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Annwyl Mike,  
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf ynglŷn ag egwyddorion a threfniadau 
llywodraethu amgylcheddol ar ôl ymadael â’r UE.  
 

1. Trefniadau Pontio 
 

Yn fy llythyr dyddiedig 14 Mawrth nodais mai ein blaenoriaeth gyntaf oll oedd sicrhau  
na fydd unrhyw fylchau mewn perthynas â deddfwriaeth amgylcheddol yr UE sydd ar 
waith ar hyn o bryd.  Mae cryn waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod y mesurau 
diogelu cyfredol yn parhau, ac os ydyn ni'n gadael yr UE heb gytundeb bydd hyn yn 
golygu y bydd y safonau amgylcheddol presennol yn parhau i fod yn berthnasol o'r 
diwrnod ymadael    
 
Yn ogystal, rwyf wedi datgan nad yw Cymru yn yr un sefyllfa â mannau eraill y DU, 
oherwydd ein deddfwriaeth bresennol, sy’n gosod datblygu cynaliadwy a'r 
amgylchedd wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Mae ein 
pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a'r 
egwyddorion yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) yn golygu ein bod ni wedi rhoi ar 
waith rai o'r egwyddorion sydd yng Nghytuniadau'r UE.  Bydd y ddau ddarn o 
ddeddfwriaeth yn parhau i fod yn berthnasol ar y diwrnod ymadael. 
 
Yn ein hymgynghoriad ar Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol 
yng Nghymru ar ôl Ymadael â’r UE, ymrwymais ymhellach i barhau i ddefnyddio 
pedair egwyddor yr Undeb Ewropeaidd os ydym yn gadael heb gytundeb. 
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Rwy'n deall pryderon rhanddeiliaid ynghylch goblygiadau ymadael heb gytundeb ar 
gyfer llywodraethu. Fodd bynnag, fel yr wyf wedi dweud o'r blaen, nid yw hyn yn 
golygu na fydd trefniadau llywodraethu ar waith yng Nghymru, gan y bydd ein 
mecanweithiau domestig yn parhau i fod yn weithredol, a bydd Cynlluniad 
Cenedlaethol Cymru yn parhau i fod y corff sy'n gyfrifol am ddwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif.  O ganlyniad, nid yw ein dinasyddion heb sianeli ar gyfer lleisio 
pryderon.  Fodd bynnag, yr wyf am ystyried pa fecanweithiau priodol a chymesur a 
allai fod ar gael os oes rhaid inni ymdrin â chanlyniadau ymadael heb gytundeb a'r 
goblygiadau dros y tymor byr a'r hirdymor.   
 
Rydym wedi asesu'r trefniadau pontio arfaethedig yn Lloegr, ac wedi ystyried a ydynt 
yn darparu model sy'n addas ar gyfer Cymru.  Yn fy marn i, maent yn ddull costus a 
fydd, mewn gwirionedd, yn galluogi llai o oruchwyliaeth na'r systemau rwyf wedi’u 
hamlinellu uchod a fydd yn parhau i fod yn berthnasol yng Nghymru. Fel rwy’n deall 
y trefniadau arfaethedig ar gyfer Lloegr, yn gymaint ag y byddant yn berthnasol i 
Gymru, byddant yn caniatáu derbyn cwynion, penderfynu a ydynt yn ddilys a'u 
cofnodi. Bydd goruchwyliaeth seneddol yn gyfyngedig i adroddiad blynyddol ar nifer 
a themâu'r cwynion a dderbynnir, ac ni fydd cwynion yn cael eu harchwilio. Bydd 
cwynion yn cael eu trosglwyddo i Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd arfaethedig, pan 
fydd wedi'i sefydlu, felly nid yw disgrifio'r dull hwn fel corff cysgodol yn adlewyrchu'r 
canlyniadau a fydd yn gallu eu cyflawni.   
 
Ym mis Gorffennaf, sefydlais grŵp tasg rhanddeiliaid. Mae'r grŵp hwn wedi cael ei 
herio i ystyried yn ofalus beth yw llywodraethu da, er mwyn sicrhau ein bod yn 
adeiladu system sy'n cyd-fynd â'r dull deddfwriaethol ehangach ac a fydd yn 
gynaliadwy yn y dyfodol.  Bydd y grŵp yn trafod trefniadau pontio hefyd. Rwy'n 
disgwyl y bydd unrhyw gynigion sy'n dod i law ddangos dealltwriaeth glir o'r dull 
rydym yn bwriadu ei ddefnyddio yn y tymor hwy.  
 
Yr wyf innau hefyd yn pryderu am effaith Brexit heb gytundeb.  Mae Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, gyda Senedd yr Alban, wedi dweud yn glir wrth Lywodraeth y 
DU am beidio â dilyn y llwybr dinistriol hwn, llwybr a fydd yn ein barn ni yn cael 
effaith drychinebus ar economi Cymru.  
 
Mae'r ansicrwydd parhaus yn rhoi cryn bwysau ar adnoddau o fewn Llywodraeth 
Cymru. Mae'r diffyg eglurder parhaus ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y 
dyfodol yn gwneud y gwaith hwn yn llawer mwy cymhleth. Er y pwysau hyn, yn groes 
i'ch datganiad, mae cynnydd wedi'i wneud yn y maes hwn.  Rydym wedi penderfynu 
defnyddio dull ystyriol a chydweithiol er mwyn mynd i'r afael â'r bylchau hyn, sy'n 
mynd y tu hwnt i anghenion uniongyrchol.   
 
Yn ei ddatganiad deddfwriaethol ar 17 Gorffennaf ac yn ystod y ddadl ddilynol, 
dywedodd y Prif Weinidog unwaith eto ei fod wedi ymrwymo i ddeddfu ar 
egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol, ond ni nododd ddyddiad 
penodol ar gyfer gwneud hynny yn ystod tymor presennol y Cynulliad. Mae hyn yn 
cydnabod pa mor gymhleth yw'r gwaith o ddatblygu system gydlynus sy'n ategu ein 
strwythurau cyfredol yng Nghymru. Mae hefyd yn cydnabod yr ansicrwydd parhaus 
ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol, sy'n arwain at bwysau 
ychwanegol ar y rhaglen ddeddfu. 
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2. Dull ar gyfer y DU gyfan 

 
Fel yr wyf wedi dweud nifer o weithiau, rwyf bob amser wedi bod yn fodlon trafod 
ymateb posibl ar gyfer gweithredu'r egwyddorion sy’n cynnwys y DU gyfan.  Rwyf 
wedi cydnabod ers cryn amser y bydd materion yn codi lle mae’n bosibl y byddai 
defnyddio dull ar gyfer y DU gyfan yn fwy buddiol.  Rwyf wedi parhau i drafod dull o'r 
fath gyda'm Gweinidogion cyfatebol yng ngweddill y DU yn y Grŵp Rhyngweinidogol.   
 
Rhaid imi ddweud unwaith eto fod Bil y DU yn adlewyrchu'r bylchau sy'n berthnasol i 
Loegr ac yn bodloni anghenion penodol Llywodraeth y DU – rwyf wedi pwysleisio'n 
gyson nad yw dull y Bil ar gyfer y DU yn briodol ar gyfer Cymru.   
 
Fodd bynnag, mae nifer o ffyrdd o gyflawni dull ar gyfer y DU gyfan nad ydynt yn 
cynnwys datblygu corff ar gyfer y DU gyfan.  Mae gwaith yn mynd rhagddo rhwng yr 
holl weinyddiaethau i ddatblygu dulliau priodol i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau 
mewn trefniadau llywodraethu sy'n berthnasol i'r DU gyfan, a dulliau cydweithredol 
sy'n parchu'r gwahanol setliadau datganoli a'r system a'r bylchau gwahanol ym 
mhobl gweinyddiaeth.  Er bod y trafodaethau sy'n mynd rhagddynt yn cael eu 
dylanwadu gan amserlen Bil y DU, mae'r dyddiad ar gyfer cyflwyno Bil y DU yn fater 
ar gyfer Llywodraeth y DU. 
 
Rydym eisoes wedi cytuno â Llywodraeth y DU fod gennym set gyffredin o 
egwyddorion amgylcheddol ac mae gwaith ar gynigion yn mynd rhagddo sydd, lle bo 
hynny'n briodol, yn galluogi dulliau llywodraethu cydweithredol. 
 

3. Monitro ac Adrodd 
 
Rwy'n cydnabod y manteision mae bod yn aelod o Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop 
yn eu darparu, a phwysigrwydd Cymru yn parhau i allu cael mynediad at arbenigedd 
a meincnodi yn erbyn y pwyllgor rhyngwladol ehangach. Bydd unrhyw berthynas ag 
Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop, o ran cydweithio â sefydliadau'r UE yn y dyfodol, 
yn cael ei chynnal drwy'r DU fel cenedl-wladwriaeth. Wrth reswm byddaf yn parhau i 
gyfrannu at y trafodaethau hyn.  
 
Rwy'n edrych ymlaen at adroddiad y pwyllgor yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref. 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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