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Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 4 Hydref 2018 
 
 
Cyflwyniad 

 
1. Cyflwynir y papur hwn cyn imi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 4 Hydref. Rwy’n 

nodi’r wybodaeth ddiweddaraf ar amryw o brif feysydd gweithgaredd fy 
mhortffolio isod. 

 
 
Brexit   
 
Ymgysylltu 
 

2. Mae’r cyfarfodydd pedairochrog rheolaidd yn parhau i gael eu cynnal gyda 
Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gogledd Iwerddon. Cynhaliwyd y 
cyfarfod diweddaraf ar 17 Medi. Yn ogystal â’r eitemau arferfol ar faterion 
allweddol megis parodrwydd gweithredol, is-ddeddfwriaeth, fframweithiau 
cyffredin a chyllid, mae’r cyfarfodydd yn rhoi cyfle i rannu’r newyddion diweddaraf 
ar y Biliau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd. 

 
3. Mae’r cyfarfodydd bord gron yn parhau i fod yn gyfle gwerthfawr inni wrando ar 

anghenion rhanddeiliaid sy’n deillio o Brexit. Mae hyn yn helpu i lywio ein 
trafodaethau gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Ffermio a 
Materion Gwledig yn y cyfarfodydd Pedairochrog rheolaidd. 

 
 
Y Negodiadau 
 
4. Mae’r negodiadau rhwng yr UE a’r DU ar Gytundeb y Bil Ymadael yn mynd 

rhagddynt, ochr yn ochr â negodiadau ar ddatganiad gwleidyddol heb ymrwymiad 
sy’n amlinellu cwmpas eang y berthynas yn y dyfodol. Ni fydd negodiadau mwy 
manwl ar y berthynas yn y dyfodol yn cychwyn nes y bydd y DU wedi ymadael â’r 
UE a dod yn 3edd wlad ym mis Ebrill 2019. 

 
5. Mae trafodaethau am sefyllfa’r DU ar gyfer y negodiadau hyn ynghylch y 

berthynas â’r UE yn y dyfodol yn cael eu cynnal mewn fforwm ar draws y DU a 
gyfarfu am y tro cyntaf ym mis Mai. Yn y cyfarfodydd hyn, Rebecca Evans AC, y 
Gweinidog Tai ac Adfywio, yw’r Gweinidog sy’n arwain ar ran Llywodraeth 
Cymru. Roeddwn innau hefyd yn bresennol yn y cyfarfod ar 17 Medi i fynegi 
safbwynt Cymru ar amaethyddiaeth, cynhyrchion bwyd a physgodfeydd a 
chyfleoedd pysgota yn y dyfodol. 

 
6. Mae’r cyfarfodydd Gweinidogol hyn yn seiliedig ar drafodaethau ar lefel 

swyddogion o dan 24 o benawdau gwahanol.  Mae rhai o’r rhain, megis 
amaethyddiaeth, cynhyrchion bwyd a physgodfeydd, yn rhan benodol o’m 
portffolio. Mae fy swyddogion eisoes wedi cymryd rhan mewn trafodaethau gyda 
chydweithwyr yn Whitehall a Gweinyddiaethau Datganoledig i drafod meysydd 
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megis pysgodfeydd, ynni, cynhyrchion amaethyddol, bwyd a physgodfeydd, a 
mesurau i sicrhau iechyd pobl, anifeiliaid a phlanhigion.  Mae gennym fuddiant 
cryf a byddwn yn chwarae rhan weithgar hefyd mewn trafodaethau trawsbynciol 
eraill yn cynnwys tollau, nwyddau, symudedd, mesurau llorweddol (rheoleiddio) a 
thrafnidiaeth.  

 
 
Fframweithiau 
 
7. Mae fy swyddogion a minnau yn parhau i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda 

Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig i ddatblygu fframweithiau 
cyffredin. Mae hyn yn cynnwys codi’r materion a amlygwyd gan y Pwyllgor yn ei 
adroddiad diweddar. 

 
8. Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu’n llawn at yr haen gyntaf o 

drafodaethau manwl ledled y DU ar fframweithiau cyffredin. Mae ail gam o 
drafodaethau wedi cael ei gynnig sy’n cwmpasu’r 24 maes fframwaith 
deddfwriaethol posibl a nodwyd yn y Cytundeb Rhynglywodraethol diweddar. 
Bydd angen i’r trafodaethau adeiladu ar y gyfres gychwynnol o gyfarfodydd er 
mwyn ymchwilio ymhellach i ble mae angen fframweithiau mewn meysydd 
penodol.  

 
9. Bil Amaethyddiaeth y DU yw’r Bil cyntaf i ddarparu elfennau deddfwriaethol 

fframwaith cyffredin y DU. Mae hyn yn un agwedd ar sefydlu fframwaith cyffredin 
o fewn y DU gyfan er mwyn cefnogi amaethyddiaeth a byddwn yn parhau i 
weithio gyda Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ar yr elfennau 
rhynglywodraethol ar wahân i ddeddfwriaeth.  

 
 
Bil Amaethyddiaeth 
 
10. Rwyf wedi gofyn i Lywodraeth y DU gynnwys pwerau i Weinidogion Cymru mewn 

Bil Amaethyddiaeth a gyflwynwyd i Senedd y DU ar 12 Medi. Mae’r Bil yn sylfaen 
gyfreithiol i roi cymorth i ffermwyr yn y dyfodol ar ôl Brexit, wrth inni bontio o’r 
Polisi Amaethyddol Cyffredin. Bwriedir i’r pwerau sy’n cael eu cymryd ar gyfer 
Gweinidogion Cymru fod yn bwerau dros dro tan y gellir cyflwyno ein 
deddfwriaeth sylfaenol ein hunain, i gynllunio system ar gyfer Cymru sy’n 
gweithio dros amaethyddiaeth Cymru, diwydiannau gwledig a’n cymunedau.  

 
11. Mae darpariaethau Cymru yn y Bil Amaethyddiaeth, ar y cyfan, yn adlewyrchu’r 

rhai sy’n cael eu cynnig gan Lywodraeth y DU ar gyfer Lloegr.  Mae’r rhain yn 
cynnwys:  

 Pwerau ariannol newydd ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol 

 Casglu a rhannu data 

 Pwerau i ymyrryd o dan amodau eithriadol yn y farchnad 

 Gosod safonau marchnata 

 Addasu cyfraith yr UE sydd wedi’i chadw sy’n gysylltiedig â chyllido, rheoli 
a monitro taliadau i ffermwyr, gan gynnwys Cynllun Taliad Sylfaenol PAC 
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12. Mae nifer fach o bwerau ychwanegol yn cael eu cymryd yng Nghymru. Yn ogystal 
â nifer fach o wahaniaethau technegol, mae ein pwerau hefyd yn cynnwys 
pwyslais ar gefnogi cymunedau a busnesau gwledig sy’n rhan o gadwyni 
cyflenwi. 
 

13. Ar y cyfan, mae’r rhain yn bwerau galluogi sy’n darparu ar gyfer Gweinidogion 
Cymru, er mwyn iddynt lunio rheoliadau penodol i Gymru i Gynulliad Cymru 
graffu arnynt. Ni fydd y rheoliadau’n cael eu llunio tan i’r broses o ddatblygu 
polisïau ddod i ben. Yn “Brexit a’n Tir” bu inni ymrwymo i gyflwyno papur gwyn yn 
ystod gwanwyn 2019. 

 
14. Mae’r Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a 

Sefydlu Fframweithiau Cyffredin yn rhoi amlinelliad inni o sut y bydd Llywodraeth 
y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig yn cydweithio i greu llyfr statud sy’n 
gweithio’n iawn ledled y DU pan fyddwn yn ymadael â’r UE.  

 
15. Cyflwyno’r Bil Amaethyddiaeth yw’r prawf cyntaf o’r egwyddorion yn y Cytundeb 

cydweithio, cydweithredu a pharch tuag at ddatganoli. Mae’r datganiad ar y cyd 
rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gymorth i amaethyddiaeth a 
gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Bil yn dangos y cysylltiad sylweddol a’r cydweithio 
sy’n digwydd i sefydlu fframwaith cyffredin o fewn y DU er mwyn cefnogi 
amaethyddiaeth. Mae’r datganiad yn nodi’n glir y bydd y rhan fwyaf o’r fframwaith 
hwn yn cael ei reoli drwy gydweithio rhynglywodraethol ar wahân i ddeddfwriaeth. 
O ganlyniad, ni fydd Cymru yn cael ei chyfyngu wrth greu cynlluniau newydd a 
bydd yn gallu gweithredu’r hyn sydd orau i Gymru.  

 
16. Er bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r Bil yn gyffredinol fel y mae wedi’i 

ddrafftio, mae dau fater sydd heb eu datrys yn ein barn ni sy’n gysylltiedig â 
Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth a’r Lefi Cig Coch. Bydd 
gwaith i ddatrys y pryderon sydd gennym yn parhau yn ystod taith y Bil drwy’r 
Senedd. 

 
 
Egwyddorion amgylcheddol a chorff goruchwylio amgylcheddol  
 
17. Rwyf wedi ymrwymo i gau’r bwlch llywodraethu amgylcheddol a achosir yn sgil 

ymadael â’r UE ar y cyfle deddfwriaethol priodol cyntaf.  Yn yr hydref, byddaf yn 
cyhoeddi fy Ymgynghoriad ar Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ac yn 
parhau i ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid ar y mater. 

 
18. Yn y cyfamser, mae fy swyddogion a minnau yn parhau i gymryd rhan mewn 

trafodaethau gyda Llywodraeth y DU i gael gwell dealltwriaeth o’i chynigion, er 
bod y rhain wedi cael eu datblygu ar gyfer y bylchau yn Lloegr, sy’n wahanol i’r 
rhai yng Nghymru.  Byddwn yn parhau i ymgysylltu â Defra a’r gweinyddiaethau 
datganoledig eraill i drafod a oes angen ymateb ledled y DU ac, os felly, sut y 
gellir gwneud hynny.  

 
19. Gallaf sicrhau’r Pwyllgor fy mod wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r bylchau hyn a 

byddaf yn ystyried pob opsiwn posibl i fynd i’r afael â hwy, a fydd yn parchu’r 
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setliad datganoli ac yn ategu ein deddfwriaeth flaengar o ran datblygu cynaliadwy 
a’n cyfoeth naturiol. 

 
20. Rwyf hefyd yn ymrwymo i barhau i weithredu egwyddorion amgylcheddol craidd 

yr UE ar ôl ymadael â’r UE nes bod deddfwriaeth yn ei lle.  Yn ychwanegol at 
hynny, bydd ein hegwyddorion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn parhau i fod yn berthnasol. 

 
 
Nodiadau Technegol Llywodraeth y DU ar Brexit  
 
21. Mae Llywodraeth y DU wedi dechrau cyhoeddi nifer o Hysbysiadau Technegol 

wedi’u cynllunio i hysbysu dinasyddion a busnesau am ganlyniadau senario dim 
cytundeb a’r paratoadau y mae angen iddynt eu hystyried ar gyfer canlyniad o’r 
fath. 

 
22. Cyhoeddwyd y gyfres gyntaf o Hysbysiadau Technegol ar 23 Awst ac roedd yn 

cynnwys 25 o Hysbysiadau Technegol gyda 6 ohonynt yn berthnasol i’m portffolio 
i: 

 Taliadau i Ffermwyr  

 Cyllid ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig 

 Organebau wedi’u haddasu’n enetig (GMO) 

 Cynhyrchu a Labelu Bwyd Organig 

 Niwclear Sifil (Euratom) 

 Gwarant y Llywodraeth ar gyfer rhaglenni a ariennir gan yr UE  
 
23. Roedd yr Hysbysiad Technegol ar Gynhyrchu a Labelu Bwyd Organig yn rhoi 

cyngor i’r diwydiant organig ar ganlyniadau disgwyliedig ymadael â’r UE heb 
gytundeb, gan gynnwys: 

 Logos Organig 

 Allforio 

 Cyrff Rheoli Organig  
 
24. Mae’r ail gyfres o Hysbysiadau Technegol i fod i gael eu cyhoeddi ar 13 Medi.  Ar 

hyn o bryd, mae cyfanswm o 31 o Hysbysiadau Technegol dan ystyriaeth. Fodd 
bynnag, gall y ffigur hwn gynyddu neu leihau yn amodol ar Lywodraeth y DU a 
Gweinyddiaethau Datganoledig yn cytuno ar eu cynnwys.   

 
25. Mae’n amlwg y bydd ymadael â’r UE heb gytundeb yn achosi trafferthion a niwed 

sylweddol i’n heconomi, ein swyddi, ein masnach, ein gwasanaethau ac ystod o 
sectorau eraill. Cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad i’r Wasg ar 23 Awst yn 
nodi y byddai dim cytundeb yn drychinebus i Gymru ac y dylid ei osgoi ar bob 
cyfrif. 

  
Deddfwriaeth Gywiro Ymadael â’r UE  
 
26. Rydym yn cydweithio gyda Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig 

eraill i sicrhau bod llyfr statud gweithredol wrth ymadael.  
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27. Mae nifer sylweddol o ddeddfwriaeth sy’n deillio o’r UE yn berthnasol i’m 
portffolio.  Er y bydd Deddf Ymadael Llywodraeth y DU yn trosi ac yn cadw’r 
ddeddfwriaeth hon yn rhan o gyfraith y DU, bydd angen nifer fawr o welliannau i 
alluogi’r ddeddfwriaeth weithredu ar y diwrnod ymadael. 

 
28. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych i gywiro dros 900 o ddarnau o ddeddfwriaeth, 

naill drwy ddeddfwriaeth gywiro y DU neu ddeddfwriaeth Gymreig.   Rydym yn 
amcangyfrif y byddwn yn cywiro dros 100 o ddarnau o ddeddfwriaeth Gymreig 
mewn oddeutu 25 o ddarnau Cymreig o Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE.  

 
 
Ymgynghoriad Brexit a’n Tir Ni 
 
29. Mae ein hymgynghoriad yn cynnig dau gynllun eang a hyblyg:      

 

 Cynlluniwyd Cadernid Economaidd i wella cynhyrchiant ar lefel ffermwyr drwy 
fuddsoddi mewn effeithlonrwydd, arallgyfeirio, sgiliau a hyfforddiant. Bydd hyn 
yn galluogi cynhyrchwyr i dorri costau lle bo modd a hefyd i addasu i 
gyfleoedd newydd yn y farchnad. Mae hefyd yn cynnwys cynigion i wella 
effeithlonrwydd a chadernid y gadwyn gyflenwi drwyddi draw drwy 
weithgareddau megis ehangu / arallgyfeirio capasiti prosesu. Yn ogystal â’r 
cynigion i roi hwb i gadernid ar lefel fferm, mae’r cynllun hefyd yn cynnig 
cymorth ar lefel diwydiant ar ffurf mesurau yswiriant newydd i fynd i’r afael â 
risgiau o ran anwadalrwydd.     

 

 Cynigiwyd y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus er mwyn creu ffrwd incwm newydd 
ac ystyrlon i ffermwyr gynhyrchu’r gwasanaethau amgylcheddol hynny lle nad 
oes marchnad gonfensiynol ar eu cyfer.  Bydd nifer o ffermwyr yn gallu cael 
mynediad at y ddau gynllun, ond bydd y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus hyd yn 
oed yn bwysicach i’r busnesau fferm unigol hynny sy’n methu â chystadlu 
drwy gynhyrchu bwyd cynaliadwy ar ôl i Brexit amharu ar y farchnad.    

 
30. Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ar 30 Hydref. Rydym yn cael mwy a mwy o 

ymatebion ond mae’n rhy gynnar cynnig dadansoddiad o’r ymatebion a gafwyd 
hyd yma. Rydym yn cynnal naw cyfarfod agored yn ystod mis Medi a mis Hydref i 
annog trafodaeth agored a cheisio ystod barn ac ymateb mor eang â phosibl. Yn 
ychwanegol, mae undebau ffermwyr yn cynnal cyfarfodydd ymgynghori gyda’u 
haelodau a fydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth a rhoi hwb i’r cyfraddau ymateb. 

 
31. Fis diwethaf, lansiodd Undeb Amaethwyr Cymru ymgyrch cerdyn post yn annog 

eu haelodaeth i wrthod ein cynigion yn llwyr. Roedd yr ymgyrch yn nodi bod 
Llywodraeth Cymru yn cynnig disodli cymhorthdal incwm (h.y. Cynllun y Taliad 
Sylfaenol) gyda chynllun nwyddau cyhoeddus. Cafodd y Cynllun Cadernid 
Economaidd ei hepgor o’r wybodaeth ac yn hyn o beth roeddem o’r farn bod 
ymgyrch Undeb Amaethwyr Cymru yn camarwain ei aelodau. Y Cynllun Cadernid 
Economaidd yw ein prif gynnig i hybu cynhyrchiant cynhyrchwyr bwyd yng 
Nghymru. Yn ogystal â hepgor Cadernid Economaidd o’r cardiau post, ni 
chynigiwyd unrhyw gynigion eraill. 
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32. Rwyf wedi cadarnhau droeon fod hwn yn ymgynghoriad dilys ac mae 
Llywodraeth Cymru wrthi’n ceisio barn a syniadau ar draws y diwydiant. Mae 
ymgyrch sy’n gwrthod cynigion heb gynnig unrhyw syniadau pellach yn llesteirio’r 
ymgynghoriad ac nid yw’n caniatáu i unrhyw un ohonom symud ymlaen. 

 
33. Wedi hynny, ysgrifennais lythyr agored a thaflen wybodaeth gysylltiedig at 16,000 

o fusnesau fferm yng Nghymru yn egluro nifer o faterion a oedd yn cael eu 
camddeall neu eu camddehongli o fewn y diwydiant.  

 
 
Y Môr a Physgodfeydd 
  
34. Mae ymadael â’r UE yn cyflwyno’r cyfle cyntaf i bennu polisi pysgodfeydd yng 

Nghymru gyda budd gorau pysgotwyr Cymru a chymunedau arfordirol wrth ei 
wraidd. 
 

35. Mae Rheoli Pysgodfeydd yn faes sydd wedi’i reoleiddio’n drwm gan 
ddeddfwriaeth yr UE. Ar hyn o bryd mae’n cael ei reoli drwy’r Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin sy’n set o reolau ar gyfer rheoli fflydoedd Pysgota Ewropeaidd a 
gwarchod stociau pysgod. Fe’i cynlluniwyd i reoli adnodd cyffredin ac mae’n 
darparu mynediad cyfartal i ddyfroedd yr UE a thiroedd pysgota a’r cyfle i 
fflydoedd pysgota gystadlu’n deg.  
 

36. Yng Nghymru, am resymau hanesyddol, mae’r fflyd yn un fach yn bennaf (tua 
95%), sef cychod o dan 10m. Mae’r diwydiant pysgota yn dibynnu ar 
rywogaethau pysgod cregyn nad ydynt dan gwota, ac mae’r mwyafrif helaeth 
ohonynt (90%) yn cael eu hallforio i’r UE neu wledydd eraill drwy drefniadau 
masnachu â’r UE.  Mae’r Is-weithgor Bord Gron ar Dystiolaeth a Senarios, a 
Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, wedi tynnu sylw amlwg at bwysigrwydd 
mynediad parhaus a dirwystr i’r farchnad. Fel y crybwyllwyd yn gynharach yn y 
papur, mae’r Prif Weinidog wedi cyhoeddi cyllid yn ddiweddar i helpu’r sectorau 
pysgodfeydd a dyframaethu i baratoi ar gyfer ymadael â’r UE. 

 
37. Nodais ragor o fanylion yn ystod Dadl y Llywodraeth ar Brexit a’r Diwydiant 

Pysgota ar 3 Gorffennaf. 
 

38. Fel y nodwyd yn fy mhapur tystiolaeth ym mis Gorffennaf, bydd angen inni 
gyflwyno Bil Pysgodfeydd i Gymru yn dilyn ymadael â’r UE i ddisodli deddfwriaeth 
etifeddol Ewropeaidd, y caiff y rhan fwyaf ohoni ei harbed gan fân ddiwygiadau 
sy’n ei gwneud yn rhywbeth ‘gweithredadwy’ yn hytrach na’r gyfraith orau, pan 
fydd unrhyw gyfnod gweithredu yn dod i ben. Yn benodol, bydd angen inni 
gymryd camau mewn perthynas â phennu cyfleoedd pysgota yng Nghymru, 
rheoli a gorfodi a gwyddoniaeth a thystiolaeth.  

 
39. Rydym yn barod i weithio gyda Defra ar ei chynigion ar gyfer pysgodfeydd yn 

Lloegr ac i sicrhau nad yw unrhyw gynigion yn cael effaith andwyol ar 
flaenoriaethau datganoledig.   
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Is-ddeddfau dal a rhyddhau gorfodol ar gyfer Eogiaid a Brithyllod y Môr 
 
40. Cafwyd gwrthwynebiad sylweddol gan bysgotwyr a rhwydwyr i gynigion a wnaed 

gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflwyno is-ddeddfau dal a rhyddhau gorfodol ar 
gyfer Eogiaid a Brithyllod y Môr, ar gyfer pysgota gwialen / lein a physgota â 
rhwydi. Felly, penderfynais alw am ymchwiliad lleol o dan baragraff 2(1) atodiad 
26 Deddf Adnoddau Dŵr 1991, er mwyn cyflwyno proses graffu a chyngor 
annibynnol ar yr is-ddeddfau arfaethedig. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cael 
ei hysbysu am y penderfyniad a bydd arolygydd yn cael ei benodi i arwain y 
broses, gyda’r bwriad o gynnal yr ymchwiliad tuag at ddiwedd 2018. 
 

41. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi anfon llythyr at yr holl wrthwynebwyr er mwyn 
rhoi gwybod iddynt am y penderfyniad i gynnal ymchwiliad lleol a bydd rhagor o 
ohebiaeth ar ôl i’r dyddiadau a’r trefniadau gael eu cadarnhau. Ysgrifennais at 
holl Aelodau’r Cynulliad i roi gwybod iddynt am y penderfyniad i gynnal 
ymchwiliad lleol. 

 
Digwyddiadau llygredd amaethyddol 
 
42. O ran gweithio ar draws sectorau, mae fy swyddogion Morol a Physgodfeydd yn 

cymryd rhan yn Fforwm Rheoli Tir Cymru i edrych ar ddigwyddiadau llygredd 
amaethyddol. Maent mewn cysylltiad agos â chydweithwyr ym maes 
amaethyddiaeth yn fy Adran i sicrhau bod effaith sylweddol gwaredu slyri’n 
anghyfreithlon ar stociau pysgod yn cael ei lliniaru. Rydym yn cymryd rhan mewn 
grŵp gorchwyl a gorffen, a sefydlwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, i ddatrys 
problem rhywogaethau adar a ddiogelir (hwyaid danheddog a mulfrain yn bennaf) 
yn ysglyfaethu rhywogaethau pysgod mewn perygl a ddiogelir (eogiaid a 
brithyllod y môr).  
 

43. Mae’r grŵp yn gobeithio gorffen ei waith yng Ngwanwyn 2019 a chyflwyno 
argymhellion i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae fy swyddogion mewn 
cysylltiad â DEFRA, Cyfoeth Naturiol Cymru a Sefydliad Cadwraeth Eogiaid 
Gogledd yr Iwerydd (NASCO) i sicrhau y bydd Blwyddyn Ryngwladol yr Eog 2019 
yn cael ei hybu yng Nghymru. At hynny, mae gennym ddiddordeb mawr yng 
ngwaith Croeso Cymru i gwrdd â rhanddeiliaid i drafod y ffordd orau o hyrwyddo 
pysgota afon a physgota bras yng Nghymru. Mae pysgota afon yn cyfrannu’n 
sylweddol o ran gwerth economaidd i economi Cymru. 

 
 
Bwyd a Diod yng Nghymru  

 
44. Mae’r Cynllun Gweithredu presennol ar gyfer Bwyd a Diod Cymru wedi bod o 

fudd mawr i’r diwydiant ac mae’n cael ei gydnabod yn eang fel llwyddiant, gan 
ddarparu ffocws clir a gweithgaredd egnïol. Rydym yn parhau i gael cryn 
lwyddiant.  Yn 2014 gosodwyd prif darged i gynyddu gwerth trosiant y sector 
blaenoriaeth bwyd a ffermio i £7 biliwn erbyn 2020, sef cynnydd o 30%.  
Ystyriwyd hyn yn heriol, a hynny’n briodol, ond erbyn 2015 roedd y ffigur wedi 
tyfu i £6.1 biliwn, o fan cychwyn o £5 biliwn, ac erbyn diwedd 2017 roedd y ffigur 
yn £6.5 biliwn.   
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45. Mae’r diwydiant bwyd a diod wedi cael cryn lwyddiant o ran cynyddu allforion yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Roedd ffigurau dros dro ar gyfer allforion bwyd a 
diod Cymru yn werth £527 miliwn yn 2017 ac yn dangos twf iach o 21% o ran 
gwerth o’r flwyddyn flaenorol sy’n cynrychioli twf go iawn o ran maint a gwerth.  

 
46. Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Llywodraeth Cymru yn parhau i 

weithio’n agos ac yn llwyddiannus gyda diwydiant. Mae aelodau’r Bwrdd wedi 
cefnogi’r gwaith o hybu bwyd a diod Cymru i brynwyr rhyngwladol a phrynwyr 
ledled y DU. Mae fy swyddogion wrthi’n trefnu ein dathliad o fwyd a diod Cymru 
sef Blas Cymru / Taste Wales ym mis Mawrth 2019.  

 
47. Cafwyd cryn lwyddiant o ran gwella canfyddiad ac enw da bwyd a diod o Gymru. 

Roedd 153 o enillwyr y wobr Great Taste yn 2018, gan gynnwys deuddeg Gwobr 
3*, i fyny o bump yn 2017.  Erbyn hyn mae gan 15 o gynhyrchion sy’n deillio o 
Gymru enwau bwyd a warchodir gan yr UE, gyda dau gais arall ar y gweill.  Mae 
Llywodraeth Cymru’n parhau i gefnogi buddsoddiad mewn busnesau bwyd a diod 
yng Nghymru drwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd a’r Cynllun 
Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig. Darperir cymorth i gwmnïau bwyd a diod 
micro, bach a chanolig, sy’n ganolog i arloesi a thwf y diwydiant yn awr ac yn y 
dyfodol. 

 
48. Ar 18 Gorffennaf cyhoeddais fy mwriad i ddatblygu olynydd i’r Cynllun 

Gweithredu Bwyd a Diod presennol. Rwy’n falch y bydd hwn yn cael ei baratoi 
mewn cydweithrediad â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru. Bydd y Cynllun a’r 
Strategaeth sy’n ei olynu yn adeiladu ar lwyddiant y Cynllun Gweithredu 
presennol i ddarparu fframwaith uchelgeisiol ar gyfer twf yn y dyfodol. 

 
49. Mae fy swyddogion wrthi’n ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid i gwmpasu’r 

hyn y dylid ei gynnwys yn y cynllun a’r strategaeth sy’n ei olynu ac mae 
cefnogaeth glir i nodi bwyd yn un o Sectorau Sylfaen Cynllun Gweithredu 
Economaidd Llywodraeth Cymru. Mae nifer o themâu eang wedi ymddangos yn 
ystod ein gwaith ymgysylltu, megis cefnogaeth barhaus ar gyfer twf busnes a 
datblygu’r gadwyn gyflenwi, hybu Cymru fel Gwlad Bwyd a datblygu sut y gall y 
diwydiant bwyd fod o fudd i bobl Cymru a’r gymdeithas ehangach drwy gyfrannu 
at agendâu ehangach megis datgarboneiddio, lleihau gwastraff, hybu gwaith teg 
a chynhyrchu cynhyrchion o ansawdd.  

 
50. Mae defnyddwyr a busnesau wedi nodi pwysigrwydd ‘gwerth Cymreictod’ yn eu 

cynnyrch, ac mae cyfleoedd i hybu bwyd o ansawdd yng Nghymru fel rhan 
gynhenid o ddatblygu twristiaeth, gwella’r bwyd Cymreig a gynigir mewn 
atyniadau ymwelwyr a chyrraedd mwy o rannau o’r sector gwasanaeth bwyd.  
Rydym hefyd yn rhan o raglen waith sylweddol i ddiffinio’r gwerthoedd brand 
cynaliadwy sy’n nodwedd o gynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru a allai yn y pen 
draw roi mantais gystadleuol inni mewn marchnadoedd.  

 
51. Mae Brexit yn her sylweddol gan fod cadwyn gyflenwi’r diwydiant bwyd a diod yn 

seiliedig ar fasnach ryngwladol. Yn aml nid yw pobl yn ystyried o ble y daw eu 
bwyd a’u diod ond gall cynhyrchion bwyd wedi’u gwneud yng Nghymru gynnwys 
cynhwysion wedi’u mewnforio ac mae llawer o’r peiriannau gweithgynhyrchu yn 
cael eu mewnforio.  
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52. Mae rhaglen parodrwydd ar y gweill ar gyfer y sector gan gynnwys camau sy’n 

ategu’r cynllun gweithredu ar fwyd a diod. Rydym yn bwriadu allforio mwy a bydd 
ein mentrau megis rhaglen Parod ar gyfer y Farchnad sydd wedi’i sefydlu eisoes 
yn parhau i gefnogi hyn.  

 
53. Efallai y bydd y Pwyllgor eisiau nodi y bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 

yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am nifer y contractau a ddyfarnwyd i 
gwmnïau bwyd a diod o Gymru yn ei gylchlythyr ym mis Hydref. Bwriad y 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yw sicrhau y bydd y wybodaeth hon ar gael yn 
rheolaidd yn y dyfodol. 

 
 
Ynni   
 
54. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi fframwaith datgarboneiddio ar 

gyfer Cymru sydd am weld o leiaf 80% o ostyngiad erbyn 2050 a fframwaith 
cyllidebu carbon ategol. Daeth 38% o allyriadau Cymru o’r sector cyflenwi ynni yn 
2015. Mae cyfanswm y trydan sy’n cael ei gynhyrchu gan ffynonellau 
adnewyddadwy wedi treblu ers 2010. Yn 2016 roedd ynni adnewyddadwy yn 
gyfrifol am gynhyrchu swm cyfwerth â 43% o’r trydan a ddefnyddiwyd yng 
Nghymru.   

 
55. Mae symud tuag at system ynni wasgaredig yn gyfle i feithrin mwy o 

ddatblygiadau sy’n eiddo lleol a chadw mwy o’r buddion yng Nghymru. Ochr yn 
ochr â’r targed uchelgeisiol o gynhyrchu 70% o’r trydan o ynni adnewyddadwy, 
nodwyd targed ar gyfer gigawatt o drydan dan berchnogaeth leol erbyn 2030, a 
disgwyliad i bob datblygiad newydd fod ag elfen o berchnogaeth leol o 2020. 
Cyhoeddwyd galwad am dystiolaeth ar y pwnc yn ddiweddar a byddwn yn 
cyhoeddi ein hymateb yn fuan. 

 
56. Er mwyn cyrraedd targedau 2030 a’n nodau datgarboneiddio mae angen 

trawsnewidiad arnom. Mae angen i hyn gael ei ddatblygu a’i berchenogi ar lefel 
leol neu ranbarthol er mwyn bod yn dderbyniol ac effeithiol. Bydd angen dulliau 
lleol a rhanbarthol arnom o gynllunio ynni ochr yn ochr â mewnbwn ynni i waith 
cynllunio seilwaith cenedlaethol. Mae’r gwaith diweddar gan y Sefydliad Materion 
Cymreig yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe yn dangos maint yr uchelgais sy’n 
bosibl. Rydym yn cydweithio gyda llywodraeth leol i ddatblygu dull i gefnogi 
cynllunio lleol a chenedlaethol. 

 
57. Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU mewn perthynas â pheidio â chefnogi 

Morlyn Llanw Bae Abertawe yn ariannol, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn ei ddatganiad y bydd uwchgynhadledd ynni 
morol yn cael ei chynnal yn Abertawe yn ystod mis Tachwedd. Bydd yr 
uwchgynhadledd yn ystyried y gymuned forol yn gyfannol gan fod angen inni 
sicrhau ein bod yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein defnyddwyr morol i sefydlu sut 
y gallant gefnogi ei gilydd.  

 
58. Mae Llywodraeth y DU wrthi’n ymgynghori ynghylch a ddylid ymestyn cwmpas y 

cymhwysedd ar gyfer diwydiannau dwys o ran ynni ar gyfer esemptiad o gyfran o 
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gostau anuniongyrchol cynlluniau cefnogi trydan adnewyddadwy – ‘Contracts for 
Difference’, Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy ac os y’u cyflwynir, Tariffau 
Cyflenwi Trydan ar raddfa fach.  

 
59. Mae’r ymgynghoriad yn ceisio ystyried mynd i’r afael â phryderon ynghylch 

ystumio yn y sector lle y gallai rhai busnesau fod islaw’r trothwy cymhwysedd 
presennol ar gyfer cymorth. Mae’n ystyried a ddylid lleihau trothwy’r ‘prawf lefel 
busnes’ presennol sef 20% o arddwysedd trydan er mwyn mynd i’r afael â’r 
ystumio. Nodir y sectorau sy’n gymwys ar gyfer esemptiad yn Atodiad 3 
Canllawiau Ynni a Chymorth Amgylcheddol Comisiwn yr UE. Fel arfer, 
gweithgynhyrchu trwm, electro-ddiwydiannau, a chwmnïau bwyd yw’r rhain. 

 
60. Ym mhob opsiwn a nodir yn yr ymgynghoriad mae Llywodraeth y DU yn cadw at 

yr egwyddor mai ‘y farchnad sy’n talu’. Mae hyn yn golygu, er y bydd rhai 
busnesau yn elwa o esemptiad, y bydd busnesau nad ydynt yn gymwys yn 
gyfrifol am y costau ychwanegol. Er mwyn sichrau bod busnesau Cymreig yn 
parhau’n gystadleuol, gan gynnwys y diwydiant bwyd, dylai Llywodraeth y DU fod 
yn ystyried ystod o opsiynau ariannu yn hytrach na dim ond ystyried ei gwneud 
yn ofynnol i ddefnyddwyr eraill dalu’r costau sy’n gysylltiedig ag esemptiad.   

 
 
 
Tywydd Eithafol   
 
61. Cafwyd cyfnod o dywydd poeth a sych eithriadol yn ystod misoedd yr haf ar ôl 

gaeaf hir a gwanwyn oer a gwlyb. Mae’r newid diweddar yn y tywydd wedi arwain 
at sefyllfa well o ran argaeledd dŵr, fodd bynnag, rwy’n cydnabod y bydd effaith y 
cyfnod o sychder hir ar argaeledd porthiant ar gyfer y gaeaf yn debygol o fod yn 
sylweddol i rai ffermwyr.  
 

62. Gyda hyn mewn golwg, rwyf wedi rhoi nifer o randdirymiadau yn ein cynllun 
Glastir ar waith i gefnogi ffermwyr i gael mynediad at dir pori, porthiant a dŵr na 
fyddai ar gael iddynt fel rheol. Rwyf hefyd wedi penderfynu creu cynllun benthyca 
newydd i fusnesau fferm yn ddiweddarach eleni. Rwy’n disgwyl y bydd tua 90% o 
fusnesau fferm Cymru yn cael eu taliadau Cynllun Taliad Sylfaenol ar 1 Rhagfyr 
gyda’r benthyciad i’w ddefnyddio ar gyfer y 10% o fusnesau fferm sy’n weddill lle 
nad yw hawliadau’r Cynllun Taliad Sylfaenol wedi cael eu dilysu eto a lle nad oes 
modd eu talu. 

 
63. Rwy’n ymwybodol iawn o’r anawsterau sy’n wynebu ffermwyr a achoswyd gan y 

tywydd eithafol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’i effaith ddilynol ar deuluoedd 
fferm. O’r herwydd, rwyf wedi gofyn i’m swyddogion gydweithio’n agos â’r 
elusennau amaethyddol er mwyn penderfynu sut y gallwn eu cefnogi orau. Er 
mwyn helpu i fynd i’r afael â’r anawsterau ariannol sy’n eu hwynebu nawr, byddaf 
yn gwneud cyfraniad o £500,000 er mwyn helpu i ddarparu cymorth yn y tymor 
byr i’r teuluoedd hynny yng Nghymru sydd leiaf abl i dalu costau byw. 

 
64. Rwy’n ymrwymedig i fonitro’r sefyllfa ac mae fy swyddogion yn parhau i gwrdd â 

rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant yn rheolaidd i sicrhau ein bod yn cadw 
llygad ar y sefyllfa. 
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Cyfoeth Naturiol Cymru   
 
65. Penodwyd Clare Pillman yn Brif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

gynharach eleni. Mae Clare wrthi’n rhoi rhaglen weithredu ar waith sy’n cynnwys 
adolygiad annibynnol o brif feysydd busnes, trefniadau llywodraethu a’r diwylliant 
a’r ymddygiad sylfaenol sydd wedi dylanwadu arnynt. Rwyf wedi cael ymrwymiad 
clir ei bod yn gwbl ymrwymedig i ddysgu gwersi a sicrhau bod Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn gwneud y gwelliannau angenrheidiol er mwyn gwneud y pethau cywir 
yn y ffordd gywir.   

 
66. Yn dilyn ymddiswyddiad y Cadeirydd, rwyf wrthi’n penodi Cadeirydd dros dro. 

Bwriedir cynnal proses recriwtio ar gyfer Cadeirydd newydd ddechrau’r flwyddyn 
nesaf. Yn y cyfamser bydd Dr Madeleine Havard, Is-gadeirydd Cyfoeth Naturiol 
Cymru, yn cymryd yr awenau fel Cadeirydd dros dro. Yn ychwanegol at hynny, 
bwriedir recriwtio pum aelod newydd o’r Bwrdd i ddechrau ar eu rolau ar 1 
Tachwedd. 

 
67. O ran datblygiad Biomass No 2 UK Ltd yn y Barri, yn dilyn cais gan drydydd parti 

am gyfarwyddyd sgrinio, mae swyddogion wrthi’n ystyried a oes angen cynnal 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer y cais cynllunio sydd gerbron Cyngor 
Bro Morgannwg ar hyn o bryd. Nid wyf yn gallu gwneud sylw ar yr achos penodol 
hwn er mwyn osgoi rhagfarnu’r penderfyniad ond rwy’n rhagweld y bydd 
penderfyniad yn cael ei wneud yn fuan iawn.  

 
68. Mae’r achos hwn wedi codi materion cymhleth ynghylch yr angen am Asesiad o 

Effaith Amgylcheddol i gyd-fynd â cheisiadau i ddiwygio amodau. Cymerodd gryn 
amser i fynd drwy’r broses. Fodd bynnag, bydd yr amser a’r gwaith hwn yn 
arwain at ganllawiau cliriach ar weithdrefnau Asesiad o Effaith Amgylcheddol a 
fydd o fudd i bawb sy’n gweithio gyda’r system gynllunio. Mae’n hanfodol sicrhau 
bod y penderfyniad yn cydymffurfio â’r gyfraith fel ei fod yn deg i’r datblygwr ond 
mae’n bwysig sicrhau bod yr amgylchedd wedi’i ddiogelu’n iawn. Cyfarfu fy 
swyddogion ag aelodau Grŵp Gweithredu Llosgydd y Dociau i wrando ar eu barn 
a fydd yn cael ei ystyried pan wneir penderfyniad. 

 
69. Ym mis Gorffennaf cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru y drwydded forol i 

drwyddedu’r gwaith o waredu deunydd wedi’i garthu ar safle gwaredu Cardiff 
Grounds. Mae’r drwydded forol yn rhoi caniatâd i ddefnyddio Safle Gwaredu 
Cardiff Grounds i waredu deunydd sydd wedi’u garthu o wely Bae Bridgewater 
ym Môr Hafren. Mae Cardiff Grounds yn safle gwaredu sefydledig ar gyfer 
deunydd morol sy’n cael ei garthu oddi ar arfordir de Cymru.  Daw’r gwaddodion 
o safle adeiladu atomfa Hinkley Point C oddi ar arfordir Gwlad yr Haf yn Lloegr. 

 
70. Mae’r deunydd yn cael ei garthu o aber Afon Hafren, sy’n Ardal Gadwraeth 

Arbennig. O safbwynt cadwraeth, mae’n well i ddeunydd sydd wedi’i garthu o 
fewn yr aber aros yno, gan fod hynny’n well i fywyd gwyllt a chynefinoedd. Nid 
oes ffiniau caled i’n cynefinoedd, a gall deunydd yn yr aber symud yn rhwydd o 
ddyfroedd Cymru i ddyfroedd Lloegr ac yn ôl. Os yw deunydd yn aros o fewn yr 
Ardal Gadwraeth Arbennig, rhaid iddo gael ei ddyfarnu’n addas ar gyfer hynny. 
Mae profion wedi dangos bod y deunydd hwn yn addas. Yn ôl Cyfoeth Naturiol 
Cymru mae deiliad y drwydded wedi cael y gymeradwyaeth angenrheidiol sy’n 
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cadarnhau bod y deunydd yn ddiogel ac yn addas i’w waredu yn y môr. Mae’r holl 
amodau ychwanegol wedi’u cyflawni a dechreuwyd gwaredu’r deunydd wedi’i 
garthu ar 10 Medi 2018. 

 
71. Adeg drafftio’r papur hwn roedd her gyfreithiol v=bosibl wedi’i threfnu ar gyfer 17 

Medi yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil Caerdydd lle mae ymgyrchwyr yn ceisio 
cael gwaharddeb i atal gwaredu’r deunydd wedi’i garthu. 

 
 
TB mewn Gwartheg   

 
72. Mae un mis ar ddeg wedi mynd heibio bellach ers i’n Rhaglen Dileu TB newydd 

gael ei chyflwyno ym mis Hydref y llynedd. Rydym eisiau sicrhau bod gennym yr 
ystadegau clefydau mwyaf ystyrlon er mwyn darparu’r darlun mwyaf cyflawn o’r 
clefyd cyn adrodd ar gynnydd. O’r herwydd, rwy’n bwriadu gwneud datganiad ym 
mis Ebrill 2019, pan fydd gennym ddarlun blwyddyn galendr gyflawn o’r clefyd, yn 
cwmpasu Ionawr-Rhagfyr 2018. Bydd hyn yn gyson â chyhoeddi’r ystadegau 
clefydau cenedlaethol a bydd hefyd yn cyd-fynd â chyhoeddi Dangosfwrdd TB 
Chwarter 4 2018.  

 
73. Mae’n bwysig ein bod yn caniatáu digon o amser i’r mesurau hyn ddod i rym cyn 

inni ddod i unrhyw gasgliadau ystyrlon am lwyddiant unrhyw bolisi unigol, er bod 
pob polisi yn destun adolygiad parhaus ac yn ddiweddar rwyf wedi cymeradwyo y 
dylid gweithredu mesurau ychwanegol yn Ardal TB Canolradd y Gogledd er 
mwyn mynd i’r afael â’r cynnydd sydyn mewn achosion newydd o TB. 

 
74. Cyhoeddwyd adroddiad ar gyflawni’r ymyriadau moch daear a gynhaliwyd yn 

2017 ar 13 Gorffennaf 2018. Rwy’n ymwybodol bod pobl wedi bod yn nodi’r gost 
fesul mochyn daear. Mae hon yn weithred gymhleth a gorsymleiddio pethau 
fyddai rhannu’r gost gyda nifer y moch daear a gafodd eu difa. Ers 2009 talwyd 
dros £11 miliwn mewn iawndal i’r deg fferm sydd â’r achosion cyson hiraf o TB. 
Nid yw’r cyfanswm hwn yn cynnwys costau profion croen a phrofion gama neu 
gostau rheoli achosion o heintio. Rwyf hefyd wedi cytuno’n ddiweddar i ddarparu 
cymorth ariannol i Grŵp Brechu Moch Daear Gwŷr ar gyfer cam brechu Prosiect 
Bywyd Gwyllt Gwŷr. Mae hwn yn brosiect sy’n cael ei arwain gan y diwydiant ac 
mae’n enghraifft wych o gydweithio a gweithio mewn partneriaeth. 

 
75. O ran ystadegau’r clefyd, mae’r data cyhoeddedig diweddaraf yn cwmpasu’r 

deuddeg mis hyd at fis Mai 2018, oherwydd yr oedi o ddau i dri mis cyn cyhoeddi. 
Mae’r ffigurau hyn yn dangos cynnydd o 4% mewn digwyddiadau TB newydd 
mewn buchesi o gymharu â’r cyfnod deuddeg mis blaenorol. Dylid nodi bod y 
duedd mewn digwyddiadau TB newydd mewn buchesi yn aml yn gyfnewidiol. 
Dylid dehongli newidiadau tymor byr yn ofalus ac yng nghyd-destun tueddiadau 
hirdymor. Gallaf adrodd bod y duedd tymor hwy mewn digwyddiadau TB newydd 
ar i lawr ac, yn ôl yr ystadegau diweddaraf, ers 2009 bu gostyngiad o 33% mewn 
digwyddiadau newydd ymysg buchesi. 

 
76. Rydym yn parhau i gadw golwg ar raglenni dileu eraill yn fyd-eang a sicrhau ein 

bod yn ymwybodol o ddatblygiadau gwyddonol er mwyn sicrhau ein bod yn 
cyflwyno rhaglen wedi’i thargedu mor effeithiol â phosibl. 
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Lles Anifeiliaid  

 
77. Ymgyrch yw Cyfraith Lucy i wahardd gwerthu cŵn bach drwy drydydd parti. Mae’r 

ddeiseb gysylltiedig wedi cael dros 100,000 o lofnodion ac fe’i trafodwyd yn y 
Senedd ar 21 Mai. Mae’r ymgyrchwyr yn honni bod rheoleiddio gwerthiannau 
masnachol drwy drydydd parti yn aneffeithiol o ran atal niwed a bod gwaharddiad 
felly yn angenrheidiol.  

 
78. Bydd Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau yn ymwneud ag 

Anifeiliaid) 2018 yn berthnasol yn Lloegr yn unig a’r bwriad yw eu bod yn dod i 
rym ym mis Hydref 2018. Rwy’n bwriadu adeiladu ar y gwelliannau a gyflawnwyd 
ers cyflwyno Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 ac mae fy 
swyddogion wrthi’n edrych ar yr opsiynau ar hyn o bryd. At hynny, rwy’n parhau i 
gefnogi gwaith y Grŵp Cynghori ar Hysbysebu Anifeiliaid Anwes sy’n cwmpasu 
materion megis hysbysebu a phrynu a gwerthu pob anifail anwes, gan gynnwys 
cathod bach, mewn modd cyfrifol. 

 
79. Y llynedd, lansiais ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno cynllun trwyddedu neu 

gofrestru Arddangosfeydd Teithiol i Anifeiliaid. Gofynnais hefyd am farn ynghylch 
gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcas. Mae sefydliadau’r trydydd 
sector a’r cyhoedd yng Nghymru wedi lobïo’n frwd i wahardd yr arfer hwn. Mae 
llawer o’r ymatebion sy’n galw am waharddiad yn canolbwyntio ar faterion lles 
anifeiliaid canfyddedig, ac mae barn gref ac eang nad oes modd diwallu 
anghenion lles anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol. Fodd bynnag, mae 
ystyriaethau moesegol ehangach sy’n mynd tu hwnt i’r cwestiwn a yw lles yr 
anifail yn cael ei beryglu.  

 
80. Mae’n gynyddol anodd cyfiawnhau cadw anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol 

a gofyn iddynt berfformio campau annaturiol. Ym mis Chwefror cyhoeddais fy 
mod yn chwilio am gyfleoedd i gyflwyno deddfwriaeth i wahardd defnyddio 
anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau a chafodd ei gynnwys ym mis Gorffennaf yng 
nghyhoeddiad y Prif Weinidog o’r Biliau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu 
cyflwyno i’r Cynulliad dros y 12 mis nesaf. Byddaf yn lansio ymgynghoriad 
cyhoeddus yn fuan i geisio barn ar gynigion deddfwriaethol drafft. 

 
81. Mae’r gwaith o ddatblygu cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o 

Anifeiliaid yn mynd rhagddo. Rwy’n bwriadu cyflwyno’r cynllun trwyddedu ochr yn 
ochr â gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol fel bod pob 
anifail a ddefnyddir mewn Arddangosfeydd Teithiol, gan gynnwys anifeiliaid 
domestig, yn cael eu cadw i safon sy’n bodloni gofynion Deddf Lles Anifeiliaid 
2006. Bydd ymgynghoriad arall yn cael ei gynnal ar y cynllun hwnnw maes o law.  

 
 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
 
Medi 2018  
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Annwyl Lesley, 

Bil Amaethyddiaeth y DU 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yr wythnos 
diwethaf, trafododd yr aelodau eich datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 12 
Medi 2018 yn ymwneud â Chyflwyno Bil Amaethyddiaeth y DU. Trafododd yr 
Aelodau hefyd y datganiad ar y cyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2018 yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y 
Fframwaith Amaethyddol.  

Rydym wedi nodi y bydd Gweinidogion Cymru, drwy Fil y DU, yn cael pwerau 
dirprwyedig sylweddol mewn nifer o feysydd arwyddocaol. Mae'r meysydd hyn yn 
cynnwys pwerau ariannol newydd ar gyfer cynlluniau amaethyddol yn y dyfodol, 
gosod safonau marchnata, cynorthwyo cymunedau gwledig, ac addasu cyfraith yr 
UE a dargedwir yn ymwneud â Chynllun Taliad Sylfaenol y PAC. 

Rydym hefyd wedi nodi y bydd Bil y DU yn rhoi pwerau eang i Weinidogion 
Cymru roi cymorth ariannol i'r diwydiant amaethyddol yng Nghymru heb orfod 
cyflwyno deddfwriaeth sylfaenol a allai fod yn destun gwaith craffu llawn gan y 
Cynulliad Cenedlaethol. Wrth dynnu sylw at y pwynt hwn, rydym yn cydnabod y 
bydd y Cynulliad yn cael cyfle, er mai cyfle cyfyngedig fydd hwn, i drafod Bil 
Amaethyddiaeth y DU fel rhan o'r broses cydsyniad deddfwriaethol. 

Er y bydd nifer o'r pwerau hyn yn golygu y bydd is-ddeddfwriaeth a wneir gan 
Weinidogion Cymru o dan Fil Amaethyddiaeth y DU yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn gadarnhaol yn y Cynulliad Cenedlaethol, rydym wedi nodi y bydd Bil y 
DU, fel y'i drafftiwyd,  yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno is-
ddeddfwriaeth gan ddefnyddio'r weithdrefn negyddol mewn nifer o feysydd 

Lesley Griffiths AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig 
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allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys addasu deddfwriaeth sy'n llywodraethu 
cynllun y taliad sylfaenol, a newid Rheoliad yr UE ar ariannu, rheoli a monitro'r 
polisi amaethyddol cyffredin. Yn y cyswllt hwn, byddem yn ddiolchgar pe baech 
yn esbonio’ch rhesymau dros ofyn i Lywodraeth y DU gynnwys pwerau o'r fath yn 
y Bil. 

Nodwyd ymhellach nad ydych yn bwriadu cyflwyno rheoliadau (os daw Bil yr UE i 
rym) nes y bydd proses datblygu polisi Llywodraeth Cymru wedi dod i ben.  Yn 
eich datganiad, rydych wedi ailadrodd yr ymrwymiad yn "Brexit a’n tir" i gyflwyno 
papur gwyn yn nhymor y gwanwyn 2019. Fel y Pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar 
ddeddfwriaeth ddirprwyedig yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn yn ddiolchgar 
pe baech yn rhoi gwybod i ni am yr amserlenni ar gyfer cyflwyno'r rheoliadau hyn. 

Mae eich datganiad ysgrifenedig chi a'r datganiad ar y cyd yn datgan bod 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o'r farn y bydd y rhan fwyaf o’r 
fframwaith amaethyddol yn y dyfodol yn cael ei reoli drwy waith 
anneddfwriaethol, rhynglywodraethol. Byddem yn ddiolchgar pe gallech 
ymhelaethu ac esbonio pam, a rhoi manylion yr ychydig feysydd hynny y 
credwch  y bydd angen eu seilio ar ddeddfwriaeth.  

Fe wyddoch, o bosibl, fod y Pwyllgor hwn wrthi’n cwblhau cytundeb ysgrifenedig 
â Llywodraeth Cymru (dan arweiniad Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid) a fydd 
yn cynrychioli’r safbwynt y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth 
Cymru wedi cytuno arno o ran y wybodaeth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei rhoi 
i'r Cynulliad Cenedlaethol mewn perthynas â'i chyfranogiad mewn cyfarfodydd, 
concordatiau, cytundebau a memorandwm dealltwriaeth rhynglywodraethol.   
Felly, byddem hefyd yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod inni am unrhyw 
gytundebau rhynglywodraethol sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd mewn perthynas 
ag amaethyddiaeth. 

Yn olaf, rydym yn nodi eich bod yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU i 
ddatrys rhai materion sy’n parhau i beri pryder (sef darpariaethau sy'n ymwneud 
â Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ar Amaethyddiaeth a'r Ardoll Cig 
Coch) cyn cyflwyno cyngor i'r Cynulliad ar gydsyniad deddfwriaethol. Edrychwn 
ymlaen at drafod unrhyw Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 
DU hwn pan gaiff Memorandwm o'r fath ei osod gerbron y Cynulliad. 

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
wedi cael copi o’r llythyr hwn. 
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Yn gywir, 

 

Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English 
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