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Annwyl Mike 
 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 31 Gorffennaf ar ôl imi fod yn eich Pwyllgor ar 20 
Gorffennaf.  
 
Rheoli'r Môr  
 

Roedd yr aelodau wedi gofyn am ragor o wybodaeth ynghylch y cyllid sydd ar gael i Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) ar gyfer gwaith rheoli morol. Yn y cyd-destun ariannol presennol, 
mae'n bwysig nodi bod CNC yn llwyddo i wneud ei ddyletswyddau statudol gyda'r arian 
sydd wedi'i ddyrannu iddo. Mae'r pwysau ariannol ar y sector cyhoeddus cyfan ym mhob 
rhan o'r DU yn her amhosib ei hosgoi. O ran monitro'r môr, mae fy Adran yn gweithio gydag 
CNC a'r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur i ddarparu rhaglen ar gyfer monitro bioamrywiaeth y 
môr sydd wedi'i blaenoriaethu, yn gyson, yn fforddiadwy ac yn seiliedig ar risg.  
 
Er nad yw cofnodion llawn Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid Morol Cymru a Grŵp Cynghori ar 
Bysgodfeydd Morol Cymru yn cael eu cyhoeddi ar-lein, maen nhw ar gael o ofyn amdanynt. 
Ceir amlinelliad o'r trafodaethau a gofnodwyd mewn cyfarfodydd. Y bwriad yw eu cyhoeddi 
ar dudalen Môr a Physgodfeydd gwefan Llywodraeth Cymru o hyn ymlaen. Ar ôl pob un o 
gyfarfodydd Grŵp Cynghori a Rheoli Cymru ar Faterion Morol (WMAAG), cynhyrchir 
crynodeb o'r prif bwyntiau trafod ar ddogfen Negeseuon Allweddol a gyhoeddir ar wefan 
Llywodraeth Cymru:  
 
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/stakeholder-
engagement/wales-marine-strategic-advisory-group/?skip=1&lang=cy  
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Cewch gopïau o'r cofnodion gwreiddiol ac adroddiadau'r gweithdai o ofyn amdanynt. Gellir 
cyhoeddi nodiadau Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol o ofyn amdanyn nhw. 
Maen nhw'n grynodeb o'r trafodaethau sydd wedi'u cynnal. Mae nodiadau wedi'u gwneud o 
gyfarfodydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gregyn Moch. Nid ydym wedi'u cyhoeddi ar-lein, 
ond maen nhw hefyd ar gael ichi eu gweld o ofyn amdanyn nhw.  
Dylech anfon unrhyw ymholiadau at: marineandfisheries@cymru.gsi.gov.uk 

 
Gadael yr Undeb Ewropeaidd   
 
O ran goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE), mae ein Papur Gwyn, Diogelu 
Dyfodol Cymru, yn esbonio'n safbwynt ynghylch yr angen am beirianwaith 
rhynglywodraethol newydd i gefnogi'r cytundebau y mae'r tair Gweinyddiaeth Ddatganoledig 
a Llywodraeth y DU wedi'u llofnodi o'u gwirfodd.  Mae papur arall gennym, Brexit a 
Datganoli, yn pwysleisio'r angen am drefniadau ymgysylltu, cyd-benderfynu a chyd-
ddarparu newydd.  
 
Rwyf yn gyson wedi pwyso ar Lywodraeth y DU i gofio'n hymrwymiad i sicrhau nad yw 
amddiffyniadau a safonau, sy'n dod â chymaint o fudd i bobl Cymru a lles cymdeithas yn 
gyffredinol, yn cael eu herydu.  
 
O ran y sefyllfa fel ag y mae hi, mae'n bwysig nodi bod llawer o'r safonau yng nghyfreithiau'r 
UE yn deillio o ymrwymiadau rhyngwladol ac y byddant felly yn parhau'n gymwys ar ôl 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. Cydnabyddir trwy'r byd bod Cymru eisoes wedi integreiddio'r 
arferion gorau yn y meysydd hyn trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru). Mae gennym sylfaen glir ar gyfer cyflawni amcanion 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol, Cytundeb Paris a Nodau Byd-
eang y Cenhedloedd Unedig. Mae'r safonau cyfredol yn rhan allweddol hefyd o'r enw da 
sydd gennym am ansawdd uchel a byddant yn bwysig yn y dyfodol i'n helpu i gystadlu 
mewn marchnadoedd rhyngwladol.  
 
Mae cyfarfodydd Gweinidogol gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig a Defra wedi'u cynnal i 
drafod y broses o adael yr UE a'r cyfleoedd a'r heriau a ddaw yn sgil hynny. Yn fy ymwneud 
â Llywodraeth y DU, rwyf wedi pwysleisio bod angen i safiad y DU adlewyrchu anghenion 
Cymru ac nid cyd-destun a pholisïau Lloegr yn unig. Rwyf wedi sôn droeon am rôl datganoli 
o ran ein galluogi i ddatblygu polisïau, rheoliadau a rhaglenni yn unswydd ar gyfer cyd-
destun ac anghenion unigryw Cymru. Byddwn yn cael cyfarfod arall â'm cydweinidogion yn 
Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig ar 25 Medi, y cyntaf ers penodi Ysgrifennydd 
Gwladol newydd Defra. Cefais gyfarfod dwyochrog hefyd ag Ysgrifennydd Gwladol Defra yn 
y Sioe Fawr ar 24 Gorffennaf.  
 
I ategu'r trafodaethau ar lefel Gweinidogion, mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob mis o 
Grwpiau'r Uwch Swyddogion, gyda chynrychiolwyr o Defra a'r Gweinyddiaethau 
Datganoledig yn bresennol, gyda help saith gweithgor polisi gwahanol. Er bod y grwpiau 
hyn wedi rhoi cyfle i'm swyddogion leisio anghenion Cymru, gwaetha'r modd, mae llawer 
iawn eto i'w wneud.  Nid ydym wedi cael gwybodaeth fanwl am y cynnydd a wnaed gan 
Lywodraeth y DU.  
 
Bu llawer llai o gysylltiad rhyngom ag adrannau eraill Whitehall. Er hynny, mae fy 
swyddogion wrthi'n trafod â'r Adran Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) trwy 
Fforwm Gadael yr UE y Gweinyddiaethau Datganoledig - fforwm sydd newydd ei greu. 
Cytunodd y fforwm i greu trefniadau ar gyfer sefydlu gweithgorau pwnc.  Bydd un o'r rheini'n 
ymdrin â Hinsawdd sy'n Newid ac Ynni ac rydym wrthi'n ei sefydlu.  
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Ar ôl gadael yr UE, pan fydd unigolyn neu gorff yn mynd yn groes i ddeddfwriaeth 
amgylcheddol, y rheolydd penodedig, fel sy'n digwydd heddiw, fydd yn cymryd y camau a 
ddarperir yn y ddeddfwriaeth.  
 
Ar hyn o bryd, Comisiwn yr UE a Llys Cyfiawnder Ewrop sy'n cadw golwg ar sut mae 
gwledydd yr UE yr gweithredu cyfreithiau'r UE. Nid yw Llywodraeth y DU wedi dweud y 
disodlir y rôl oruchwyliol hon ond fel ar hyn o bryd, bydd y cyhoedd yn dal yn gallu 
defnyddio'r llysoedd i ddwyn llywodraethau ac awdurdodau cyhoeddus i gyfrif.  
 
Er nad yw'r llysoedd wedi'u datganoli, mae ein papur Brexit a Datganoli yn amlinellu hefyd 
ein barn ynghylch yr angen am berthynas newydd rhwng y gweinyddiaethau yn y meysydd 
lle ceir cymhwysedd cysylltiedig, er mwyn datblygu ffordd fwy soffistigedig o weithio yn y 
meysydd hyn i sicrhau llywodraethiant a darpariaeth well er lles dinasyddion. Mae ein papur 
yn cynnig trefniadau llywodraethu newydd, gan gynnwys mecanwaith dyfarnu annibynnol i 
unioni anghydfodau ynghylch gweithredu safonau y cytunwyd arnynt.  
 
O ran maint y llwyth gwaith, rydym wedi cwmpasu'r 1,100 o ddarnau o ddeddfwriaeth sy'n 
ymwneud â'r amgylchedd a materion gwledig sy'n tarddu o'r UE. Rydym wrthi'n ystyried 
faint o waith diwygio sydd ei angen i sicrhau bod y fframwaith deddfwriaethol yn effeithiol yn 
syth wedi gadael yr UE. Mae hynny'n cynnwys paratoi rhaglen o is-ddeddfwriaeth i wneud y 
diwygiadau hynny. Mae hwn yn waith mawr a rhaid peidio â gwneud yn fach ohono. Mae 
swyddogion wrthi'n ystyried beth sydd angen cael ei wneud er mwyn inni fod yn barod o'r 
diwrnod cyntaf ac maen nhw mewn cysylltiad â'u cydswyddogion yng Ngweinyddiaethau 
Datganoledig eraill a Llywodraeth y DU i lunio'r rhaglen ddeddfwriaethol.  
 
Ynni Cymunedol  
 
Gan droi at eich sylwadau am ardrethi annomestig, rwy'n croesawu'r cyfraniad y mae 
cynlluniau ynni cymunedol yn ei wneud at ein huchelgais o ran ynni ac economïau lleol. 
Rydym wedi ymrwymo i helpu prosiectau ynni cymunedol oherwydd eu cyfraniad at 
ddatgarboneiddio a'r economi leol. Rydym yn cefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy 
cymunedol a lleol trwy ein gwasanaeth Ynni Lleol sy'n cynnig cymorth ariannol a thechnegol 
i fentrau cymdeithasol a busnesau bach a chanolig ledled Cymru i'w helpu i ddatblygu'u 
cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.  
 
Mae ailbrisio'r ardrethi annomestig wedi cael effaith anghymarus ar gynlluniau ynni dŵr, yn 
rhannol oherwydd rhai o'r rhagdybiaethau a wnaed yn y fethodoleg. Rydym wedi helpu nifer 
o gynlluniau ynni dŵr trwy'r gwasanaeth Ynni Lleol. Ond maen nhw wedi gweld eu helw'n 
crebachu yn sgil ailbrisio ardrethi annomestig, arian a fyddai fel arall wedi cael ei 
ailfuddsoddi yn y gymuned leol. Effaith ailbrisio ardrethi annomestig oedd un o'r meysydd 
gweithredu y gwnaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ynni Dŵr ei nodi yn ei adroddiad imi 
yn gynharach eleni.  
 
Rwy'n awyddus i weld cysondeb ar draws Llywodraeth Cymru o safbwynt datgarboneiddio. 
Rwyf wedi ymrwymo i unioni effaith ailbrisio ardrethi annomestig ar brosiectau ynni dŵr ac 
rwy'n gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar y mater.  
 
Ansawdd aer  
 

O ran ein mesurau i wella ansawdd aer, cynhaliais ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos yn 
y flwyddyn ddiwethaf ynghylch sut i wneud y system rheoli ansawdd aer a sŵn yng 
Nghymru'n fwy effeithiol ac effeithlon a'i chysoni â'r ffyrdd o weithio a gynigir yn ein Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 



Gan ddefnyddio'r ymatebion i'r ymgynghoriad, cyhoeddais ganllaw polisi statudol newydd i 
Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar 15 Mehefin, Diwrnod Aer Glân, gan esbonio'r hyn a 
ddisgwyliwn ganddynt. Ar 6 Gorffennaf, wedi'r etholiadau llywodraeth leol, ysgrifennais at 
arweinydd pob Awdurdod Lleol, ynghylch y canllaw newydd a'r pwysigrwydd bod adrannau 
trafnidiaeth, cynllunio ac amddiffyn y cyhoedd yn gweithio gyda'i gilydd i roi cynlluniau 
gweithredu effeithiol ar waith a sicrhau canlyniadau da o ran iechyd y cyhoedd.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi canllawiau ar ansawdd aer i weithwyr iechyd 
proffesiynol yn GIG Cymru yn yr Hydref. Bydd yn esbonio'u rhan i osgoi effeithiau drwg 
llygredd aer ar iechyd. Byddwn hefyd yn cynnal rhagor o waith addysgu'r cyhoedd a chodi 
ymwybyddiaeth yn y maes.   
 
Rydym yn defnyddio'r ymatebion i'n hymgynghoriad cyhoeddus ac yn y cyfarfodydd rhwng 
fy swyddogion a swyddogion ansawdd aer Awdurdodau Lleol ledled Cymru i ailddrafftio ein 
polisi cynllunio cenedlaethol, Polisi Cynllunio Cymru.  
 
At hynny, yn ein cyfraniad at gynllun ansawdd aer newydd y DU ar nitrogen deuocsid, 
rydym wedi ymrwymo i ddatblygu manylion fframwaith Ardal Aer Glân i Gymru. Caiff 
ymgynghoriad cyhoeddus arall ei gynnal, yn benodol ar hyn. Bydd is-grŵp Ford Gron Brexit 
fy Adran ar aer a hinsawdd yn gyfrwng i amrywiaeth eang o randdeiliaid i helpu â'r gwaith 
hwn dros yr ychydig fisoedd nesaf.  
 
Arbed ynni 
 

Roedd y newidiadau a wnaed yn 2014 i Ran L (Arbed tanwydd a phŵer) y Rheoliadau 
Adeiladu'n cynnwys y gofyn bod cartrefi newydd yn arbed 8% yn fwy o ynni na'r gofynion 
blaenorol yn 2010. Mae angen 2-3 blynedd cyn bod newidiadau i'r Rheoliadau Adeiladu'n 
cael effaith. Hynny, yn bennaf, gan fod adeiladau wedi'u dylunio a'u cymeradwyo o dan 
reoliadau blaenorol tan hynny.  
 
Mae gwaith ymchwil wedi dangos hefyd bod bwlch ym mherfformiad cartrefi newydd. Mae 
bwlch yn y perfformiad yn golygu'r gwahaniaeth rhwng safon yr effeithiolrwydd ynni y mae'r 
adeilad wedi'i ddylunio i'w chyrraedd a safon effeithiolrwydd yr adeilad ar ôl ei adeiladu. Gall 
hynny ddigwydd herwydd newidiadau ym manyleb y deunyddiau neu broblemau â'r gwaith 
adeiladu.  
 
Cyhoeddais yn ddiweddar y bydd adolygiad o Ran L (Arbed tanwydd a phŵer) y Rheoliadau 
Adeiladu'n dechrau ym mis Medi gyda chyfarfod o Bwyllgor Cynghori Cymru ar y 
Rheoliadau Adeiladu.  

 
Cofion 
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