er mwyn osgoi unrhyw amwysedd wrth dderbyn
cynigion o’r fath i’r Banc. Rydym yn cefnogi cadw’r gwelliant hwn wrth i’r Bil fynd drwy Dŷ’r
Cyffredin.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae ansefydlogrwydd sylweddol wedi bod yn San Steffan sydd 
wedi arwain at nifer mawr o newidiadau i Weinidogion Trysorlys Ei Fawrhydi ac mae hynny 
wedi llesteirio’r cynnydd a wnawn wrth drafod unrhyw gytundeb posibl. Bu oedi hefyd i daith 
y Bil drwy Dŷ’r Cyffredin oherwydd y newidiadau i gyfrifoldebau Gweinidogol y DU, a 
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chyhoeddiadau eraill fel Cynllun Twf 2022. Rwy’n deall y bydd y Bil yn awr yn symud ymlaen 
i’r Cyfnod Pwyllgor ar 22 Tachwedd. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu â 
Llywodraeth y DU ac i geisio gwelliannau priodol sy’n parchu datganoli. 
 
Gan fod trafodaethau’n parhau, yn anffodus ni allaf fod yn fwy penodol am union natur y 
gwelliannau hyd nes y gwneir cynnydd pellach. Fodd bynnag, bydd unrhyw gytundeb yn 
arwain at Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall a chyfle i’r Pwyllgor adrodd 
ymhellach ar y mater. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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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.   

John Griffiths AS  
Cadeirydd, Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 
SeneddHousing@senedd.cymru 

10 Tachwedd 2022 

Annwyl John  
Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Tachwedd ynglŷn â'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio ("y Bil"). Rwyf wedi ymateb i'ch 
cwestiynau isod.  

Cymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Mae fy swyddogion wedi bod yn mynd ati'n rhagweithiol ac yn cysylltu'n rheolaidd â'u 
cymheiriaid yn Llywodraeth y DU i ddeall bwriadau Llywodraeth y DU ar gyfer y cymal hwn 
o'r Bil. Yn anffodus, nid yw penderfyniad wedi'i wneud eto ac felly ni allwn roi unrhyw 
eglurder i chi ar y newidiadau posib y gall Llywodraeth y DU eu gwneud ar hyn o bryd. 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar yr elfen hon o'r Bil gan 
ddiweddaru'r Pwyllgor ar ôl i ni gael eglurhad. 

Goblygiadau ariannol 

Cymal 1 - 6 (Ymgyrch Ffyniant Bro)  
Effaith y darpariaethau yw gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i osod, ac adrodd yn 
flynyddol ar y cynnydd tuag at gyflawni, ymgyrchoedd ffyniant bro i leihau anghyfartaledd 
daearyddol ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r gofyniad i adrodd ar gyflawni ymgyrchoedd 
ffyniant bro, a chraffu seneddol ar gynnydd yn erbyn yr ymgyrchoedd hyn yn gost i 
Lywodraeth y DU ac ni fydd yn cael unrhyw effaith ar Gymru. Mae effaith y camau 
gweithredu ffyniant bro a wnaed gan Lywodraeth y DU i gyflawni'r ymgyrchoedd hyn y tu 
allan i gwmpas y Bil.    
Cymalau dalfan: Cymal 96 (Pleidleisiau stryd) a Chymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Pan fo darpariaethau'n ddarpariaethau dalfan, nid yw'r cymal yn cynnwys y manylion 
angenrheidiol i mi nodi a fydd unrhyw oblygiadau ariannol ar Gymru.  

Rhan 3 (Cynllunio)  
Bydd gan y newidiadau i'r system gynllunio o dan ran 3 i gyd gostau ymgyfarwyddo sy'n 
gysylltiedig â'r newid. Awdurdodau lleol, busnesau (gan gynnwys busnesau bach a 
chanolig), a'r trydydd sector lle maent yn cymryd rhan yn y system fydd yn gyfrifol am y gost 
untro hwn.  
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Cymal 75,76,77,79,80,81 (Data cynllunio)  
Bydd y newidiadau i'r ddarpariaeth, prosesu a gofynion data cynllunio yn golygu costau 
ariannol i awdurdodau lleol a'r rhai sy'n ymwneud â rhannau penodol o'r system gynllunio 
yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd ond yn dod i rym 
yng Nghymru mewn dau faes cyfyngedig. Yn gyntaf, mewn perthynas â'r Ysgrifennydd 
Gwladol sy'n gweithredu mewn meysydd heb eu datganoli, er enghraifft ar gyfer Prosiectau 
Seilwaith o Bwys Cenedlaethol (NSIP). Yn ail, mae'r darpariaethau ar hyn o bryd yn 
berthnasol o ran swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol o dan Ran 5 o'r Bil (Adroddiadau 
Canlyniadau Amgylcheddol).  
Felly, pan sbardunir Adroddiad NSIP, neu Ganlyniad Amgylcheddol byddant yn 
ddarostyngedig i'r gofynion. Mewn meysydd eraill nid yw'r safonau yn berthnasol. Bydd hyn 
yn creu system ddeuol bosibl o ddata cynllunio yng Nghymru a fydd yn creu anghysondeb, 
gan gynyddu costau i ddefnyddwyr y system gynllunio.  Felly, ni fyddai'n rhoi y buddion 
llawn a nodwyd yn y Bil drwy bontio i system gynllunio digidol gan na fydd yn berthnasol i'r 
system gyfan yng Nghymru. 
 
Cymal 112 (Rheoliadau a Gorchmynion o dan y Deddfau Cynllunio) 
Mae'r cymal hwn yn ymwneud â diwygiadau cyfreithiol technegol i'r pwerau cyffredinol i 
wneud offerynnau statudol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio 
(Sylweddau Peryglus) 1990. Mae'r gwelliant yn welliant cyfreithiol technegol bach gyda'r 
nod o wneud y sefyllfa gyfreithiol yn glir. Nid oes canlyniadau ariannol o ganlyniad i'r newid.  
 
Cymal 116-130 (Adroddiad canlyniadau'r amgylchedd)  
Ar hyn o bryd mae'r darpariaethau yn y Bil yn darparu ar gyfer un pŵer cyffredinol i wneud 
darpariaethau mewn perthynas ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol i gyd-fynd â'r 
ddau gynllun strategol, a chaniatadau prosiect perthnasol. Mae gan y system newydd o 
adrodd canlyniadau amgylcheddol botensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd drwy 
symleiddio cydsynio.  
 
Cymal 186 (Adolygiad o lywodraethu ac ati o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 
(RICS)) 
Bydd y cymal hwn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gomisiynu adolygiadau cyfnodol o 
RICS a fydd yn rhoi gwybodaeth i'r llywodraeth am lywodraethu a pherfformiad RICS, er 
mwyn bodloni ei hun bod RICS yn perfformio er budd y cyhoedd. Does dim costau i Gymru.   
 
Rwy'n bwriadu gosod LCM diwygiedig sy'n cynnwys yr wybodaeth ychwanegol hon am yr 
effaith ariannol, yn ogystal â mynd i'r afael â phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, cyn gynted â phosibl. 
  
Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a'r 
Seilwaith, Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig, 
Paul Davies AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Huw 
Irranca-Davis AS. 
 
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.   

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

seneddLJC@senedd.wales 

25 Tachwedd 2022 

Annwyl Huw 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Tachwedd ynglŷn â'r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (y Bil).  

Rwyf innau hefyd yn rhannu eich rhwystredigaeth ynghylch diffyg ymgysylltu gan 

Lywodraeth y DU ar feysydd o fewn y Bil cyn iddo gael ei gyflwyno. Er bod ymgysylltu wedi 

gwella mae'n parhau'n siom bod meysydd yn y Bil nad oes gennym lawer o fanylion yn eu 

cylch a bod cymalau dalfan yn parhau i fodoli. Mae hyn wedi cymhlethu nid yn unig asesiad 

datganoli'r darpariaethau a'u heffaith ar Gymru, ond hefyd drafodaethau dros welliannau 

posibl. Rwy'n cydnabod pwysigrwydd rôl graffu'r Senedd yn y broses cydsyniad 

deddfwriaethol ac yn derbyn bod hyn, yn ei dro, yn cyfyngu ar allu'r pedwar pwyllgor cyfrifol 

i gynnal gwaith craffu ystyrlon ar yr LCM. 

Rwyf wedi darparu ymateb i'ch cwestiynau yn llawn ble gallaf yn yr atodiad i'r llythyr hwn 

(Atodiad 1) a byddaf yn gosod LCM diwygiedig ar y Bil cyn gynted â phosibl.  

Mae'r ymatebion i'r llythyr wedi eu seilio ar y Bil fel y'i cyflwynwyd, ac rwy'n bwriadu gosod 

LCM atodol i'r un effaith. Bydd hyn yn rhoi darlun clir o fy safbwynt ar y Bil. Bydd 

gwelliannau i'r darpariaethau o fewn y Bil yn ystod ei daith drwy Dŷ'r Cyffredin a Thŷ’r 

Arglwyddi yn cael eu gosod fel LCM ar wahân yn unol â rheolau sefydlog.  Rwy'n llwyr 

gefnogi eich cais am ddyddiad cau diwygiedig i asesu'r darpariaethau ac yn deall y bydd 

Gweinidog Materion Gwledig Gogledd Cymru a'r Trefnydd yn trafod gyda'r Pwyllgor Busnes 

wedi i'r LCM diwygiedig gael ei osod/ar y cyfle cyntaf. 
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Rwy'n copïo'r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 

Chadeiryddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith, y Pwyllgor 

Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

 

Yn gywir  

 

Julie James AS/MS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Atodiad 1 – Ymateb i Gwestiynau a nodir gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 

Cyfansoddiad 

 

Nodyn: Oni nodir fel arall mae cyfeiriadau at ddarpariaethau yn y Bil i'r fersiwn o'r Bil 

fel y'i cyflwynwyd.  

 

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?  
 

1.1 Am dros ddau ddegawd, gweithiodd Llywodraeth Cymru, yn unol â'i chyfrifoldebau 

datganoledig ar gyfer datblygu economaidd rhanbarthol, mewn partneriaeth i helpu i fynd i'r 

afael â heriau economaidd strwythurol hirdymor yng Nghymru a lleihau anghyfartaledd 

daearyddol rhwng gwahanol rannau o'r Deyrnas Unedig (DU) a'r Undeb Ewropeaidd (UE).  

1.2 Er bod Llywodraeth y DU wedi methu â chyflawni ei haddewidion yn y maniffesto o 

ddisodli cronfeydd yr UE yn llawn ac i Gymru beidio â cholli unrhyw bŵer, mae 

Gweinidogion Cymru yn parhau i geisio cael rôl o wneud penderfyniadau ar y cyd wrth 

gytuno ar y canlyniadau a sut y dylid gwario cyllid sy'n cefnogi'r agenda Ffyniant Bro – gan 

gynnwys y Gronfa Ffyniant Gyffredin (i ddisodli cronfeydd yr UE); mae hyn yn helpu i 

sicrhau cydlyniad polisi ac osgoi dyblygu. Mae ein Fframwaith ar gyfer Buddsoddi 

Rhanbarthol yng Nghymru yn parhau i fod yn ddogfen bolisi bwysig at y diben hwnnw. 

Gwella cydlyniad polisi  

1.3 Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y gallai Senedd Cymru basio darpariaethau cyfatebol i'r 

rheini sydd o fewn Rhan 1 a gosod yr un fath o rwymedigaethau ar Weinidogion Cymru i 

nodi sut maen nhw'n bwriadu "lleihau anghyfartaledd daearyddol" o ran cyfleoedd 

economaidd, cymdeithasol neu gyfleoedd eraill ledled Cymru; gyda’r un rhwymedigaethau 

adrodd, craffu, adolygu ayb..  

1.4 Mae hyn oherwydd nad yw'r nod o "ffyniant bro" i leihau anghyfartaledd daearyddol yn y 

DU yn sylweddol yn fater a gadwyd yn ôl.  Tra na fyddai Gweinidogion Cymru yn cyflwyno 

deddfwriaeth mewn perthynas â Lloegr, byddai gan y Senedd gymhwysedd deddfwriaethol i 

ddeddfu er mwyn sicrhau'r un canlyniad o "ffyniant bro" i Gymru.  

1.5 Disgrifir yr ymgyrchoedd "ffyniant bro" yn y Nodiadau Esboniadol i’r Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio (y Bil), fodd bynnag, nid ydynt wedi'u cynnwys yn y Bil ei hun o ran mae'r Rheolau 

Sefydlog yn galw am asesiad ynghylch a oes rhaid gosod Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (LCM) gerbron y Senedd.  Mae’r ymgyrchoedd yn disgrifio canlyniadau 

ysbrydoledig lefel uchel sy'n gysylltiedig â meysydd penodol – addysg, iechyd, trafnidiaeth, 

cyflogaeth a datblygiad economaidd. ayyb. Meysydd a ystyrir o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd.  

 

1.6 Mae Llywodraeth y DU o'r farn nad oes angen cydsyniad deddfwriaethol Senedd Cymru 

drwy Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Ran 1 o'r Mesur. Dywed Llywodraeth y DU nad 

yw Rhan 1 yn addasu cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru na chymhwysedd Tudalen y pecyn 52



deddfwriaethol y Senedd, ond nad ydynt yn mynd i'r afael ag a yw Rhan 1 yn gwneud 

darpariaethau 'at unrhyw ddiben o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd’ ai peidio.  

Mae Llywodraeth y DU o'r farn y gall Senedd y DU ddeddfu i osod dyletswyddau ar 

Weinidogion Llywodraeth y DU i bennu ymgyrchoedd ar gyfer y DU gyfan.  

1.7 Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod â swyddogion o'r Adran Ffyniant 

Bro, Tai a Chymunedau, a bydd yn parhau â'r ymgysylltu hwn wrth i'r Bil fynd rhagddo. 

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?    

2.1 Byddai'r Bil hwn, pe bai'n cael ei basio fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, yn ei 

gwneud yn ofynnol i Lywodraethau'r DU yn y dyfodol bennu ymgyrchoedd mwy hirdymor ar 

draws ystod eang o faterion datganoledig, a gallai'r camau i gyflawni yn erbyn yr 

ymgyrchoedd hyn amharu'n sylweddol ag amcanion polisi Llywodraeth Cymru. 

2.2 Nid yw Llywodraeth Cymru yn cytuno bod angen Rhan 1 o'r Bil. Gwella llesiant pawb 

yng Nghymru a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau yw cenhadaeth graidd y Llywodraeth 

hon, ac mae'n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a basiwyd gan y 

Senedd yn 2015.  

2.3 Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru eu Cenhadaeth Economaidd y llynedd, gan 

amlinellu'n glir ein gwerthoedd a'n blaenoriaethau sy'n llywio'r penderfyniadau yr ydym yn 

eu cymryd wrth gefnogi ein heconomi yma yng Nghymru. 

2.4 Ein nod yw gweithio i sicrhau bod ein gwlad yn fwy ffyniannus, tecach a gwyrddach nag 

erioed o'r blaen.  Yn benodol, ein huchelgais yw creu'r amodau lle mae mwy o bobl, yn 

enwedig pobl ddifreintiedig a phobl ifanc, yn teimlo'n hyderus ynghylch cynllunio'u dyfodol 

yng Nghymru.  Yn ychwanegol at hyn, rydym wedi amlinellu gweledigaeth o'r hyn sy'n 

gwneud Cymru yn lle deniadol i fyw, astudio, gweithio a buddsoddi ynddo, gan gynnwys 

ansawdd bywyd mewn cenedl gynhwysol, agored a gwyrdd.  

2.5 Mae ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol yn pennu'r cyfleoedd a'r heriau rydyn 

ni'n eu hwynebu i wella bywydau pobl ledled Cymru.  Rhoddwyd cydweithio cyn 

cystadleuaeth, gan ddangos sut y byddwn ni'n gweithredu i sicrhau tegwch i bawb a chael 

gwared ar anghydraddoldeb ar bob lefel o gymdeithas.  Maent yn rhan hanfodol o'n 

hymrwymiad i fodel mwy penodol o ddatblygiad economaidd – datblygu cryfderau arbennig 

ein rhanbarthau, cefnogi twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy a manteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, gan 

gyfrannu at y nodau llesiant ar gyfer Cymru. 

2.6 Yng Nghymru, mae gennym drwy’r Ddeddf Llesiant, fframwaith ddeddfwriaethol i wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol Cymru gyfan ar gyfer 

cenedlaethau presennol a’r dyfodol. Cafodd y saith nod llesiant eu datblygu drwy sgwrs 

genedlaethol gyda phobl Cymru a'u llunio a'u cytuno gan y Senedd.  

2.7 Mae'r fframwaith hwn yn ymestyn y tu hwnt i'r llywodraeth yn unig ac yn cynnwys 48 o 

gyrff cyhoeddus, a byrddau gwasanaethau cyhoeddus a chynghorau tref a chymuned.  

Mae'n cydnabod bod gan y Llywodraeth a chyrff cyhoeddus gyfraniad i'w wneud at 

gyflawni'r nodau llesiant sy'n adlewyrchu eu pwerau a'u dyletswyddau.  

2.8 Mae'r darpariaethau yng nghymalau 1-6 o'r Bil yn cynnwys rhai o'r elfennau y darperir ar 

eu cyfer eisoes drwy’r Ddeddf Llesiant. Mae hyn yn cynnwys adrodd blynyddol, 

dangosyddion a cherrig milltir a gosod amcanion i lunio’r ddarpariaeth.  
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2.9 Hefyd, mae'r diffiniad o "anghyfartaledd daearyddol" yn y Bil, fel y'i cyflwynwyd, ond yn 

sôn yn benodol am gyfleoedd neu ganlyniadau economaidd a chymdeithasol. Mae hyn yn 

colli'r cyfleoedd a'r canlyniadau amgylcheddol a diwylliannol sy'n sylfaen i’r Ddeddf Llesiant 

a'r nodau llesiant, a safbwyntiau cryf y Senedd ar gyfnod y mae lles diwylliannol yn rhan 

hanfodol o wella Cymru.  

3. A all y Gweinidog gadarnhau pam fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

yn cyfeirio at gymal 96 (Pleidleisiau Stryd) 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? 

3.1 Cafodd y cyfeiriad at gymal 96 o'r Bil oedd angen caniatâd ym marn Llywodraeth y DU 

ei gynnwys yn yr LCM mewn camgymeriad.  Fodd bynnag, fy marn i, gan mai cymal dalfan 

yw'r cymal ac nad yw'n gyfyngedig i Loegr ar hyn o bryd, a’i fod yn dod o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd.  Rydym yn rhagweld y bydd gwelliannau yn cael eu cyflwyno i'r 

Bil i gyfyngu ar ddefnyddio cymal 96 i Loegr, a dyna pam nad yw Llywodraeth y DU wedi ei 

nodi fel un sydd angen caniatâd.  Byddwn ni'n cywiro hyn yn y memorandwm diwygiedig. 

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? 

4.1 Nid ydym wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar y pwynt penodol 

hwn, felly ni allaf egluro safbwynt Llywodraeth y DU ar hyn.  Fel y’i cyflwynwyd, ystyriwn y 

defnydd o gymal 78 i fod yn berthnasol i Loegr yn unig ac felly nid oes angen caniatâd y 

Senedd. 

 

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?    

5.1 Nid ydym wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar y pwynt penodol 

hwn. Mae'n debygol o fod yn gamgymeriad gyda'r Nodiadau Esboniadol a byddwn yn codi’r 

mater gyda Llywodraeth y DU.  Mae gan y darpariaethau data cynllunio y potensial i fod yn 

berthnasol i Gymru mewn meysydd sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

Mae hyn mewn maes cyfyngedig o ran rheoliadau a wneir o dan Ran 5 (Adroddiadau 

Canlyniadau Amgylcheddol).  Rwy'n hyderus y gallai cymal 77 gael ei ddefnyddio yng 

Nghymru. 

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? 

6.1 Bwriad y darpariaethau data cynllunio ym Mhennod 1 o Ran 3 o'r Bil yw gosod safonau 

data cymeradwy fel bod modd cymharu data a gedwir gan awdurdodau cynllunio perthnasol 

yn uniongyrchol. Byddai hyn yn galluogi datblygwyr i weithio'n fwy effeithlon ar draws 

gwahanol awdurdodau ac, yn ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd gymharu data ar draws 

gwahanol feysydd yr awdurdod.  Byddai hefyd yn hwyluso twf a chystadleuaeth yn y 
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farchnad meddalwedd data cynllunio drwy greu safon gyffredin y byddai cyflenwyr yn 

gweithio iddo, gan alluogi ymdrin â materion traws-ffiniau yn fwy effeithlon.    

6.2 Mae'r mwyafrif helaeth o 'awdurdodau cynllunio perthnasol', fel y'u diffinnir yng nghymal 

81 o'r Bil, yn cynnwys cyrff sy'n gweithredu yn Lloegr, neu mewn meysydd heb eu datganoli.  

Yr unig faes o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd yr effeithir arno gan unrhyw 

reoliadau data cynllunio fydd mewn cysylltiad ag unrhyw Reoliadau Adroddiad Canlyniadau 

Amgylcheddol a wneir o dan Ran 5 o'r Bil. Fel y cafodd ei ddrafftio yn y Bil fel y'i 

cyflwynwyd, yr Ysgrifennydd Gwladol fyddai'n gwneud y cyfryw Reoliadau Adroddiadau 

Canlyniadau Amgylcheddol ("Rheoliadau EOR"), fodd bynnag, mae trafodaethau'n parhau o 

ran bod gan Weinidogion Cymru bwerau cyfatebol mewn meysydd sydd wedi'u datganoli.  

Byddwn yn sicrhau bod gweithrediad y cymalau hyn sy'n ymwneud â data cynllunio yn cael 

eu hystyried yn y trafodaethau o ran Rhan 5.  Fel y'i drafftiwyd yn y Bil fel y cyflwynwyd 

mae’r darpariaethau hyn o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd i'r graddau y maent 

yn ymdrin â materion o dan adroddiadau Canlyniadau Amgylcheddol.  Does dim effaith ar 

gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a dim effaith ar gymhwysedd gweithredol 

Gweinidogion Cymru.  

6.3 Mae Cymal 96 (Pleidleisiau Stryd) yn gymal dalfan yr ydym yn rhagweld y bydd 

darpariaethau sylweddol yn cymryd eu lle yn ystod hynt y Bil a fydd yn berthnasol i Loegr yn 

unig.  Ychydig iawn o wybodaeth mae'r cymal yn ei roi ynghylch beth fyddai'r system yn ei 

olygu ac nid ydym wedi cael unrhyw wybodaeth bellach gan Lywodraeth y DU am y mater 

hwn.  

6.4 Mae Cymal 114 (Cymal 112 yn flaenorol) (rheoliadau a gorchmynion o dan y Deddfau 

Cynllunio) yn welliant eglurhaol, sy'n darparu pŵer mynegi i wneud darpariaeth ategol yn 

hytrach na gorfod dibynnu ar bwerau ymhlyg.  Does dim newid sylweddol felly.  Mae'r 

darpariaethau'n effeithio ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau a gorchmynion o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio (Sylweddau 

Peryglus) 1990. Ond fel y nodwyd does dim newid i swyddogaethau 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? 

7.1 O ran data cynllunio, fel yr eglurir ym mharagraff 6.1 uchod, byddai safonau data 

cyffredin yn galluogi datblygwyr i weithio'n fwy effeithlon ar draws gwahanol awdurdodau ac, 

ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd gymharu data ar draws gwahanol ardaloedd awdurdod.  

Byddai hefyd yn hwyluso twf a chystadleuaeth yn y farchnad meddalwedd data cynllunio 

drwy greu safon gyffredin y byddai cyflenwyr yn gweithio iddo.  

7.2 Mae diddymu Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972 yn golygu nad oes gan Weinidogion 

Cymru bwerau gwneud rheoliadau mwyach mewn cysylltiad ag asesiad amgylcheddol 

strategol ac asesiad effaith amgylcheddol.  Yr unig eithriad i hyn yw adran 71A o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 y byddai'r Bil hwn yn ei ddiddymu. Felly, ni allwn wella 

gweithrediad y cyfundrefnau hyn, er enghraifft, mewn perthynas â chyfathrebu electronig, 

na'r mathau o brosiectau a ddylai fod yn destun asesu. 

7.3 Nid yw'r drafftio yn y Bil fel y'i cyflwynwyd ar gyfer y darpariaethau data cynllunio a'r 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol yn rhoi pwerau gwneud rheoliadau i Weinidog 
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darpariaethau'n gweithio a byddai risg o hyd bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud 

rheoliadau sy'n effeithio ar Gymru sy'n tanseilio'r dull presennol yn y meysydd hyn, sydd 

wedi'u teilwra'n benodol i amgylchiadau ac anghenion Cymru. 

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?    

 

8.1 Mae'r drafftio yn y Bil fel y'i cyflwynwyd ar gyfer y darpariaethau data cynllunio ym 

Mhennod 1 o Ran 3 yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau mewn perthynas 

â gofynion data cynllunio ar gyfer adroddiadau canlyniadau amgylcheddol.  Yn unol â'n 

hegwyddorion ar gyfer cydsynio i Filiau'r DU, rwyf o'r farn y dylai Gweinidogion Cymru gael 

pwerau cyfatebol i wneud rheoliadau ynglŷn ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol ar 

gyfer cynlluniau a phrosiectau datganoledig, a byddai angen pwerau tebyg mewn perthynas 

â data cynllunio yn sgil hynny.  Nid yw'r Bil, fel y’i cyflwynwyd, yn rhoi'r pwerau hynny i 

Weinidogion Cymru. 

8.2 Dylai'r cyfeiriad at "ddata digidol" fod yn gyfeiriad at "ddata cynllunio" a byddaf yn cywiro 

hyn yn yr LCM diwygiedig. 

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? 

9.1 Rwy'n argymell y dylid atal caniatâd i'r cymalau hynny o Bennod 1 o Ran 3 sydd o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd (cymalau 75, 76, 77, 79, 80 ac 81) oherwydd eu bod 

yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithredu adroddiadau canlyniadau'r amgylchedd a 

ddarperir ar eu cyfer yn Rhan 5 o'r Bil.  Ni allaf gefnogi'r dull presennol yn Rhan 5 oherwydd 

y risg o reoliadau sy'n effeithio ar Gymru sy'n tanseilio'r dull presennol yn y meysydd hyn, 

sydd wedi'u teilwra'n benodol i amgylchiadau ac anghenion Cymru. 

9.2 Rwyf hefyd yn argymell y dylid atal caniatâd i gymal 96 gan ei fod yn debygol o gyflwyno 

dull biwrocrataidd diangen o ymgysylltu â'r cyhoedd.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y 

cyhoedd yn ymwneud â llunio'r lleoedd y maent yn byw ynddynt.  Mae angen gwneud hyn 

mewn modd strategol a chydlynus, sy'n adlewyrchu'r system dan arweiniad y cynllun yng 

Nghymru.   

9.3 Yn olaf, rwy'n argymell y dylid rhoi caniatâd y Senedd i gymal 114 (cymal 112 cyn 

hynny) gan fod y ddarpariaeth ond yn ceisio egluro maint y pwerau cyffredinol i wneud 

offerynnau statudol, sy'n fater sy'n gyffredin i Gymru a Lloegr.  Mae paragraffau 22 a 23 o'r 

LCM yn esbonio'r gwelliant cyfreithiol technegol hwn.  Er ei fod yn bosibl i'r Senedd wneud y 

newid hwn, mae natur dechnegol mân y newid i wneud y sefyllfa gyfreithiol bresennol yn 

gliriach, yn golygu yn fy marn fod y budd o effeithio ar y newid drwy'r Bil hwn yn drech na'r 

rhagdybiaeth polisi yn erbyn gwneud hynny. 

9.4 Byddaf yn gwneud hyn yn glir yn yr LCM diwygiedig. 

10. A all y Gweinidog gadarnhau’r cymalau penodol y cyfeirir atynt ym mharagraffau 
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10.1 Mae'r cyfeiriad at ddata cynllunio yn cyfeirio at y cymalau a nodwyd ym mharagraffau 

14 i 19 o'r LCM (Cymalau 75, 76, 77, 79, 80 ac 81 y Bil). Mae'r cyfeiriad at faes adroddiadau 

canlyniadau amgylcheddol yn cyfeirio at y cymalau a nodwyd yn 24 i 35 o'r LCM (cymalau 

116 i 130 o'r Bil). Byddaf yn gwneud hyn yn glir yn yr LCM diwygiedig. 

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?    

11.1 Roedd y cyfeiriad at y cymalau sy'n ymwneud â chynllunio yn cynnwys y rhai a nodwyd 

ym mharagraffau 14 i 38 o'r LCM ac yn cynnwys cymal 112.  Byddaf yn gwneud hyn yn glir 

yn yr LCM diwygiedig. 

12. A all y Gweinidog ofyn am gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch sut y bydd 

y darpariaethau cynllunio yn gweithio'n ymarferol, i 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, sy'n cael ei ystyried yn 'awdurdod cynllunio perthnasol' at ddibenion y 

Bennod hon? 

12.1 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?    

12.2 Mae'r darpariaethau yn Rhan 5 yn cael eu trafod ar hyn o bryd gyda Llywodraeth y DU. 

O'r herwydd, ni allwn gadarnhau pwy, yng Nghymru, y gellid ei ystyried yn 'awdurdod 

cynllunio perthnasol' at ddibenion y Bennod hon, gan y bydd hyn yn dibynnu ar ganlyniad y 

trafodaethau hynny.  

12.3 Yn yr un modd, mae'n anodd ar hyn o bryd amlinellu sut y bydd y darpariaethau'n 

gweithio'n ymarferol. Mae hyn yn ddibynnol ar y math o reoleiddio y mae Llywodraeth y DU 

yn bwriadu ei gyflwyno, trwy welliant wedi'i gyflwyno, ac nid oes gennym unrhyw fanylion ar 

hyn o bryd.   

12.4 Byddaf yn diweddaru'r Pwyllgor hwn a'r Pwyllgorau craffu eraill fel y bo'n briodol 

unwaith y bydd gen i fwy o wybodaeth.  

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?    

13.1 Mae'r darpariaethau y gellid eu cynnwys yn y Rheoliadau EOR yn cwmpasu ystod 

eang o feysydd, o ran diffinio 'cydsyniadau perthnasol' a 'chynlluniau perthnasol'. Mae 

enghreifftiau o reoliadau presennol yn ymwneud ag asesiadau effaith amgylcheddol sy'n 

berthnasol yng Nghymru'n unig yn cynnwys Rheoliadau Amaethyddiaeth (e.e., Rheoliadau 

Asesu Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017) a chynllunio (e.e., 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017). 

Rhestrir enghreifftiau eraill o'r darpariaethau presennol yng nghymal 130 o'r Bil fel 

"deddfwriaeth bresennol i ddiogelu'r amgylchedd".  Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y 

DU i sicrhau bod yr holl ddeddfwriaeth berthnasol i Gymru yn unig hefyd yn cael ei 

chynnwys. 

13.2 Mae'r materion a gedwir yn ôl a allai fod yn berthnasol wrth ystyried y ddarpariaeth y 

gellid ei gwneud o dan Ran 5 o'r Bil yn cynnwys archeb 184 o Atodlen 7A i Ddeddf Tudalen y pecyn 57



Llywodraeth Cymru 2006 (GOWA) (cynllunio), er y gellid gwneud darpariaeth mewn 

perthynas â materion cynllunio eraill a phrosiectau seilwaith sy'n disgyn islaw'r trothwyon ar 

gyfer prosiectau seilwaith NSIPs o bwys cenedlaethol. Mae enghreifftiau eraill o amheuon 

perthnasol yn cynnwys y mater a gedwir yn ôl 97 (olew a nwy) a’r mater a gedwir yn ôl 99 

(ynni niwclear). Er gwaethaf bodolaeth materion perthnasol a gedwir yn ôl, gellid parhau i 

wneud darpariaeth sylweddol mewn meysydd datganoledig gan gynnwys cynllunio, 

trafnidiaeth, dŵr, amaethyddiaeth, draenio tir ac eraill. 

14. Gan gyfeirio at baragraff 58 o'r Bil, a all y Gweinidog gadarnhau manylion y 

manteision posibl y mae'n eu rhagweld i system well o adroddiadau cynllunio 

amgylcheddol ac a yw trafodaethau wedi digwydd 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 "adroddiadau canlyniadau cynllunio" ym mharagraff 58? 

14.1 Dylai adroddiadau canlyniadau cynllunio" fod yn gyfeiriad at "adroddiadau canlyniadau 
amgylcheddol" a byddaf yn cywiro hyn yn yr LCM diwygiedig.  Mae trafodaethau wedi eu 
cynnal rhwng fy Swyddogion a'u cymheiriaid yn Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o wireddu'r 
buddion sy'n cael eu hesbonio yn fy ateb i'ch cwestiwn saith.   
 
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?   

15.1 Mae Cymal 130 (2) yn hepgor adran 71A y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref sef pŵer 

gweithredol presennol Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn perthynas ag 

ystyried effeithiau amgylcheddol tebygol datblygiad arfaethedig. 

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? 

16.1 Rwy'n argymell bod caniatâd yn cael ei ddal yn ôl ar gyfer y darpariaethau yn Rhan 5 

fel y'u cyflwynwyd am y rhesymau a nodir yn fy ateb i'ch cwestiwn 7.  Byddaf yn diweddaru'r 

LCM yn unol â hynny.   

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?   

17.1 Does dim trafodaethau wedi digwydd gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â chymal 96.   

17.2 Mae fy swyddogion wedi bod yn mynd ati'n rhagweithiol ac yn cysylltu'n rheolaidd â'u 

cymheiriaid yn Llywodraeth y DU er mwyn deall bwriadau Llywodraeth y DU ar gyfer Cymal 

187. Er hynny, dylai'r Pwyllgor nodi bod y cymal yma bellach wedi'i dynnu o'r mesur gan 

Lywodraeth y DU. 

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? 

18.1 Mae trafodaethau rhwng swyddogion yn archwilio'r posibilrwydd o bwerau cyfatebol i 

Weinidogion Cymru wneud Rheoliadau EOR yn gyffredinol ar gyfer cynlluniau datganoledig 

a phrosiectau o'r man cychwyn y mae'r Bil fel y'i cyflwynwyd yn annerbyniol mewn 

perthynas â'r Ysgrifennydd Gwladol yn gallu gwneud rheoliadau mewn meysydd 

datganoledig. Nid yw trafodaeth ar gymalau amgen posibl ar gyfer cymalau 80 ac 123 (121 
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cyn hynny) i oresgyn y gwrthwynebiadau hyn wedi digwydd. Rwy'n aros i weld unrhyw 

gymalau arfaethedig yn eu lle sy'n adlewyrchu cymhwysedd datganoledig Cymru yn well.  

Oni bai a hyd nes y cynhyrchir cymalau newydd o'r fath, mae fy argymhelliad yn parhau y 

dylid atal caniatâd deddfwriaethol i'r darpariaethau ar reoliadau data cynllunio ac 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol. 

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?  

19.1 Mae Cymal 129 yn annerbyniol yn fy marn i, gan ei fod yn rhan o'r darpariaethau 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol yr wyf wedi rhoi fy marn iddynt uchod (gweler 

paragraff 9.1).  Ni fu trafodaeth weinidogol am y darpariaethau hyn hyd yma.  Nawr bod 

aildrefnu portffolios o fewn Llywodraeth y DU wedi setlo, byddaf yn ceisio cwrdd â'm 

cymheiriaid ar y cyfle cyntaf. 

19.2 Dylid dal cydsyniad yn ôl yn yr un modd mewn perthynas â chymal 191 oherwydd 

diffyg pwerau cyfatebol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn cysylltiad â materion 

datganoledig. 

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

Cymal 1 - 6 (Ymgyrchoedd Ffyniant Bro) 

20.1 Effaith y darpariaethau yw gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i bennu, ac adrodd 

yn flynyddol ar y cynnydd tuag at gyflawni, ymgyrchoedd ffyniant bro i leihau anghyfartaledd 

daearyddol ar draws y DU. Mae'r gofyniad i adrodd ar gyflawni ymgyrchoedd ffyniant bro, a 

chraffu seneddol ar gynnydd yn erbyn yr ymgyrchoedd hyn yn gost i Lywodraeth y DU ac ni 

fydd yn cael unrhyw effaith ar Gymru. Mae effaith y camau gweithredu ffyniant bro a wnaed 

gan Lywodraeth y DU i gyflawni'r ymgyrchoedd hyn y tu allan i gwmpas y Bil.    

 

Cymalau dalfan:  

Cymal 96 (Pleidleisiau stryd) a Chymal 187 (Crwydraeth a chardota) 

20.2 Os yw darpariaethau'n ddarpariaethau dalfn nid yw'r cymal yn cynnwys y manylion 

angenrheidiol i mi nodi a fydd unrhyw oblygiadau ariannol ar Gymru. Byddaf yn diweddaru'r 

Senedd fel y bo'n briodol unwaith y bydd y darpariaethau sylweddol yn cael eu cyflwyno. Er 

fel yr amlinellir yn yr ymateb i gwestiwn 17, mae cymal 187 wedi'i dynnu o'r Bil. 

Rhan 3 (Cynllunio)  

20.3 Bydd gan y newidiadau i'r system gynllunio o dan Ran 3 i gyd gostau ymgyfarwyddo 

sy'n gysylltiedig â'r newid. Bydd awdurdodau lleol, busnesau (gan gynnwys busnesau bach 

a chanolig), a'r Trydydd Sector lle maent yn cymryd rhan yn y system yn gweld y gost untro 

hwn.  

Cymal 75,76,77,79,80,81 (Data cynllunio)  

20.4 Bydd y newidiadau i'r ddarpariaeth, prosesu a gofynion data cynllunio yn golygu costau 

ariannol i awdurdodau lleol Cymru a'r rhai sy'n ymwneud â rhannau penodol o'r system 

gynllunio yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd ond yn 

dod i rym yng Nghymru ar ddau faes cyfyngedig. Yn gyntaf, mewn perthynas â'r 

Ysgrifennydd Gwladol sy'n gweithredu mewn meysydd heb eu datganoli, er enghraifft ar 
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gyfer NSIPs. Yn ail, mae'r darpariaethau ar hyn o bryd yn berthnasol o ran swyddogaethau'r 

Ysgrifennydd Gwladol o dan Ran 5 o'r Bil (Adroddiadau Canlyniadau Amgylcheddol).  

20.5 Felly, lle sbardunir NSIP, neu Adroddiad Canlyniadau Amgylcheddol byddant yn 

ddarostyngedig i'r gofynion. Mewn meysydd eraill nid yw'r safonau yn berthnasol. Bydd hyn 

yn creu system ddeuol bosibl o ddata cynllunio yng Nghymru a fydd yn creu anghysondeb, 

gan gynyddu costau i ddefnyddwyr y system gynllunio.  Felly, ni fyddai'n llawn sylweddoli y 

buddion a nodwyd yn y Bil drwy bontio i system gynllunio ddigidol gan na fydd yn berthnasol 

i'r system gyfan yng Nghymru. 

Cymal 112 (Rheoliadau a Gorchmynion o dan y Deddfau Cynllunio) 

20.6 Mae'r cymal hwn yn ymwneud â diwygiadau cyfreithiol technegol i'r pwerau cyffredinol i 

wneud offerynnau statudol a gynhwysir yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio 

(Sylweddau Peryglus) 1990. Mae'r gwelliant yn welliant cyfreithiol technegol bach gyda'r 

nod o wneud y sefyllfa gyfreithiol yn glir. Does dim canlyniadau ariannol o ganlyniad i'r 

newid.  

Cymal 116-130 (Adroddiad canlyniadau'r amgylchedd)  

20.7 Mae'r darpariaethau yn y Bil ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer un pŵer cyffredinol i 

wneud darpariaethau mewn perthynas ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol i gyd-

fynd â'r ddau gynllun strategol, a chaniatâd prosiect perthnasol. Mae gan y system newydd 

o adrodd canlyniadau amgylcheddol botensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd drwy 

symleiddio cydsynio.  

Cymal 186 (Adolygiad o lywodraethu ac ati o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

(RICS)) 

20.8 Bydd y cymal hwn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gomisiynu adolygiadau 

cyfnodol o RICS a fydd yn rhoi gwybodaeth i'r llywodraeth am lywodraethu a pherfformiad 

RICS, er mwyn bodloni ei hun bod RICS yn perfformio er budd y cyhoedd. Does dim costau 

i Gymru.   
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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.  

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

Huw Irranca-Davies MS 

Y Cadeirydd 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru  

11 Tachwedd 2022 

Annwyl Huw, 

Yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol, hoffwn roi gwybod ichi y 

cynhaliwyd cyfarfod arall o’r Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig ar 7 Tachwedd.  

Lorna Slater ASA, Gweinidog Sgiliau Gwyrdd, Economi Gylchol a Bioamrywiaeth 

Llywodraeth yr Alban fu'n cadeirio'r cyfarfod. Hefyd yn bresennol oedd Mairi Gougeon 

ASA, Ysgrifennydd y Cabinet dros Faterion Gwledig a'r Ynysoedd, Llywodraeth yr 

Alban; Therese Coffey AS y DU, Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig, Llywodraeth y DU; Mark Spencer AS y DU, Gweinidog Gwladol 

dros Fwyd, Llywodraeth y DU; John Lamont AS y DU, Is-ysgrifennydd Gwladol 

Seneddol yn Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, Llywodraeth y DU; James 

Davies AS y DU, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn Swyddfa Ysgrifennydd 

Gwladol Cymru, Llywodraeth y DU; a Katrina Godfrey, Ysgrifennydd Parhaol, Adran 

Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon yn 

absenoldeb Gweinidogion Gogledd Iwerddon.  

Dyma'r cyfarfod cyntaf o'r Grŵp Rhyngweinidogol ers Sioe Frenhinol Cymru ym mis 
Gorffennaf. Canslwyd cyfarfodydd mis Medi a mis Hydref o ganlyniad i newidiadau yn 
Llywodraeth y DU.  

Yn y cyfarfod, cafwyd trafodaeth ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygio a 
Dirymu), gan gynnwys statws presennol y Bil, ac yn benodol gynlluniau Defra ar gyfer 
rheoli'r holl ddarnau o ddeddfwriaeth yn y portffolio, sef mwy na 600 o eitemau.  
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Lesley Griffiths AS 
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.  

 

Aethom ymlaen wedyn i drafod ffiniau, a gofynnais am yr wybodaeth ddiweddaraf am 
y Model Gweithredu Targed, gan nodi fy mhryderon parhaus ynghylch sicrhau bod 
Safleoedd Rheoli Ffiniau yn barod. 

Ar ôl hyn, trafodwyd materion yn ymwneud â threth ar werth mewn perthynas â 
Chynlluniau Dychwelyd Ernes, sy'n peri pryder i bob un o'r pedair gweinyddiaeth, ond i 
Lywodraeth yr Alban yn benodol am fod ei chynllun yn lansio yn 2023.  

Yn olaf, gwnaethom gytuno i gyhoeddi'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd.  

Cynhelir y cyfarfod nesaf Ddydd Llun 5 Rhagfyr.  

Caiff hysbysiad am y cyfarfod hwn ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth y DU yn 

https://www.gov.uk/government/publications/communique-from-the-inter-ministerial-

group-for-environment-food-and-rural-affairs. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir, 

 

Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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16 Tachwedd 2022 

 

Annwyl Brif Weinidog  

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau 

Rwy'n ysgrifennu atoch o ystyried eich cyfrifoldeb personol dros Raglen 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. 

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn pryderu'n fawr fod Llywodraeth Cymru wedi symud i 
ffwrdd o'r arfer yn y Bumed Senedd o ddarparu ymateb ysgrifenedig i 
adroddiadau Cyfnod 1 pwyllgorau cyn i ddadl Cyfnod 1 gael ei chynnal a chyn ei 
bod yn ofynnol i'r Senedd gytuno ar Benderfyniad Ariannol.  

Rôl y Pwyllgor Cyllid yw ystyried goblygiadau ariannol Biliau ac mae ein 
hadroddiadau yn aml yn dod i'r casgliad ein bod yn fodlon â'r wybodaeth 
ariannol sydd wedi’i chynnwys ochr yn ochr â Biliau'r Llywodraeth, yn amodol ar 
ymrwymiad gan y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth ariannol bellach yr ydym 
yn gofyn amdani. Gan fod y cynnig i gytuno ar Benderfyniad Ariannol fel arfer yn 
digwydd yn syth ar ôl i’r cynnig Cyfnod 1 gael ei dderbyn, mae penderfyniad 
Llywodraeth Cymru i wrthod darparu ymateb ffurfiol i’n hargymhellion yn golygu 
bod gofyn i’r Senedd gytuno i ymrwymo adnoddau cyn bod barn y Gweinidog yn 
hysbys. Rydym o'r farn bod hyn yn annerbyniol ac mae'n tanseilio'r broses graffu. 

Mae'r Pwyllgor wedi ystyried goblygiadau ariannol yr holl Filiau sydd wedi'u 
cyflwyno yn ystod y Senedd hon, ac eithrio'r Bil cydgrynhoi sy'n ddarostyngedig i 
wahanol weithdrefnau. Yn ein gwaith craffu ar y Bil cyntaf a gyflwynwyd, y Bil 
Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), gwnaethom nodi ein disgwyliadau ar 
gyfer y Senedd hon y dylai Asesiadau Effaith Rheoleiddiol gynnwys yr 
amcangyfrif gorau posibl o gostau a buddion i’n galluogi i graffu’n llawn ar 
oblygiadau ariannol cyffredinol Bil. Roedd hyn yn adeiladu ar faterion a nodwyd 
yn Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Cyllid y Bumed Senedd sy’n nodi disgwyliadau 
pellach o ran cyflwyno gwybodaeth ariannol y dylai pob Bil gadw ati. 

Mark Drakeford AS  
Y Prif Weinidog 
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Yn ddiweddar, cawsom ymateb Llywodraeth Cymru i’n hargymhellion ar Fil 
Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru). Roedd y Pwyllgor yn 
siomedig bod y Gweinidog wedi "cytuno mewn egwyddor" mewn llawer o 
achosion i ddarparu’r wybodaeth ariannol bellach y gofynnwyd amdani. Fodd 
bynnag, mae'r rhaglith yn awgrymu bod swyddogion y Gweinidog yn asesu 
dichonoldeb diweddaru'r gost wreiddiol ac, os ydyn nhw'n gallu, "bydd unrhyw 
waith yn cymryd o leiaf chwe mis i'w gwblhau". Hyd yn oed os bydd y costau'n 
cael eu diweddaru, mae'n debygol y bydd y Bil wedi cwblhau ei daith 
ddeddfwriaethol drwy'r Senedd erbyn i'r wybodaeth fod ar gael.  

Yn syml, nid yw hyn yn ddigon da. Nid yw’n ddefnyddiol cael y wybodaeth hon ar 
ôl i’r Senedd eisoes gytuno ar y Penderfyniad Ariannol. Mae hefyd yn tanseilio 
ymdrechion y Pwyllgor sydd, yn ei dro, yn cynyddu'r risg yn sylweddol y bydd y 
Senedd yn pasio deddfau gwael, gyda chanlyniadau ariannol ansicr a allai roi 
pwysau sylweddol ar gyllidebau sydd eisoes dan bwysau. 

Gofynnwn felly i Weinidogion ddychwelyd at yr arfer blaenorol a darparu ymateb 
ysgrifenedig i argymhellion y Pwyllgor Cyllid cyn dadl Cyfnod 1 ac ystyried 
Penderfyniad Ariannol fel mater o egwyddor. Bydd hyn yn sicrhau bod y Senedd 
yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus mewn perthynas ag ymrwymo 
adnoddau. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddosbarthu'r llythyr hwn i'ch cydweithwyr yn y 
cabinet. Rwyf hefyd yn anfon copi at y Pwyllgor Busnes a Chadeiryddion y 
pwyllgorau polisi. 

Yn gywir 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
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We welcome correspondence in Welsh or English. 
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7 Tachwedd 2022 

Annwyl Mr Lloyd a'r disgyblion, 

Diolch am ymweld â’r Senedd yr wythnos diwethaf ac am rannu eich barn ar y gwaharddiad ar 
blastigion.  

Roedd yn bleser clywed eich cân, 'Plastic Free'. Roedd wedi'i ysgrifennu mor dda ac mi roedd yn 
ffordd greadigol a phwerus o gyfleu'ch neges. Dylech fod yn falch iawn. 

Fe wnes i fwynhau darllen eich llythyrau yn fawr. Rydych wedi llwyddo i gyfathrebu’n glir iawn pam 
mae'r gwaharddiad ar blastig yn bwysig i chi. Mae'n galonogol gwybod pa mor angerddol ydych chi 
am warchod ein hamgylchedd.  

Yn ei gyfarfod ar 9 Tachwedd, bydd y Pwyllgor, yng nghwmni’r Gweinidog Newid Hinsawdd, yn trafod 
newidiadau posibl (sy’n cael eu galw’n ‘welliannau’) i Fil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig 
Untro) (Cymru) (‘y Bil’). Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y Senedd yn trafod y Bil cyn gwneud 
penderfyniad terfynol o ran a ddylai ddod yn Ddeddf, neu gyfraith, ai peidio. Rwy’n gobeithio y 
byddwch yn cael cyfle i ddilyn taith y Bil drwy’r Senedd.  

Unwaith eto, diolch am ymweld â ni. Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich amser yn y Senedd. 

Yn gywir, 

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

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith  
— 
Climate Change, Environment,  
and Infrastructure Committee  

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN  

SeneddHinsawdd@senedd.cymru  
senedd.cymru/SeneddHinsawdd  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament  

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

senedd.wales/Sened dClimate  
0300 200 6565  Steffan Lloyd, 

Ysgol Gynradd Llanishen Fach, 
Heol Uchaf, 
Caerdydd CF14 6SS 
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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 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

25 Tachwedd 2022 

Annwyl Lywydd    

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

Yn dilyn ein adroddiad ar y Bil uchod, cawsom lythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James 

AS (mae’r llythyr wedi’i amgáu).  

Roedd argymhellion yn ein hadroddiad yn gofyn am wybodaeth gan y Gweinidog am ei rhesymau 

dros geisio cyflymu’r gwaith o graffu ar y Bil, o ystyried yr effaith y gallai hynny ei chael ar safon y 

gyfraith a wneir gan y Senedd.  

Yn benodol, roedd argymhelliad 5 yn gofyn am wybodaeth gan y Gweinidog ynghylch pryd yr oedd 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi holl ddarpariaethau’r Bil ar waith, fel ei fod yn gwbl weithredol.  

Yn ein barn ni – o ystyried bod y Bil yn destun proses graffu gyflym ar y sail ei fod yn fater o frys – 

byddem wedi disgwyl cael amserlen fwy manwl gywir at ddibenion rhoi ar waith, yn hytrach na chael 

ein hysbysu mai’r “cynharaf y gellir cychwyn unrhyw ddarpariaethau yw tymor yr hydref 2023” ac 

mai’r bwriad yw “i'r holl ddyddiadau cychwyn fod o fewn tymor y Senedd hon h.y. erbyn mis Ebrill 

2026.” Yn ein tyb ni, nid yw'r sylwadau hyn yn awgrymu bod y ddeddfwriaeth mor frys fel bod angen 

cynnal proses graffu gyflym.  

Rydym wedi codi’r pryderon hyn – a phryderon eraill sy’n ymwneud ag effaith cynnal gwaith craffu 

cyflym ar y Bil hwn – gyda’r Gweinidog, ac rydym wedi amgáu ein llythyr er gwybodaeth ichi.  

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS 

Y Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  
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Diben yr ohebiaeth hon yw dwyn eich sylw at y materion hyn. At hynny, rydym o’r farn y gallai fod 

rhinwedd, yn y dyfodol, i’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth am 

ddyddiad cychwyn arfaethedig y Bil (neu ddadansoddiad fesul Rhan/darpariaethau) – os caiff ei basio 

gan y Senedd – o dan amgylchiadau lle mae’n ceisio cyflymu’r broses o gynnal gwaith craffu.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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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 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

25 Tachwedd 2022 

Annwyl Julie,   

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

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 25 Hydref 2022 yn ymateb i'n hadroddiad ar y Bil uchod. 

Nid yw’n arferol inni wneud sylwadau ar ymatebion y llywodraeth i’n hadroddiadau ar Fil ond mae 

eich ymateb yn codi nifer o faterion pwysig o egwyddor ac rydym o’r farn bod mae angen mynd i’r 

afael â hwy.   

Effaith Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (UKIMA) 

Roedd ein hadroddiad yn cydnabod:  

“…na all UKIMA gyfyngu ar gymhwysedd y Senedd i ddeddfu ar faterion sydd 

wedi’u datganoli ac sydd o fewn ei chymhwysedd deddfwriaethol.  Fodd bynnag, 

ein pryder yw unwaith y bydd cyfraith wedi’i gwneud gan y Senedd, y gall UKIMA 

ddylanwadu ar ba mor effeithiol yw’r gyfraith honno oherwydd yr egwyddorion 

mynediad i’r farchnad y mae’n eu cyflwyno ar draws y DU.” (paragraff 73).   

Ceisiodd ein sesiwn dystiolaeth a’n hadroddiad gael eich barn ar effaith UKIMA ar y Bil, pe bai’n dod 

yn Ddeddf. Eich ymateb bu dweud bod darpariaethau’r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, sy’n 

safbwynt yr ydym yn cytuno ag ef ond nad yw’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r mater allweddol 

sy’n peri pryder inni.     

Mae’r ymateb a ddefnyddir yn parhau i gyfuno dau fater ar wahân: A yw’r Bil o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol ai peidio ac effaith UKIMA ar effeithiolrwydd y Bil unwaith y daw’n Ddeddf. Yn ein 

Julie James AS  

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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barn ni, y pwynt sylfaenol yw y gallai UKIMA effeithio ar y gyfraith unwaith y caiff ei gwneud; nid yw’n 

atal y Senedd rhag gwneud y gyfraith yn y lle cyntaf.  

Drwy beidio â chydnabod a mynd i’r afael â’r materion hyn, mae Llywodraeth Cymru yn creu dryswch 

ac yn cymylu dealltwriaeth o’r hyn y gallai’r Bil ei gyflawni, ac felly ei effeithiolrwydd fel darn o gyfraith 

a wneir gan y Senedd. Mae gennym rai pryderon y gallai’r dull hwn, hefyd, fod wedi effeithio ar y 

gwelliannau yr ystyriodd yr Aelodau eu cyflwyno yn ystod cyfnodau diwygio’r broses ddeddfwriaethol, 

sy’n destun gofid.     

Heriau gwaith craffu a chyfreithiol ar frys 

Rydym yn nodi eich ymateb i argymhelliad 5 yn ein hadroddiad a oedd yn gofyn am wybodaeth 

ynghylch pryd yr ydych yn bwriadu cychwyn holl ddarpariaethau’r Bil, fel ei fod yn gwbl weithredol.  

Yn ein barn ni – o ystyried bod y Bil yn destun proses graffu gyflym ar y sail ei fod yn fater o frys – 

byddem wedi disgwyl cael amserlen fwy manwl gywir at ddibenion rhoi ar waith, yn hytrach na chael 

ein hysbysu mai’r “cynharaf y gellir cychwyn unrhyw ddarpariaethau yw tymor yr hydref 2023” ac 

mai’r bwriad yw “i'r holl ddyddiadau cychwyn fod o fewn tymor y Senedd hon h.y. erbyn mis Ebrill 

2026.” Nid yw'r sylwadau hyn yn awgrymu bod y ddeddfwriaeth mor frys fel bod angen cynnal proses 

graffu gyflym.  

At hynny, yn ystod trafodion Cyfnod 2 y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd, a Seilwaith, nodwn 

nad oeddech yn derbyn bod angen cynnwys dyddiad cychwyn (1 Ionawr 2024) ar wyneb y Bil. Wrth 

wneud hynny, un o’r dadleuon a gyflwynwyd gennych oedd y gallai fod angen mwy o amser ar 

Lywodraeth Cymru i ddatblygu canllawiau, ymgynghori â rhanddeiliaid a hyrwyddo’r newid yn y 

gyfraith. Unwaith eto, nid yw hyn yn awgrymu'r brys yr ydych wedi bod yn ei eirioli.   

Mae’n werth ailadrodd, hefyd, pe bai’r sefyllfa’n un brys – gyda’r bwriad o beidio â disgyn y tu ôl i’r 

sefyllfa yn Lloegr a’r Alban (lle cyflawnwyd, yn fras, yr un canlyniad polisi drwy reoliadau yn 2020 a 

2021) – yna gellid bod wedi defnyddio Rheoliadau i wahardd plastigau untro, gyda Bil yn dilyn yn 

ddiweddarach i wneud darpariaeth ar gyfer rhagor o fathau o blastig (gweler paragraff 66 o’n 

hadroddiad).  

Mewn ymateb i argymhelliad 4, dywedoch:  

“Nid yw ein safbwynt – bod y Bil o fewn cymhwysedd ac yn gwbl orfodadwy ac 

effeithiol – yn anghydnaws â'n barn ni bod y Bil yn gallu darparu'r cyd-destun a 

fyddai'n cynorthwyo'r Llys i brofi'r dadleuon am UKIMA mewn achos yn y dyfodol. 

Nid yw'r ddau safbwynt hyn yn annibynnol ar ei gilydd. Mae cyflymu’r Bil yn cadw'r 

holl opsiynau o ran sut y gellir dwyn y mater hwnnw gerbron y Llys.” [Ein pwyslais]. 

Nid yw’n glir pam y byddai llywio Bil drwy broses lawn Bil Cyfnod 1 wedi rhagfarnu’r opsiynau sydd ar 

gael i Lywodraeth Cymru ddwyn mater gerbron y Llys, na sut y caiff yr opsiynau hynny eu cadw drwy 
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gyflymu’r Bil. Mae eich ymateb yn cysylltu proses graffu gyflym â chadw'r holl opsiynau mewn 

perthynas â chamau posibl yn y Llys. Fodd bynnag, roedd eich ymateb i argymhelliad 11 – a oedd yn 

gofyn am wybodaeth ynghylch ar ba seiliau y gallai Llywodraeth Cymru wneud her gyfreithiol mewn 

perthynas â UKIMA – ond yn cyfeirio at wneud her gyfreithiol mewn perthynas â chymhwysedd 

deddfwriaethol, ac nid at effaith UKIMA pe bai’r Bil yn dod yn Ddeddf, sy’n tynnu sylw unwaith eto at 

ein pwynt uchod ynghylch cyfuno dau fater ar wahân.  

Fel y cyfryw, nid ydym o’r farn bod eich ymateb i argymhelliad 11 yn mynd i'r afael â'r mater 

oherwydd nid yw'n rhestru'r holl opsiynau ar gyfer her gyfreithiol sydd ar gael; nid oes unrhyw 

gyfeiriad ynghylch ar ba sail y byddech yn profi UKIMA yn y Llysoedd. Mae hynny – yn ein tyb ni – yn 

seiliedig ar eich her gyfreithiol flaenorol, sef ei fod yn opsiwn a fyddai’n cael ei gynnwys o dan yr “holl 

opsiynau” y cyfeiriwch atynt yn eich ymateb i argymhelliad 4.   

Yn eich ymateb i argymhelliad 4 roeddech yn cydnabod bod “dau reswm da pam y dylid cyflymu’r 

Bil” ac mai un ohonynt oedd “ cais y Llys Apêl am gyd-destun deddfwriaethol i ystyried y dadleuon 

sy'n cael eu datblygu gan y Cwnsler Cyffredinol yn y cais (a oedd yn parhau bryd hynny) am 

adolygiad barnwrol o UKIMA.” Yn ein tyb ni, nid yw’n bosibl dod i’r farn nad yw UKIMA “yn effeithio ar 

y Bil” ac yna i gymryd camau ar effaith UKIMA ar y ddeddfwriaeth drwy’r Llysoedd (ac eithrio mewn 

perthynas â materion cymhwysedd deddfwriaethol, er bod hyn yn ymddangos yn annhebygol o 

ystyried y farn gyffredinol – gan gynnwys barn Llywodraeth Cymru – bod y Bil o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd). Os oedd barn Llywodraeth Cymru wedi newid rhwng mis Gorffennaf 2022 

a mis Medi 2022 – fel nad oedd, bellach, yn ystyried bod y Bil yn gyfrwng addas mewn perthynas â 

chais y Llys Apêl y cyfeiriwyd ato uchod, ac felly nid oedd un o’i rhesymau dros gyflymu’r gwaith 

craffu yn gymwys, mwyach – mae’n parhau i fod yn aneglur pam nad yw hyn wedi’i ddatgan yn glir 

yn eich ymateb i argymhelliad 4. 

Rydym, felly, yn dwyn eich ymatebion i argymhellion 4, 5 ac 11 a’r llythyr hwn i sylw’r Pwyllgor Busnes.   

Astudiaeth achos: 

Roedd argymhelliad 8 o’n hadroddiad yn gofyn ichi ddarparu asesiad manwl o’n hastudiaeth achos ar 

blastig ocso-ddiraddadwy. Fe ddywedodd eich ymateb nad oedd yn cynrychioli’r sefyllfa’n gywir, gan 

nodi: 

“Mae'r astudiaeth achos yn delio â chyflenwad o fusnes i fusnes tra bod y Bil yn 

gwahardd cyflenwi cynhyrchion plastig untro sydd wedi eu gwahardd i ddefnyddiwr 

yng Nghymru.” 

Rydym yn cydnabod bod y Bil ond yn gwahardd cyflenwi cynhyrchion plastig untro gwaharddedig i 

ddefnyddiwr yng Nghymru; nid yw'n gwahardd cyflenwad busnes i fusnes. Fodd bynnag, yn ein barn 

ni, nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn ei gwneud yn glir nac yn benodol nad yw’r Bil wedi’i fwriadu 

i gwmpasu cyflenwad busnes i fusnes yn yr achos penodol hwn. Fel y cyfryw, nid ydym o’r farn ei bod 
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yn amlwg i'r cyhoedd y byddai'r ffermwr yn ein hastudiaeth achos yn dal i allu prynu'r haenen 

domwellt a'i defnyddio ar ei fferm. Mae Memorandwm Esboniadol y Bil (ym mharagraff 7.7.31) yn 

nodi tomwellt fel un o'r ffynonellau mwyaf o blastig mewn amaethyddiaeth. Fodd bynnag, mae’n 

annhebygol y bydd y Bil yn ei ffurf bresennol yn gwneud llawer i leihau’r “2-3 miliwn tunnell” o 

blastigau a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth bob blwyddyn.  

Yn ein barn ni, nid yw Memorandwm Esboniadol y Bil yn esbonio’n ddigonol i ba raddau y mae’r 

eitemau a waherddir gan y Bil yn cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr neu gan fusnesau, ac felly i ba 

raddau y byddai darpariaethau’r Bil yn lleihau’r defnydd o’r eitemau plastig untro gwaharddedig, yn 

enwedig mewn perthynas â phlastig ocso-ddiraddadwy.  

Mae hyn eto’n tynnu sylw at y ffaith y byddai proses graffu lawn yng Nghyfnod 1 wedi helpu i 

ddarparu dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio’i gyflawni gyda’r Bil, a’r 

effaith y bydd yn ei chael o ran lleihau’r eitemau plastig untro – a gwmpesir gan y Bil – yng Nghymru. 

Yn ei dro, byddai hyn wedi rhoi mwy o wybodaeth i’r Aelodau o’r Senedd i’w cynorthwyo i ystyried 

gwelliannau y gellid eu cyflwyno i wella’r Bil, o bosibl, a chyfrannu at leihau effaith plastig untro yng 

Nghymru.   

Argymhelliad 21 

Rydym yn pryderu ynghylch yr iaith a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau eich safbwynt ar argymhelliad 12 ac 

yn enwedig yr ymadrodd: “Mae drafftio deddfwriaethol yn aml yn golygu cydbwyso i hwyluso 

dealltwriaeth a rhoi sicrwydd llwyr”.   

Er i’r Pwyllgor dynnu sylw at y ffaith mai un o egwyddorion sylfaenol rheolaeth y gyfraith yw sicrwydd 

(ym mharagraff 79) a mynegi pryder, o’r herwydd, ynghylch y defnydd o’r ymadrodd hwn yn eich 

sesiwn dystiolaeth, rydym yn siomedig i’ch gweld yn ailadrodd y geiriau hyn. Rydym yn cydnabod 

bod canllawiau ar gyfer drafftwyr Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen i farnu ynghylch 

symlrwydd, eglurder a manwl gywirdeb ond yn ein barn ni mae hyn yn wahanol i “gydbwyso i 

hwyluso dealltwriaeth a rhoi sicrwydd llwyr.”    

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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18 Tachwedd 2022 

Annwyl Weinidog, 

Newid hinsawdd: addasu i effeithiau newid hinsawdd a chyllidebau carbon 

Ar ddechrau’r Chweched Senedd, cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith i asesu’r cynnydd tuag at 
gyflawni cynllun addasu i effeithiau newid hinsawdd Llywodraeth Cymru, sef Ffyniant i bawb: Cymru 
sy'n effro i'r hinsawdd (y Cynllun). Wrth wneud hynny, roeddem yn ymwybodol bod Llywodraeth 
Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi ei hadroddiad cyntaf ar gynnydd y Cynllun yn ystod gwanwyn 
2022. Cytunwyd y byddai'n synhwyrol aros i'r adroddiad gael ei gyhoeddi cyn amserlennu’r gwaith 
hwn. Hyd y deallwn, nid yw’r adroddiad wedi’i gyhoeddi eto.  

Mae’r Pwyllgor wrthi’n cwblhau ei raglen waith derfynol ar gyfer tymor y gwanwyn 2023. A fyddech 
cystal â chadarnhau pan gaiff yr adroddiad ei gyhoeddi fel y gallwn gynllunio ein gwaith yn briodol, 
ac esbonio pam fod yr adroddiad wedi'i ohirio.  

Yn ystod y sesiwn graffu gyda’r Gweinidog yn ôl ym mis Hydref 2021, dywedodd eich swyddog 
wrthym fod gwaith ar y gweill i asesu a fyddai angen diweddaru’r Cynllun i ystyried cyngor y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd ar drydydd Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU. Awgrymodd y byddem ni a/neu’r 
Senedd yn cael gwybod am benderfyniad maes o law. A fyddech cystal ag egluro a ydych yn bwriadu 
gwneud newidiadau i'r Cynllun presennol yng ngoleuni cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd, ac os 
felly, pryd.  

Ar fater cysylltiedig, mae’r Pwyllgor yn bwriadu ystyried cyflawni’r gyllideb garbon gyntaf (2016 i 
2020), sydd wedi’i llywio gan ddatganiad terfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfnod y gyllideb. 
Rydym yn deall, er mwyn bodloni gofyniad Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, fod yn rhaid gosod y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment, 
and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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datganiad hwn cyn diwedd mis Rhagfyr 2022. A fyddech cystal â chadarnhau y bydd yn bosibl i chi 
fodloni'r gofyniad hwn.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i’r llythyr hwn cyn gynted â phosibl, ac erbyn 16 Rhagfyr 
fan bellaf.  

Yn gywir, 

 

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

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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22 Tachwedd 2022 

Annwyl Weinidog  

Bydd y Pwyllgor yn ymgymryd â gwaith ym mis Ionawr 2023 i asesu'r cynnydd y mae Llywodraeth 
Cymru wedi'i wneud yn erbyn ei strategaeth strategaeth gwefru cerbydau  ac, yn benodol, y cynllun 
gweithredu cysylltiedig, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021. 

Byddwn yn ddiolchgar petaech yn rhoi eich barn i'r Pwyllgor ar y cynnydd yn ysgrifenedig erbyn 6 
Ionawr, i lywio ein hystyried o'r mater hwn yn ein cyfarfod ar 12 Ionawr. Byddwn hefyd yn ddiolchgar 
am ddiweddariad ar yr adolygiad o'r cynllun gweithredu, o ystyried yr ymrwymiad y bydd y cynllun 
gweithredu "yn cael ei fonitro a'i adolygu'n flynyddol", a diweddariad ar y cynnydd yn erbyn rownd 
gyntaf y Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) sy'n deillio o'r Cynllun Gweithredu. 

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. 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment, 
and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

Julie James, AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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23 Tachwedd 2022 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Annwyl gyfeillion, 

Trafododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sut y bydd yn mynd ati i graffu ar gyllideb ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2023-24 yn ddiweddar. 

Rydym wedi ymrwymo yn ein strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd i geisio cyfleoedd i weithio 

gyda phwyllgorau eraill y Senedd mewn meysydd o ddiddordeb a rennir a lle y bydd hyn yn gwella’r 

gwaith craffu. Gan hynny, rydym wedi gofyn i swyddogion sy’n cefnogi’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg i rannu â phwyllgorau eraill y Senedd wybodaeth briffio ac unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 

— 

Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 

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

senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddChildren 

0300 200 6565 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith 

Llyr Gruffydd AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, 

a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Delyth Jewell AS 

Pwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion Gwledig 

Paul Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Jenny Rathbone AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

John Griffiths AS 
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berthnasol a gawn er mwyn cefnogi gwaith craffu cyfannol, cydgysylltiedig ar y Gyllideb Ddrafft ar 

draws y Senedd. 

Rydym hefyd wedi gofyn i swyddogion fod yn effro i’r posibilrwydd y bydd ein barn ni yn debyg i 

eiddo pwyllgor arall o ran materion sy’n pontio cylchoedd gwaith pwyllgorau, a hynny gyda’r bwriad 

o gynnig argymhellion ar y cyd lle bo’n briodol. Wrth graffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23, 

gwnaethom ni a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig argymhelliad ar y cyd yn 

ymwneud â thryloywder un ffrwd gyllido benodol - sef mater pwysig o egwyddor i’r ddau bwyllgor. 

Credaf fod yr argymhelliad ar y cyd yn ychwanegu pwysau at ein safbwyntiau cyffredin. 

Byddwn yn dra diolchgar am eich cefnogaeth chithau ar y materion uchod. 

Gwnaethom hefyd gytuno y bydd ein gwaith craffu ar y Gyllideb Ddrafft yn ystyried y materion 

trawsbynciol a ganlyn: 

▪ 'llinell sylfaen ddiwygiedig' Llywodraeth Cymru, fel y’i gelwir: pa mor glir a chywir ydyw o 

ran cyflwyno newidiadau mewn gwariant o un flwyddyn i'r llall. 

▪ sut mae'r Gyllideb Ddrafft yn effeithio ar wahanol grwpiau o bobl, ac i ba raddau y mae'r 

effeithiau hyn yn cael eu hystyried yn Asesiad Effaith Integredig Strategol (SIIA) 

Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sicrwydd i ni fod yr SIIA yn nodi’r 

dystiolaeth gyd-destunol sy’n cefnogi ei phenderfyniadau gwariant. Fodd bynnag, nid 

ydym yn credu bod yr SIIA a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-

23 wedi dangos yn glir ei fod yn cydymffurfio â’i ddyletswyddau o dan Fesur Hawliau Plant 

a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Credwn y dylai Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) ar 

gyfer y Gyllideb Ddrafft yn ei chrynswth gael ei gynnal a’i gyhoeddi fel dogfen ar wahân. 

Gall y materion hyn, neu faterion tebyg iawn, fod yn berthnasol i ystyriaeth eich Pwyllgor o’r Gyllideb 

Ddrafft ar gyfer 2023-24. Os felly, byddwn yn croesawu unrhyw gyfleoedd ar gyfer craffu 

cydgysylltiedig. Rwyf wedi gofyn i swyddogion sy’n cefnogi’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg fynd 

ar drywydd unrhyw gyfleoedd o’r fath, yn dibynnu ar eich barn chi a barn aelodau eraill eich 

pwyllgorau. 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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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.   

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’r Seilwaith 
Senedd Cymru 

llyr.gruffydd@senedd.wales 

7 Tachwedd 2022 

Annwyl Llyr, 

Rwy’n cyfeirio at y llythyr dyddiedig 25 Hydref.  Rwyf yn cydsynio heddiw i’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod 
Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022 (“y Rheoliadau”) yng 
Nghymru.  Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, heddiw rwyf wedi 
gosod Datganiad Ysgrifenedig i’w weld ar: https://senedd.cymru/media/zgtjaxqm/ws-
ld15437-w.pdf.  

Bydd y Rheoliadau yn croestorri â polisïau datganoledig ac yn gymwys i Gymru. 
Gallai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau wrth ymarfer ein pwerau ein 
hunain.  Mae’r Rheoliadau yn ymestyn i Loegr, yr Alban a Chymru.    

Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol, 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 Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol, a chafodd ei 
osod gerbron Senedd y DU ar 3 Tachwedd. Mae’r dyddiadau cychwyn ar gyfer y 
mesurau wedi’u rhannu rhwng mesurau brys (dosbarthu Thekopsora minima yn bla 
heb gwarantin a reoleiddir) y bwriedir iddynt ddod i rym ar 25 Tachwedd 2022 a’r holl 
fesurau eraill y bernir nad ydynt yn rhai 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.

Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Seilwaith, 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, 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
Senedd Cymru 

Llyr.Gruffydd@senedd.wales 

23 Tachwedd 2022 

Annwyl Llyr, 

Hoffwn hysbysu’r Pwyllgor am y bwriad i gydsynio â dymuniad Llywodraeth y DU i wneud a 
gosod Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 erbyn 20 Rhagfyr. 

Ar 7 Tachwedd, derbyniais lythyr oddi wrth Mark Spencer AS, Gweinidog Gwladol DEFRA, 
yn ceisio cydsyniad â’r Rheoliadau hyn. Mae’r Rheoliadau’n croestorri â pholisïau 
datganoledig a byddant yn gymwys o ran Cymru.  

Mae’r Rheoliadau’n caniatáu i ardaloedd â ffiniau penodedig gael eu sefydlu y tu allan i’r 
wlad y canfu plâu planhigol neu heintiau ynddi. Mae’r rhain yn fesurau bioddiogelwch 
pwysig a roddir ar waith ar adegau pan geir achosion o blâu planhigol neu heintiau sy’n 
cyfyngu ar symud pren, planhigion ar gyfer plannu neu ddeunydd coedwigaeth. Maent yn 
angenrheidiol oherwydd nid yw’r ddeddfwriaeth bresennol yn caniatáu i ardal â ffiniau 
penodedig gael ei sefydlu pan ganfyddir pla o fewn un o’r tiriogaethau eraill ym Mhrydain 
Fawr. Mae hyn yn golygu, pan geir achosion o bla planhigol neu haint mewn un gwlad, yn 
gyfagos i’r ffin, ar hyn o bryd nid oes gan y wlad arall unrhyw bŵer i gyflwyno ardaloedd â 
ffiniau penodedig fel mesur bioddiogelwch. 

Yn yr achos hwn, ni allai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau wrth arfer ein pwerau 
ein hunain oherwydd bod y pŵer i ddiwygio yn ganlyniadol i ddiwygiad a wneir gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol. Oherwydd y gwneir Rheoliadau i Gymru o dan adran 2(2) o Ddeddf y 
Cymunedau Ewropeaidd 1972, o dan adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 gall y Rheoliadau hyn gael eu diwygio gan Weinidog y Goron. Mae Rheoliadau Iechyd 
Planhigion (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 yn cael eu gwneud o dan adran 8(1) o Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, ac mae paragraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu pŵer sy’n caniatáu i ddiwygiadau canlyniadol gael 
eu gwneud i Reoliadau yn ôl yr angen (yn yr achos hwn, ar ôl diwygio’r Rheoliadau Iechyd 
Planhigion). Bydd y Rheoliadau’n gymwys o ran Cymru, Lloegr a’r Alban. 
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Ers cael y llythyr, mae darpariaethau ychwanegol wedi’u cynnwys i gywiro mân wallau 
drafftio yn Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion 
a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022 yn ymwneud â thatws o Lebanus nid i’w plannu. 
 
Mae angen cyflwyno’r ddeddfwriaeth hon ar fyrder er mwyn diogelu bioamrywiaeth yng 
Nghymru. Rwyf o’r farn mai dyma’r ffordd fwyaf priodol o roi effaith i’r newidiadau 
angenrheidiol. Yn unol â Rheol Sefydlog 30C, byddaf yn gosod Datganiad Ysgrifenedig 
gerbron y Senedd o fewn tri diwrnod i’r dyddiad y caiff y Rheoliadau eu gosod gerbron 
Senedd y DU. 
 
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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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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