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Lleoliad: 
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Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y 

DU: sesiwn friffio lafar (09.15 - 09.30)  

 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

 

2 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil 

Pysgodfeydd y DU: sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr 

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

(09.30-11.00) (Tudalennau 1 - 21)  

Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

Robert Floyd, Pennaeth, Trefniadau Pontio’r UE – y Môr a Physgodfeydd  

Graham Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran y Môr a Physgodfeydd 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

 

 

 

 

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



 

3 Papurau i’w nodi 

(11.00)   

 

3.1 Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS at Weinidog yr 

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil Amaethyddiaeth y DU 

 (Tudalennau 22 - 24)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS - 10 Rhagfyr 2018 

(Saesneg yn unig) 

 

3.2 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 

Gwledig ynghylch cyflawni llwybr carbon isel hyd at 2030 

 (Tudalennau 25 - 29)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 11 Ionawr 2019 

 

3.3 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch 

adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb 2019 – 2020 Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 30 - 45)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 15 

Ionawr 2019 

 

3.4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y 

Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd 

(Cymru) 2018 

 (Tudalennau 46 - 49)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 15 

Ionawr 2019 



3.5 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd 

ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2019-2020 Llywodraeth 

Cymru 

 (Tudalennau 50 - 55)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth - 16 Ionawr 2019 

 

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

cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitem 5 

(11.00)   

 

5 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil 

Pysgodfeydd y DU: trafod y dystiolaeth lafar 

(11.00-11.30)   

 

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



Tudalen y pecyn 22

Eitem 3.1
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Lesley Griffiths AC 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

11 Ionawr 2019 

 

Annwyl Lesley 

Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi 

dangos diddordeb brwd mewn gweithredu a chyflwyno Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

2016 ('y Ddeddf') sy'n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru bennu cyllidebau carbon 

ar gyfer cyfnodau o bum mlynedd.   

Roedd y Pwyllgor yn falch o weld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ymgynghoriad ar leihau 

allyriadau - 'Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030' - y bydd y canlyniadau'n llywio'r 

gwaith o ddatblygu'r Cynllun Cyflenwi Carbon Isel cyntaf, sydd i'w gyhoeddi ym mis 

Mawrth 2019. Cytunodd y Pwyllgor i ymgymryd â darn byr o waith yn y maes hwn i fwydo 

i'r Cynllun Cyflenwi. 

Mewn ymateb i gais gan y Pwyllgor, rhannodd 26 o randdeiliaid eu hymatebion i'r 

ymgynghoriad â ni. Mynychodd llawer o'r rhanddeiliaid hynny drafodaeth rhanddeiliaid 

gyda'r Pwyllgor ar 28 Tachwedd 2018. Bwriad y llythyr hwn yw cyfleu barn y rhanddeiliaid 

ichi ar rai o'r materion allweddol a godwyd gyda'r Pwyllgor. 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar lwybr carbon isel hyd at 2030 

Mae argyhoeddiad cryf o fewn y sector y dylai Llywodraeth Cymru anelu at 
gyrraedd targed o allyriadau net sero erbyn 2050, yn hytrach na'r gostyngiad 
statudol o 80 y cant o leiaf a nodir yn y Ddeddf, yn enwedig yn sgil casgliadau'r 
adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Panel Rhyngwladol ar Newid 
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Hinsawdd (IPCC). Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r camau cychwynnol yr ydych yn eu 
cymryd, ynghyd â holl Lywodraethau eraill y DU, i ofyn am gyngor gan Bwyllgor y 
DU ar Newid Hinsawdd (UKCCC) ar y ffordd orau o gyflawni allyriadau net sero. 

Mynegodd rhai o'r rhanddeiliaid bryder fod yr ymgynghoriad wedi dynodi 'cam 
sylweddol yn ôl' o'r Strategaeth Newid Hinsawdd a gyhoeddwyd yn flaenorol gan 
Lywodraeth Cymru. Nodwyd lefel yr uchelgais; y sylfaen dystiolaeth; ac 
ymgysylltiad y rhanddeiliaid a'r arbenigwyr; fel meysydd pwysig a oedd yn 
ddiffygiol. Roedd y consensws cyffredinol ynghylch y cynigion yn ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru yn eu croesawu mewn egwyddor a'u bod yn gam 'yn y 
cyfeiriad cywir'. Fodd bynnag, mae pryder cyffredinol nad yw'r cynigion yn ddigon 
uchelgeisiol, a mynegodd nifer o'r rhanddeiliaid bryderon difrifol ynghylch y diffyg 
manylion, costau ac asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r camau arfaethedig.  

Mynegodd rhai o'r rhanddeiliaid siom gyda'r cyngor y mae Llywodraeth Cymru 
wedi'i gael gan Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd. Mae barn bod y cyngor wedi'i 
roi yng nghyd-destun ehangach y DU ac, o ganlyniad i hynny, cafodd cyfleoedd i 
ddylunio atebion arloesol "gwnaed yng Nghymru" eu colli. Tynnodd y 
rhanddeiliaid sylw at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n unigryw yn y 
DU, ac awgrymwyd nad oedd fawr o dystiolaeth ei bod wedi llywio'r gwaith o 
ddatblygu'r cyngor. 

Roedd y rhanddeiliaid yn cefnogi'r syniad o sefydlu grŵp arbenigol yng Nghymru i 
gynghori ar bolisïau datgarboneiddio. Roedd cred bod bwlch sylweddol bellach 
yng nghyngor arbenigwyr a rhanddeiliaid, sydd wedi codi yn sgil diddymu 
Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru. 

Roedd y rhanddeiliaid hefyd yn pryderu nad oes unrhyw arwydd o ddull cydgysylltiedig o 

fewn yr ymgynghoriad. Er enghraifft, nid oes unrhyw ymdeimlad o sut y bydd y llwybr a'r 

camau arfaethedig yn cyd-fynd â'r ddyletswydd i gyflawni'r nodau lles. Mae diffyg eglurder 

hefyd ynghylch sut y mae'r 'pum ffordd o weithio' yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol wedi'u cymhwyso hyd yma. 

Cwestiynodd llawer o'r rhanddeiliad rôl gwneud penderfyniadau lleol a sut y bydd hyn yn 

cyd-fynd â rôl arweinyddiaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gofynnwyd cwestiynau 

ynghylch modelau lleol, megis y model dinas-ranbarth yn Lloegr, a ph'un a allant sicrhau 

newid trawsnewidiol yn fwy effeithiol na'r trefniadau presennol. 
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Ochr yn ochr â hyn, pwysleisiodd llawer o'r rhanddeiliad bwysigrwydd ymddygiad 
a newid cymdeithasol, y credent y dylent fod yn elfen allweddol o unrhyw lwybr 
carbon isel. At hynny, awgrymwyd y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn 
archwilio'r rhwystrau cymdeithasol, diwylliannol, seicolegol ac economaidd i 
newid. 

Blaenoriaethau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru 

Pwysleisiodd y rhanddeiliaid yr angen i ddangos y cysylltiadau rhwng datgarboneiddio a 

meysydd polisi eraill. Mae hyn yn rhywbeth nad yw'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Er 

enghraifft, credai llawer o'r rhanddeiliad y dylid gwneud cyswllt amlwg rhwng lleihau 

allyriadau ac iechyd y cyhoedd. Yn benodol, roeddent yn credu y gallai annog newid 

moddol ar gyfer trafnidiaeth a lleihau tlodi tanwydd arwain at gyfleoedd arwyddocaol i 

leihau allyriadau a sicrhau manteision o ran iechyd y cyhoedd. 

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar hyn i annog mwy o gydweithio traws-sector 
er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl. Awgrymodd y rhanddeiliaid mai un ffordd o 
gyflawni hyn fyddai drwy ffurfio grŵp traws-ddiwydiant i annog cydweithredu ac 
arloesi. Defnyddiwyd 'Clwstwr Diwydiannol De Cymru' fel enghraifft o grŵp traws-
ddiwydiant y gellid ei ddefnyddio fel glasbrint ar gyfer grŵp Cymru gyfan. At 
hynny, awgrymwyd y gallai 'Bargeinion Dinesig' Llywodraeth y DU yng Nghymru 
fod yn gyfle da ar gyfer cydweithio traws-ddiwydiant ar raddfa, a gallent arwain at 
sicrhau cyllid arloesi pellach o gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y 
DU. 

Mater allweddol i lawer o'r rhanddeiliaid oedd yr angen am gymorth ariannol 
priodol i gyflwyno newid ar y raddfa sydd ei hangen. Awgrymwyd y dylid 
ymchwilio i fecanweithiau ariannu newydd, megis Banc Datblygu Cymru posibl 
sy'n darparu 'benthyciadau carbon isel'. Awgrymwyd hefyd y dylai Llywodraeth 
Cymru archwilio sut y gall ddefnyddio trethi a benthyca Cymru i gefnogi swyddi a 
thwf mewn technolegau carbon isel ar draws pob sector. 

Blaenoriaethau sectoraidd 

Nododd y rhanddeiliaid flaenoriaethau ar draws pedwar maes allweddol, sef -  

▪ Ynni; 

▪ Trafnidiaeth; 
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▪ Adeiladau; a 

▪ Defnydd tir ac amaethyddiaeth. 

Ynni  

Roedd cyllid a chymhellion ariannol yn faterion allweddol mewn perthynas â'r 
sector ynni. Awgrymodd rhai o'r rhanddeiliaid y dylai Llywodraeth Cymru 
ddarparu cyfrwng buddsoddi newydd ar gyfer technolegau carbon isel. Roedd 
eraill yn cynnig mecanweithiau cymorth treth newydd ar gyfer prosiectau ynni 
adnewyddadwy, megis TAW 0 y cant ar gyfer prosiectau ar raddfa lai. 

Roedd cynigion penodol eraill a godwyd gyda'r Pwyllgor yn cynnwys y canlynol: 

▪ Creu 'canolfannau ynni lleol' sy'n cyd-leoli ynni adnewyddadwy domestig neu 

leol gyda gwres carbon isel, prosiectau ymateb ar ochr galw a gwefru cerbydau 

trydan; 

▪ Cefnogi gwaith ymchwil i Gasglu a Storio Carbon (CCS) a Chasglu a Defnyddio 

neu Storio Carbon (CCUS), ac ymgymryd ag asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth o 

botensial bio-ynni yng Nghymru; 

▪ Ei gwneud yn ofynnol i'r holl dir cyhoeddus a werthir i ddatblygwyr fod ar gyfer 

datblygiadau carbon-sero. 

Trafnidiaeth 

Roedd consensws y dylid pwysleisio polisïau trafnidiaeth gyhoeddus a 
gweithredol. Awgrymodd y rhanddeiliaid y dylai gwaith cynllunio trafnidiaeth yn y 
dyfodol fod yn seiliedig ar bobl a'u hanghenion. Roedd rhai yn awgrymu parthau 
aer glân mewn dinasoedd, taliadau tagfeydd a'r posibilrwydd o brisio ffyrdd. 

Ochr yn ochr â hyn, dylai Llywodraeth Cymru fod yn annog cynyddu nifer y 
cerbydau trydan a'r defnydd ohonynt. Awgrymwyd y gellid rhoi cymorth ariannol i 
weithredwyr fflyd i newid i gerbydau trydan yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. 
Awgrymwyd hefyd y dylid cynyddu'r terfyn ar gyfer grantiau gosod pwyntiau 
gwefru, yn enwedig ar gyfer cwmnïau mawr sydd ar hyn o bryd wedi'u cyfyngu i 
20 o bwyntiau ar draws y cwmni. Roedd y rhanddeiliaid o'r farn y dylai fod system 
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wefru gyffredinol, sy'n hawdd ei defnyddio ar gyfer cerbydau trydan er mwyn 
annog pobl i'w defnyddio.  

Adeiladau 

Roedd consensws i gefnogi'r angen brys i wella effeithlonrwydd ynni mewn 
adeiladau newydd ac adeiladau presennol, er y cynigiwyd atebion gwahanol. 
Roedd galwadau am amcanion polisi clir a chyson, er mwyn galluogi gwaith ar 
draws y sectorau a'r diwydiannau i weithio tuag at nod cyffredin. Awgrymwyd y 
dylid diweddaru'r nodau lles i ystyried tlodi tanwydd. 

Roedd rhai o'r rhanddeiliaid o'r farn y dylai Llywodraeth Cymru wneud 
dadansoddiad cost-budd o ôl-osod y stoc dai bresennol. Awgrymwyd y byddai ôl-
osod yn anochel yn arwain at ddymchwel rhai adeiladau. Byddai angen cael 
cefnogaeth glir a chyson pe bai ymagwedd o'r fath yn cael ei dilyn yn y dyfodol. 

Gallai pwerau codi trethi cychwynnol Llywodraeth Cymru roi cyfle i ysgogi 
gwelliannau mewn effeithlonrwydd adeiladu a meithrin diwylliant o welliant 
parhaus.  

Defnydd tir ac amaethyddiaeth 

Yn olaf, roedd y rhanddeiliaid o'r farn y gallai rheoli tir ar ôl Brexit fod yn gyfle i 
wneud newidiadau sylweddol i annog perchnogion tir i ddefnyddio tir ar gyfer 
nwyddau cyhoeddus, gan gynnwys dal a storio carbon. Awgrymwyd y dylai 
Llywodraeth Cymru edrych ar yr effeithiau iechyd a charbon o gynhyrchu bwyd.  

Mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac y bydd yn 
llywio'r gwaith o ddatblygu'r Cynllun Cyflenwi Carbon Isel cyntaf. Mae'r Pwyllgor yn 
edrych ymlaen at gyhoeddi'r Cynllun hwnnw ym mis Mawrth 2019 a bydd, rwy'n 
siŵr, yn dymuno ymgymryd â gwaith pellach arno maes o law. 

Yn gywir 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Eitem 3.4
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Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy, Science and Transport  
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

                Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

  

 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
  

 
 
Mike Hedges AC  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig  

 
seneddCCERA@assembly.wales 

 
16 Ionawr 2019  

 
 
 

Annwyl  Mike 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Tachwedd 2018 yn amgáu copi o adroddiad y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 
2019-2020.    
 
Amgaeaf fy ymateb ffurfiol i bob argymhelliad.  
 
Yn gywir 

 
 

 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
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Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth 
Cymru 2019-2020  
 

 

 
Gwneir 13 o argymhellion yn yr adroddiad hwn a gellir eu rhannu'n chwe chategori: 
Datgarboneiddio, ansawdd aer, buddsoddi mewn priffyrdd, Ffordd Liniaru'r M4, 
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru a Thrafnidiaeth Cymru (TrC). Gweler 
ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad isod. 
 
 

Argymhelliad 1 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Ysgrifennydd y Cabinet esbonio sut mae gofyn i 
fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad fel rhan o'r contract economaidd ddangos eu 
hymrwymiad i leihau eu hôl troed carbon.  
 

Ymateb: Derbyn  
 
Rwy'n amgáu dogfen yn Atodiad 1 sy'n diffinio pob un o feini prawf y Contract 
Economaidd ac yn rhoi enghraifft o'r math o enghreifftiau rydyn ni'n gofyn i fusnesau 
amdanynt fel tystiolaeth o'u hymrwymiad.  
 

 
Argymhelliad 2 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Ysgrifennydd y Cabinet roi mwy o fanylion y 
dyfarniadau a wnaed fel rhan o'r Galwad am Weithredu ar ddatgarboneiddio. Dylai 
esbonio ai prif bwrpas y dyfarniadau yw ymateb i'r Galwad am Weithredu ar 
ddatgarboneiddio neu a gawsant eu gwneud o dan Alwadau am Weithredu eraill ond 
a oedd yn berthnasol hefyd i ddatgarboneiddio.  
    
Ymateb: Derbyn  
 
Prif bwrpas unrhyw ddyfarniadau o dan y Galwad am Weithredu ar ddatgarboneiddio 
yw datgarboneiddio, wrth reswm. Rydyn ni wedi rhoi arian i ddau brosiect fel rhan o'r 
Galwad am Weithredu ar ddatgarboneiddio hyd yma.  
 

 
Argymhelliad 3 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Ysgrifennydd y Cabinet gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor hwn o fewn y chwe mis nesaf ar yr arian sydd wedi'i ddefnyddio o dan yr 
Alwad am Weithredu ar ddatgarboneiddio. Dylai hyn gynnwys gwybodaeth am y 
camau sydd wedi'u cymryd i annog defnyddio'r arian.  
 
Ymateb: Derbyn  
 
Byddaf yn rhoi adroddiadau i'r Pwyllgor yn crynhoi nifer y prosiectau sydd wedi'u 
noddi a faint o arian fydd wedi'i roi o dan pob Galwad am Weithredu. Byddaf yn 
cyflwyno'r adroddiadau hyn bob chwe mis, ddiwedd a chanol pob blwyddyn ariannol.  Tudalen y pecyn 51



 

 
Argymhelliad 4  
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor hwn o fewn y chwe mis nesaf ar y gwaith sydd wedi'i wneud i ddatblygu 
rhwydwaith o safleoedd gwefru cerbydau trydan ac am ei chynlluniau ar gyfer 
datblygiadau pellach yn y maes hwn.  
   
Ymateb: Derbyn 
 
Cyfeiriodd Datganiad Ysgrifenedig Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ar 11 
Hydref 2018 at yr amcan bod Trafnidiaeth Cymru'n dechrau'r broses gaffael yng 
Ngwanwyn 2019.  Caiff Aelodau'r Cynulliad fwy o wybodaeth maes o law.  
 
 

Argymhelliad 5  
 
Mae'r Pwyllgor yn ailadrodd yr argymhelliad a wnaeth yn 2018 y dylai Strategaeth 
Trafnidiaeth newydd Cymru gynnwys targedau a mecanweithiau i fonitro ansawdd 
aer yng Nghymru, gan gyfeirio'n benodol at leoliadau fel ysgolion ac ysbytai. Dylai'r 
lleoliadau hynny gynnwys parciau cyhoeddus hefyd yn ein barn ni.  
 
Ymateb: Gwrthod  

 
Dogfen bolisi yw Strategaeth Trafnidiaeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru'n 
cyhoeddi Cynllun Aer Glân i Gymru yn ystod 2019 a fydd yn nodi llygryddion 
allweddol, eu heffeithiau ar iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd naturiol yng Nghymru a 
pha gamau y mae angen eu cymryd er mwyn gwella ansawdd yr aer. Bydd y 
Strategaeth Drafnidiaeth yn nodi'r mesurau sy'n cael eu cymryd fydd yn helpu i wella 
ansawdd aer yng Nghymru. Caiff manylion mesurau'r polisi trafnidiaeth i helpu i 
leihau llygredd aer eu nodi yn y Cynllun Aer Glân i Gymru. Mae swyddogion 
Trafnidiaeth ac Ansawdd Aer yn cydweithio'n glos â'i gilydd i ddatblygu'r ddwy 
ddogfen.  
 
 

Argymhelliad 6 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor hwn o fewn 6 mis ar y gwaith sy'n cael ei wneud mewn cysylltiad â 
Chrynodiadau Nitrogen Deuocsid ar Ymyl Ffyrdd. Dylai gynnwys asesiad o effaith y 
terfynau 50mya mewn mannau penodol.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Er bod data'n cael eu casglu bob mis, ni fyddwn yn gwybod effaith lawn y terfynau 
50ya tan y byddwn wedi cael ac wedi dadansoddi gwerth 12 mis o ddata. Ni fydd y 
data hynny ar gael tan fis Medi 2019 fan cyntaf. Fodd bynnag, bydd yr wybodaeth 
ddiweddaraf am hynt y 'Cynllun Gweithredu' a'r 'Mesurau Rhagofalus a Gadwyd' 
(Precautionary Retained Measures) fel y'u disgrifir yn y cynllun atodol i gynllun y DU 
ar gyfer lleihau crynodiadau nitrogen deuocsid ar ymyl ffyrdd, ar gael pan fydd ei 
hangen.  
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Argymhelliad 7 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor hwn o fewn y 6 mis nesaf ar ei gynlluniau ar gyfer terfynau 20mya.  
     
Ymateb: Derbyn 

 
Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ystyried yr opsiynau a gawn yn sgil 
datganoli pwerau ynghylch terfynau cyflymder cenedlaethol yng Nghymru. Byddwn 
yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Caerdydd i ddeall effaith yr 
ardaloedd 20mya sydd wedi'u sefydlu yn rhannau helaeth o Gaerdydd, ac i ystyried a 
oes gan y terfynau 20mya a'r buddsoddi mewn teithio llesol gan gynnwys ariannu 
mannau llogi beiciau ar y stryd a llwybrau seiclo strategol rhyngddynt y potensial i 
wneud y ffyrdd yn fwy diogel, ansawdd yr aer yn well a chynyddu'r nifer sy'n teithio 
trwy ddulliau llesol. Gan ddefnyddio'r gwersi y bydd datblygiadau yng Nghaerdydd yn 
eu dysgu inni, byddwn yn adolygu'n harweiniad ar osod terfynau cyflymder lleol i 
weld a yw'n dal yn addas ar ôl datganoli pwerau i osod terfynau cyflymder.  
 
Fel rhan o'r gwaith hwnnw, caiff y costau sy'n gysylltiedig â newid terfynau cyflymder 
cenedlaethol eu hasesu.  
 
Byddwn yn rhoi adroddiad i'r pwyllgor am y mater hwn o fewn y chwe mis nesaf.  
 
 

Argymhelliad 8 

 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor o fewn y chwe mis nesaf ar y gwaith sy'n cael ei wneud ar fenter "Coridorau 
Gwyrdd ar Rwydwaith Cefnffyrdd Cymru".  
    
Ymateb: Derbyn 

 
Mae angen rhagor o waith ymchwil a chynllunio manwl ar gynigion gwreiddiol y 
fenter.  Fe all hynny olygu bod angen mwy o adnoddau sy'n golygu cyflwyniadau i 
Weinidogion a'u cymeradwyo.  

 
 
Argymhelliad 9 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor hwn o fewn y chwe mis nesaf ar statws unrhyw adolygiadau o WelTAG 
2017.  
 
Ymateb: Derbyn 

 
Cafodd yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) ei gyhoeddi ym mis 
Rhagfyr 2017. Cymerodd le WelTAG 2008 a dylid ei ddefnyddio yng nghyswllt pob 
cynllun trafnidiaeth sy'n gofyn am gymorth Llywodraeth Cymru. Y disgwyl oedd y 
byddai unrhyw gynllun a ddatblygwyd gan ddefnyddio WelTAG 2008 yn cael ei 
symud i WelTAG 2017 cyn gynted ag y medrid. Yn dilyn ei flwyddyn gyntaf, rydym yn 
adolygu'r ffordd y mae'r arweiniad wedi bod yn cael ei ddefnyddio. Bydd hynny'n ein 
galluogi i weld pa feysydd sydd ag angen rhagor o arweiniad neu help arnynt.  Tudalen y pecyn 53



Efallai y bydd rhai o argymhellion yr adolygiad yn gofyn am adnoddau ychwanegol 
gan olygu cyflwyniadau i Weinidogion a'u cymeradwyo.  
 
Byddwn yn hysbysu'r Pwyllgor o fewn y chwe mis nesaf am y gwaith sydd wedi'i 
wneud. 

 
 
Argymhelliad 10 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru esbonio statws a threfniadau 
llywodraethu'r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol. Dylai hynny gynnwys esbonio sut y 
gallai ddod o dan ddarpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol er nad yw 
wedi'i restru fel corff cyhoeddus at ddiben y ddeddf honno. Dylai esbonio hefyd sut 
mae'r Comisiwn yn destun gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru).  
    
Ymateb: Derbyn 

 
Caiff trefniadau gweithio manwl y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol eu cyhoeddi ar ei 
wefan unwaith y bydd Llywodraeth Cymru a'r Comisiwn wedi cytuno arnyn nhw. 
Byddant yn egluro statws a threfniadau llywodraethu'r Comisiwn, gan gynnwys ei 
statws mewn cysylltiad â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  
 
 

Argymhelliad 11 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid newid Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 i gynnwys y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol fel un o'r cyrff 
cyhoeddus yn Adran 6 y Ddeddf.  
     
Ymateb: Gwrthod  

 
Sefydlwyd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (NICW) fel panel cynghori annibynnol 
anstatudol i Weinidogion Cymru. Gan nad yw'r Comisiwn yn "awdurdod cyhoeddus", 
gan nad oes iddo statws cyfreithiol annibynnol a chan nad yw'n arfer 
"swyddogaethau" statudol, y ffordd fwyaf priodol o sicrhau ei berthynas â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw ei gwneud yn ofynnol iddo ystyried gofynion y 
Ddeddf trwy'r trefniadau gweithio y cytunir arnynt gyda Llywodraeth Cymru.  
 
Gan mai rôl y Comisiwn yw cynghori Llywodraeth Cymru (ynghylch arfer ei 
swyddogaethau), trwy benderfynu derbyn (neu wrthod) ei gyngor, bydd Llywodraeth 
Cymru o raid yn cydymffurfio â'i dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 

 
Argymhelliad 12 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru egluro statws a threfniadau 
llywodraethu Trafnidiaeth Cymru (TrC). Dylai hynny gynnwys esbonio sut y gallai TrC 
ddod o dan ddarpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol er nad yw wedi'i 
restru fel corff cyhoeddus at ddiben y ddeddf honno. Dylai esbonio hefyd sut mae 
TrC yn destun gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru).  Tudalen y pecyn 54



 
Ymateb: Derbyn 

 
Cyhoeddir statws a threfniadau llywodraethu TrC ar wefannau Llywodraeth Cymru a'r 
Cwmni. Fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu'r wybodaeth ac yn 
cyhoeddi arweiniad manwl pellach. Bydd hyn yn egluro ei statws o ran Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  
 
 

Argymhelliad 13 
 
Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 gael 
ei newid i gynnwys Trafnidiaeth Cymru fel un o'r cyrff cyhoeddus yn Adran 6 y 
Ddeddf.  
 
Ymateb: Gwrthod 

 
Mae cyflawni amcanion llesiant Cymru'n ganolog i strwythurau llywodraethu, mentrau 
a phenderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru. Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu o 
dan Ddeddf y Cwmnïau (2006) ac mae'n gwbl atebol i Weinidogion Cymru fel is-
gwmni mewn  perchnogaeth lwyr sydd wedi'i gyfyngu gan warant. Mae Llywodraeth 
Cymru yn cadw cyfrifoldeb yn y pen draw dros faterion trafnidiaeth, ond gall ofyn i 
TrC gynnal gweithgareddau ar ei rhan.  Trwy gael TrC i gynnal gweithgareddau 
penodol ar ei rhan, mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cwmni wneud 
y mwyaf o'i gyfraniadau at gyflawni'r amcanion llesiant a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Trwy'r Cytundeb Rheoli sy'n llywio'r berthynas 
rhwng Llywodraeth Cymru a TrC, mae gofyn i'r Cwmni gyflawni'r amcanion llesiant. 
Bydd TrC yn eu cyhoeddi yng Nghynllun Busnes y Cwmni.  
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Trafnidiaeth 
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