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Annwyl Weinidog a Dirprwy Weinidog 

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

seilwaith 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ymrwymo i rannu drafft o'r cynllun â'r Pwyllgor.  
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Yn ddelfrydol, hoffem gael y wybodaeth hon cyn i’r Pwyllgor gyfarfod yn ystod yr wythnos sy'n 

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

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

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

blaenoriaethau'n bersonol. 

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

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

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

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

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

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

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

Yn gywir, 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


