
 

Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 

Amser: 10.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Marc Wyn Jones 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6363  

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru
------ 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

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

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau tri a phedwar 

   

3 Trafod y flaenraglen waith. 

(10.30 - 10.45) (Tudalennau 1 - 8)  

Dogfennau atodol:  Blaenraglen Waith 

 

4 Sesiwn friffio ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 

(10.45 - 11.15)   

5 Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd ar gyllideb ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2019-20 

(11.15 - 12.45) (Tudalennau 9 - 69)  

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig 

Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd 

Tim Render, Cyfarwyddwr Arweiniol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol 

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau 

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



 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

NHAMG Cyllideb Ddrafft 

NHAMG Cyllideb Ddrafft – Tablau Llinell Wariant yn y Gyllideb Cyllideb 

Ddrafft 2019-20 

 

6 Papurau i’w nodi 

 Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig a'r Cadeirydd - Gwybodaeth ddilynol o'r sesiwn graffu a gynhaliwyd 

ar 4 Hydref 

 (Tudalennau 70 - 74)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd - 5 Hydref 2018 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet  - 23 Hydref 2018 

 

6.2 Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig a'r Cadeirydd - Trafod Bil Amaethyddiaeth y DU 

 (Tudalennau 75 - 88)  

Dogfennau atodol: 

Crynodeb o ymateb Ysgrifennydd y Cabinet – Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth 

y DU 

Llythyr gan y Cadeirydd - 18 Hydref 2018 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet- 30 Hydref 2018 

 

6.3 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 

Materion Gwledig - Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU - 

Gwahoddiad i Gyfarfod 

 (Tudalennau 89 - 91)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd - 24 Hydref 2018 



6.4 Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig a'r Cadeirydd - Cyllidebau carbon a'r rhaglen ddatgarboneiddio 

 (Tudalennau 92 - 100)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd - 9 Awst 2018 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet - 7 Medi 2018 

Llythyr gan y Cadeirydd - 8 Hydref 2018 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet - 19 Hydref 2018 

 

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

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 8. 

   

8 Trafod y dystiolaeth lafar 

(12.45 - 13.00)   

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 9

Eitem 5Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig  
 
 
Dyddiad: 08 Tachwedd 2018 
 
Amser: 11:15 – 12:45 

 
Teitl:  Papur tystiolaeth – Y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig  

 
 
Diben  
 
1. Mae’r papur hwn yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Materion Gwledig ar gynigion y MEG Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig a amlinellir yng Nghyllideb 2019-20, a gyhoeddwyd ar 
23 Hydref.  Mae hefyd yn darparu diweddariad ar feysydd sydd o 
ddiddordeb penodol i’r Pwyllgor. 

 
 
Cefndir 

 
2. Mae’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 yn darparu cynllun blwyddyn ar 

gyfer buddsoddiad refeniw a chynllun dwy flynedd ar gyfer buddsoddiad 
cyfalaf.  Mae’r tablau isod yn darparu trosolwg o’r MEG Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig a gyhoeddwyd yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20. 

 
3. Caiff ffigurau’r gyllideb ddrafft eu crynhoi fel a ganlyn:  
 

 MEG Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
 

  £m   

Crynodeb ar gyfer Ynni Cynllunio a  
Materion Gwledig 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

  £m 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£m 

Cyllideb 
Ddrafft 
2020-21 

 
£m 

DEL Adnoddau 245.820 257.510  

DEL Cyfalaf 105.634 106.756 94.836 

Cyfanswm DEL 351.454 364.266  

AME Adnoddau 2.400 2.400  

AME Cyfalaf 0.00 0.00  

Cyfanswm AME 2.400 2.400  

Cyfanswm – MEG Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig  

353.854 366.666  

 
  
4. Er mwyn galluogi cymhariaeth gyfatebol o gyllidebau 2018-19 ar lefel 

atodol gyntaf gyda’r cyllidebau drafft ar gyfer 2019-20, bydd y tabl 
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atodedig sy’n dangos y Llinell Wariant ar gyfer y Gyllideb (BEL) yn 
manylu’r holl symudiadau o ran newidiadau MEG i MEG ac o Fewn MEG. 
 
 

 
 
  

Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 – Adnoddau 

 
5. Bu cynnydd net o £11.690 miliwn (4.7%) yn y cyllidebau Adnoddau ar 

gyfer Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, sy’n cynnwys cynnydd mewn 
refeniw o £3.184 miliwn a chynnydd anariannol o £8.506 miliwn. Mae hyn 
yn cynnwys y newidiadau a roddwyd ar waith fel rhan o’r broses gyllideb 
ddwy flynedd ar gyfer 2018-19 a 2019-20 a gynhaliwyd y llynedd a 
newidiadau diweddar a gymeradwywyd gan y Cabinet yn ystod mis 
Gorffennaf a Medi 2018.   

 
6. Dangosir y newidiadau i’r refeniw yn y tabl isod sy’n cysoni’r gyllideb 

Atodol Gyntaf ar gyfer 2018-19 gyda’r gyllideb ddrafft gyfredol ar gyfer 
2019-20. 

 
 

Crynodeb o’r Newidiadau i’r Gyllideb Adnoddau  Cyllideb Ddrafft 
2019-20 

£m 

Cyllideb Agoriadol (Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19) 

245.820 

Trosglwyddo i’r MEG Llywodraeth Leol ar gyfer 
Llygredd Amgylcheddol Caergybi  

(0.010) 

Newidiadau a wnaed y llynedd i gyllidebau 2019-20  

Arbedion Nas Gwarchodir  (14.198) 

Grantiau Penodol ar gyfer Gostyngiadau  (2.945) 

Cyllid Llifogydd Arloesol 2.400 

Cyllid Gwastraff Gwarchodedig  4.684 

Plaid Cymru – Newydd-ddyfodiaid i Ffermio  2.000 

Plaid Cymru – Cynllun Adnau  (0.500) 

Dyraniad Ffyniant i Bawb  5.000 

Swm Canlyniadau ar gyfer Ansawdd Aer  0.600 

Newidiadau yn ystod Cyllideb 2019-20 (gweler 
manylion isod) 

 

Swm Canlyniadol ar gyfer Troseddau Gwastraff 
(Cabinet Gorffennaf) 

0.296 

Cyfoeth Naturiol Cymru (Cabinet Gorffennaf) 0.700 

Parciau Cenedlaethol (Cabinet Gorffennaf) 0.473 

Gwastraff a WRAP (Cabinet Medi) 4.300 

Cyllid Pontio’r UE (Cabinet Medi) 0.660 

Addasiadau Anariannol (Cabinet Medi) 8.506 
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Cyllideb Ddrafft Sylfaenol wrth Gau ar gyfer 
2019-20 

257.510 

 
 

7. Ym mis Gorffennaf, ystyriodd a chymeradwyodd y Cabinet ddyraniadau 
dangosol ar gyfer 2019-2020 o ganlyniad i gyllidebau dwyochrog aelodau’r 
Cabinet, a oedd yn canolbwyntio’n gyntaf ar gyd-destun ehangach y 
Gyllideb; cysoni â Ffyniant i Bawb a’r egwyddorion o fewn Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn olaf y meysydd polisi a phwysau cyhoeddus 
a wynebir gan Weinidogion. 

 
8. Fel rhan o’r cyllidebau terfynol ar gyfer 2018-19, dyrannwyd £36 miliwn o 

gyllid ychwanegol ar draws Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 i gefnogi 
Ffyniant i Bawb. Cytunodd y Cabinet hefyd ar gyllid ychwanegol o 
gronfeydd refeniw wrth gefn i leihau effaith gostyngiadau blaenorol, 
cefnogi meysydd dan bwysau nad oeddent yn hysbys o’r blaen, pwysau o 
ganlyniad i weithredu gan Lywodraeth y DU, neu feysydd sy’n sensitif i’r 
cyhoedd.  Mae’r tabl isod yn adlewyrchu’r dyraniadau y cytunwyd arnynt 
mewn perthynas â’r MEG Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: 

 

 

Refeniw (Cabinet Gorffennaf) 2019-20 £m 

Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Troseddau gwastraff (Swm Canlyniadol) 0.296 

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (gostyngiad 

blaenorol) 

0.473 

Cyfoeth Naturiol Cymru (Cysoni Cyflogau) 0.700 

 
 
9. Ym mis Medi, ystyriodd y Cabinet ddyraniadau pellach ar gyfer cyllidebau 

drafft. Lle mae cynigion prosiectau Cronfa Bontio’r UE wedi’u cytuno fel 
rhan o gyfran un neu gyfran dau, dyrannwyd arian o gronfeydd wrth gefn 
i’r MEGs perthnasol. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi cynnig 
cadw’r cyllid ar gyfer y mwyafrif o brosiectau cyfran dau mewn cronfeydd 
wrth gefn tra bod y proffiliau cyllid yn cael eu cytuno a disgwylir i’r 
dyraniadau gael eu gwneud yn y Gyllideb derfynol.   Cytunodd y Cabinet 
ym mis Medi hefyd i glustnodi £11.5 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn yn 
2019-20 ar gyfer gofynion staffio mewnol ar gyfer Brexit. Caiff y cyllid hwn 
ei ddyrannu i’r MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu yn y lle cyntaf. 
 

10. Yn ogystal, dyrannwyd £4.3 miliwn ychwanegol ar gyfer y MEG Ynni, 
Cynllunio a Materion Gwledig i adnewyddu cyllid ar gyfer y rhaglen 
wastraff a Rhaglen Weithredu’r Cynllun Gwastraff Cymru (WRAP) i gynnal 
effeithlonrwydd adnoddau a datblygu’r economi gylchol  
 
 
 

Refeniw (Cabinet Medi) 2019-20 £m 

Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
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Refeniw (Cabinet Medi) 2019-20 £m 

Cyfran 1af Cronfa Bontio’r UE – Trawsnewid Systemau 

Rheoli Pysgodfeydd y Llywodraeth  

0.310 

Cyfran 1af Cronfa Bontio’r UE – Cefnogi Sectorau 

Pysgodfeydd a Dyframaeth Cymru   

0.350 

Grant Penodol i Wastraff i Awdurdodau Lleol – 

Gwrthdroi’r gostyngiad blaenorol  

2.800 

Gwastraff – Cyllid i WRAP ar gyfer y rhaglen ailgylchu 

gwastraff  

1.500 

 
 

 
 
Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 - Cyfalaf 
 
11. Dyrannodd Llywodraeth Cymru y mwyafrif o gyllidebau cyfalaf ar 

ddechrau’r cyfnod cynllunio yn ystod 2017-18, gan ddarparu sicrwydd a 
hyblygrwydd hirdymor i reoli buddsoddiad y Llywodraeth yn unol â 
blaenoriaethau.  Ar gyfer Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, bu cynnydd 
net yn y gyllideb gyfalaf o £18.975 miliwn yn 2019-20 gan gynnwys dau 
drosglwyddiad o gronfeydd wrth gefn a gymeradwywyd gan y Cabinet ym 
mis Gorffennaf a mis Medi. 
 

12. Yng Nghabinet mis Gorffennaf, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gyllid rai penderfyniadau cynnar ynghylch buddsoddiadau cyfalaf sy’n llifo 
o Gyllideb ganlyniadol y DU yng Nghymru cyn y ddadl derfynol ynghylch y 
Gyllideb ym mis Ionawr. Y meini prawf a ddefnyddir i ategu 
penderfyniadau ynghylch dyraniadau yw buddsoddiad i ryddhau arbedion 
refeniw, buddsoddiad i gyflawni ein hymrwymiadau mewn perthynas â 
Ffyniant i Bawb a buddsoddiad mewn datgarboneiddio. 

 
13. Ym mis Medi, cytunodd y Cabinet i gymorth cyfalaf pellach ar gyfer 

ailgylchu a’r rhaglen Newid Gydweithredol o £7.5 miliwn yr un yn 2019-20 
a 2020-21 i helpu awdurdodau lleol gyda’u rhaglenni newid a chynnal 
hanes cryf Cymru mewn perthynas â rheoli gwastraff ac ailgylchu a’n 
blaenoriaeth o ran datgarboneiddio. 

 

Cyfalaf 
 

2019/20 
£m 

2020/21 
£m 

Sylwadau 

Ansawdd Aer 6.475 2.815 Canlyniadol 

Gwastraff a’r Rhaglen 
Newid Gydweithredol  

5.000 5.000 Cabinet Gorffennaf 

Ailgylchu Gwastraff 4.500 4.500 Cabinet Medi 

Rhaglen Newid 
Gydweithredol 
Gwastraff  

3.000 3.000 Cabinet Medi 

    
Cyfanswm 
Ychwanegol  

18.975 15.315  
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Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 – Symudiadau o Fewn y MEG  
 

14. Fel rhan o’m hadolygiad cyllidebol, rwyf wedi ailddyrannu a blaenoriaethu 
nifer o gyllidebau i sicrhau bod gennyf y cydbwysedd cywir o fuddsoddiad 
ar draws fy mhortffolio i gefnogi’r blaenoriaethau o fewn y Strategaeth 
Genedlaethol “Ffyniant i Bawb”. Rhoddir manylion y rhain isod. 
 

15. Y llynedd, dechreuodd gwaith i gyd-ddylunio grantiau amgylchedd y 
dyfodol a fydd ar gael i’r Trydydd Sector. Ym mis Ebrill 2018, cytunais i 
greu un cynllun grant yr amgylchedd, gan uno grantiau blaenorol, sef 
Grant Craidd yr Amgylchedd, Grant Refeniw Sengl yr Awdurdod Lleol a’r 
Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd yn un prosiect sy’n seiliedig ar gynlluniau. 

 
16. Mae’r Cynllun newydd hwn, “Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant” 

yn enghraifft o symud i ffwrdd o’r grantiau sector ar wahân blaenorol tuag 
at grant mwy cydweithredol, gyda ffocws ar ariannu prosiectau. 

 
17. Felly, bydd elfennau o’r Grant blaenorol a gynrychiolwyd ar draws nifer o 

BELs, bellach yn trosglwyddo i un BEL ar gyfer y Grant newydd. Mae’r 
symudiadau fel a ganlyn: 
 

Galluogi Ariannu Adnoddau Naturiol 
(Ffynhonnell)  

 2019-20 
£m 

Ansawdd yr Amgylchedd Lleol (BEL 
2191) 

(2.990) 

Bioamrywiaeth a Gwarchod Natur (BEL 
2824) 

(0.543) 

Tystiolaeth (BEL 2818) (0.080) 

Coedwigaeth (BEL 2827) (0.100) 

Cymorth Cyflawni (BEL 2192) (0.264) 

Yr Amgylchedd Naturiol (BEL 2825) (0.227) 

EQR (BEL 2817) (0.070) 

BEL Galluogi Adnoddau Naturiol 
Newydd - Refeniw 

4.274 

Seilwaith Gwyrdd (BEL 2808) (2.073) 

BEL Galluogi Adnoddau Naturiol 
Newydd - Cyfalaf 

2.073 
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18. Rwyf hefyd wedi cymryd y cyfle hwn i ddyrannu’r £5 miliwn o gyllid 
refeniw a ddyrannwyd fel rhan o broses gyllidebol y llynedd yn 
benodol ar gyfer blaenoriaethau Ffyniant i Bawb.  Roedd yr holl 
symudiadau eraill o fewn MEG yn achosion o ad-drefnu’r gyllideb i 
wella tryloywder neu lle y cafodd cyfrifoldebau eu symud o fewn y 
portffolio.   

 
Refeniw 2019/20 

£m 
Sylwadau 

Cyllid Ffyniant i Bawb  
 

(5.000) Cyllid Ffyniant i Bawb a ddyrannwyd yn 
ystod 2018/19  

   

Bwyd – HCC (BEL 2970) 
 

0.500 I Ariannu Rhaglen Allforio dros Dair Blynedd  

Y Môr a Physgodfeydd 
(BEL 2870) 
 

0.350 Cynllun Morol  

Y Môr a Physgodfeydd 
(BEL 2870) 

0.600 Ardaloedd Cadwraeth Forol Alltraeth – 
Trosglwyddo Swyddogaeth  

Y Môr a Physgodfeydd 
(BEL 2870) 

0.600 Criw Cychod Ychwanegol – Gofynion Brexit  

Cynllun Datblygu Gwledig  
 

2.950 Proffil Refeniw Cynllun Datblygu Gwledig ar 
gyfer 19/20  

 
 
Y dull gweithredu 

 
19. Rwyf wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynghylch sut i wario fy 

nghyllideb y flwyddyn nesaf.  Rwyf wedi ystyried y paratoadau cyllidebol 
drwy edrych ar y dystiolaeth o anghenion a phwysau yn ein meysydd 
blaenoriaeth yn ein Strategaeth Genedlaethol – Ffyniant i Bawb.  Caiff y 
dull gweithredu hwn ei adlewyrchu yn fy mhenderfyniad i fuddsoddi mewn 
a gwarchod eich gwasanaethau cyhoeddus a rhaglenni ataliol a 
chydbwyso anghenion tymor byr a hirdymor. 

 
20. Mae fy mharatoadau ar gyfer y gyllideb drafft yn dangos sut rwyf wedi 

ceisio adlewyrchu fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth 
bennu ein blaenoriaethau gwario.  Adolygwyd y tueddiadau cyfredol a 
rhagdybiaethau’r dyfodol a’u heffeithiau potensial yn y tymor byr, canolig a 
hwy. Gwnaethom hyn i sicrhau , cyhyd ag y bo’n bosibl, nad yw ymatebion 
tymor byr yn arwain at effeithiau niweidiol tymor hwy. 
 
 

Ffyniant i Bawb  

 
21. Bydd Ffyniant i Bawb yn ganolog i weithredu Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol a dangos sut mae ein cynlluniau yn cyfateb 
â’r broses o gyflawni’r strategaeth.  Rwyf wedi adolygu fy 
nghyllidebau yn unol â phum blaenoriaeth Ffyniant i Bawb a’r 
cyfraniad parhaus y mae fy mhortffolio yn ei wneud i’r rhain.   
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Tai 
 
22. Rydym yn cydweithio gyda’n cydweithwyr yn y sector Tai a’r Awdurdodau 

Lleol i ymgorffori gwiriadau’r System Raddio Iechyd a Diogelwch Tai 
(HHSRS) yn y broses ar gyfer y cynllun Nyth Cartrefi Clyd ar gyfer 
ceisiadau i wella cartrefi rhent preifat. Dylai hyn helpu i wella ansawdd tai 
rhent preifat, gan eu gwneud yn fwy diogel a chynnes i denantiaid.  

 
23. Rydym hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr yn y sector Tai i wella 

cysylltiadau rhwng cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru a’r cynllun 
Benthyciadau Gwella Cartrefi i helpu deiliaid tai i nodi’r cynllun neu 
wasanaeth mwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion. 

 
 
Sgiliau a Chyflogadwyedd 
 
24. Byddwn yn archwilio sut y gallwn fuddsoddi yn y sgiliau y bydd eu hangen 

ar Gymru i fod yn gystadleuol mewn economi fyd-eang ddatgarboneiddio, 
gan gefnogi twf cynaliadwy ac arloesi a fydd yn cyflawni economi sy’n 
garbon isel ac effeithlon o ran adnoddau.  
 

25. Rwyf wedi cyfarfod â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i drafod y 
model rhannu prentisiaeth newydd a fydd yn cynnwys prentisiaethau ym 
maes ffermio a rheoli coetir.  Yn y lle cyntaf, bydd y cynllun yn 
canolbwyntio ar greu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yn Ardaloedd 
Tasglu’r Cymoedd. 

 
 
Blynyddoedd Cynnar  
 
26. Bydd fy swyddogion yn gweithio i sicrhau bod elfennau trawsbynciol y 

Polisi Adnoddau Naturiol yn helpu i lywio’r gwaith o ddatblygu’r Datblygiad 
Meysydd Dysgu a Phrofiad newydd. 
 

27. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ystyried tystiolaeth o 
amrywiaeth eang o ran ddeiliaid perthnasol ac arbenigwyr gan gynnwys 
mewnbwn ynghylch dinasyddiaeth, rheoli adnoddau naturiol a photensial 
yr amgylchedd naturiol i gefnogi llesiant corfforol a meddyliol pobl ifanc.  

 
28. Byddwn yn ystyried ffyrdd o wella maetheg ymhellach ac ymestyn y 

farchnad ar gyfer bwyd a diod o ansawdd uchel yng Nghymru, drwy 
ddarparu bwyd iachach, â charbon is i ysgolion ac ysbytai. 

 
 
Iechyd Meddwl 
 
29. Rydym yn ystyried gweithgareddau i sicrhau bod ein cymunedau yn elwa 

ar amgylcheddau iach, gan nodi cyfleoedd i gymryd camau sy’n gwella 
cyflyrau anadlol, anweithgarwch ac iechyd meddwl.  Y maes cyntaf a 
dderbyniodd sylw oedd y gwaith o gyflawni’r seilwaith gwyrdd trefol. 
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30. Rwyf wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch manteision cynyddu’r mynediad i 
fannau gwyrdd ac mae darparu cyfleusterau cymunedol i ddod â phobl 
ynghyd yn cael ei enwi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y dull gorau o 
atal salwch meddwl a gwella lles meddyliol. 

 
 
Gofal Cymdeithasol 
 
31. Mae canfyddiadau gwaith ymchwil yn dangos bod y cynllun Nyth Cartrefi 

Clyd yn cael effaith gadarnhaol glir ar iechyd y sawl a dderbyniodd y 
cynllun gyda gostyngiad yn y defnydd o’r GIG gan y rhai sy’n derbyn 
mesurau effeithlonrwydd ynni drwy’r cynllun.  Mae’r canfyddiadau hyn yn 
cefnogi ein penderfyniad i ymestyn y meini prawf cymhwyster ar gyfer ein 
cynllun i gynnwys deiliaid tai ar incymau isel sy’n dioddef â chyflwr anadlol 
neu gylchrediad. 

 
 
 
Gwariant Ataliol  
 
32. Er ei bod yn anodd pennu pa gyfran o’n cyllidebau sy’n ataliol, isod ceir 

enghreifftiau penodol o fesurau ataliol o fewn ein portffolio: 
 

33. Mae mynd i’r afael â hanes o ganlyniadau iechyd gwael yn amlwg yn 
golygu bod angen i unigolion gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu ffyrdd o 
fyw.  Ymhlith ysgogiadau eraill y Llywodraeth, mae darparu coridorau ar 
gyfer cerdded a beicio yn gam gweithredu wedi’i brofi y gellid ei gymryd i 
ymdrin yn uniongyrchol â chyflyrau anadlol, gordewdra a phroblemau 
iechyd meddwl.  Amlygwyd y gwaith o ddarparu seilwaith gwyrdd gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru fel un o’r mesurau mwyaf cost-effeithiol y gellid 
ei gymryd gan Lywodraeth i wella canlyniadau iechyd.   

 
34. Mae ein buddsoddiad mewn Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn 

hanfodol i leihau risgiau a lleihau’r tebygolrwydd o golledion economaidd 
mawr yn dilyn llifogydd.  Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod 
buddsoddiad o £100 miliwn yn lleihau risg ar gyfer 7,000 o gartrefi a 
busnesau, yn amddiffyn dros 14,000 o swyddi ac yn creu dros 1,000 o 
swyddi.  Yn ogystal, mae gwario arian ar gynnal a chadw yn lleihau’r risg o 
fethiant o ran asedau. 

 
35. O fewn y gyllideb ar gyfer Gwastraff, mae’r cymorth a ddarparwyd drwy’r 

Rhaglen Newid Gydweithredol yn gyfyngedig i amser a’r bwriad yw sicrhau 
bod awdurdodau lleol yn elwa ar gostau is o ran gwasanaethau gwastraff 
ac ailgylchu. Erbyn 2020 bydd pob awdurdod lleol wedi cael cyfle i 
dderbyn cymorth i leihau costau. 

 
36. Y ffordd fwyaf effeithiol y gallwn fynd i’r afael â thlodi yn yr hirdymor yw 

gwella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi. Drwy fuddsoddi mewn 
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gweithredoedd sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd, rydym yn cyfrannu at 
fynd i’r afael ag amrywiaeth o effeithiau negyddol, gan gynnwys cyflyrau 
iechyd sy’n ymwneud â thywydd oer, nifer uchel o farwolaethau yn y 
gaeaf, cyrhaeddiad addysgol plant ac amser i ffwrdd o’r ysgol a gwaith o 
ganlyniad i salwch.   Mae gan Gymru 1.4 miliwn o gartrefi ar draws 
amrywiaeth eang o fathau o dai gydag amcangyfrif o 30% o gartrefi yng 
Nghymru mewn tlodi tanwydd. 

 
37. Y canlyniad gorau posibl yw llwyddo i ddileu TB buchol, a thrwy hyn 

gostwng gwariant Llywodraeth Cymru ym maes Dileu TB ac Iawndal TB a 
chostau cysylltiedig, yn ogystal â gostwng y colledion canlyniadol a 
wynebir gan y diwydiant, gan roi hwb i economi Cymru yn hyn o beth. 

 
38. Mae ein buddsoddiad parhaus mewn Twf Gwyrdd Cymru yn dangos bod 

meddwl yn arloesol yn gwneud i gyllidebau fynd ymhellach ar draws 
Llywodraeth Cymru. Rydym yn gwneud buddsoddiadau sy’n lleihau 
allyriadau ac yn galluogi cyrff cyhoeddus i arbed arian parod drwy wario 
llai ar eu biliau ynni.  Mae’n canolbwyntio ar brosiectau seilwaith a fydd yn 
lleihau allyriadau carbon, gan gynnwys cynhyrchu ynni adnewyddadwy, 
effeithlonrwydd adnoddau, ac ynni o brosiectau gwastraff. 

 
39. Yn olaf, y rhaglenni Grant Galluogi Adnoddau Naturiol.  Mae’n ofynnol i 

bob cais am gyllid nodi sut bydd y gweithgareddau arfaethedig yn cyfrannu 
at atal mewn termau clir a sut maent wedi’u cymhwyso i ddyluniad y 
prosiect ac wrth eu cyflawni. 

 
 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  

 
40. Rwyf wedi blaenoriaethu’r buddsoddiadau hirdymor mewn perygl llifogydd 

ac effeithlonrwydd ynni/tlodi tanwydd sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf 
sylweddol ar draws nodau lles. Rwyf hefyd wedi dyrannu cyllid cyfalaf 
newydd i seilwaith gwyrdd a’r economi gylchol sy’n adlewyrchu ffocws y 
nodau ar gynyddu cydnerthedd a datblygu cymdeithas carbon isel. 

 
41. Mae ein Rhaglen Cartrefi Clyd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ar draws 

llawer o amcanion lles Llywodraeth Cymru o dan ein Strategaeth 
Genedlaethol “ffyniant i bawb” gan gynnwys hybu iechyd da a lles.  
Cyflawnir hyn drwy greu swyddi a chyfleoedd busnes, gwella’r stoc tai yn 
yr hirdymor, lleihau allyriadau carbon a mynd i’r afael â thlodi tanwydd a’i 
amrywiaeth o effeithiau negyddol cysylltiedig ar iechyd, lles a 
chyrhaeddiad addysgol. 

 
42. Mae’r Gronfa Seilwaith Gwyrdd wedi’i ddylunio i adlewyrchu gofynion 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n ofynnol i sefydliadau 
gynhyrchu eu ceisiadau grant drwy gyfeirio’n glir at sut y byddant yn 
cyflawni yn erbyn nodau ac egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac wrth wneud hynny, dangos bod modd cyflawni manteision 
lluosog. 
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43. Mewn perthynas â’n grant Galluogi Adnoddau Naturiol, dechreuodd gwaith 
i gyd-ddylunio grantiau’r dyfodol er mwyn iddynt fod ar gael i’r trydydd 
sector.  Cynhaliwyd digwyddiadau cyd-ddylunio gyda rhanddeiliaid 
allweddol a defnyddiwyd y wybodaeth newydd i lywio cynnydd y grant. 

 
44. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi eu Datganiad Lles, gan nodi 

saith amcan lles. Mae’r amcanion lles hyn yn sail i’w Hadroddiad 
Corfforaethol ar gyfer 2017-2022. 

 
45. Blaenoriaethau Cyfoeth Naturiol Cymru fydd datblygu eu sefydliad a newid 

eu ffordd o weithio – gan fabwysiadu dull cynaliadwy o reoli adnoddau 
naturiol a’i egwyddorion cysylltiedig a’r pump ffordd o weithio o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

 
 
Llunio polisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth 

 
46. Er mwyn datblygu polisïau sy’n cynyddu cydnerthedd cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol ac i werthuso effaith polisïau, gwnaethom 
gaffael Rhaglen Monitro a Modelu yr Amgylchedd a Materion Gwledig. 

 
47. Mae Rhaglen Monitro a Modelu yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

(ERAMMP) yn datblygu llwyddiant Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir.  
Bydd yn sefydlu sylfaen dystiolaeth allweddol i lywio dangosyddion 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol 
(SoNaRR), y Polisi Adnoddau Naturiol a’r Rhaglen Datgarboneiddio. 

 
48. Mae contract ERAMMP bellach ar waith ac mae’r rhaglen yn cyflawni 

cyfres o weithgareddau blwyddyn 1 yn llwyddiannus ac yn cynllunio ar 
gyfer arolwg maes blwyddyn dau a thri.  Mae ERAMMP wedi sicrhau £1.3 
miliwn o gyllid allanol wedi’i alinio o’i gymharu â buddsoddiad o £3.6 
miliwn gan Lywodraeth Cymru.  Mae strwythurau llywodraethu cryf wedi’u 
sefydlu ac yn cael eu gweithredu ac mae’r gwariant rhagdybiedig yn unol 
â’r gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. 

 
49. Enghraifft arall yw’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl 

Llifogydd ac Erydu Arfordirol sy’n pennu’r amcanion ar gyfer rheoli 
llifogydd ac erydu arfordirol.  Mae lefel dda o dystiolaeth o fapiau perygl 
llifogydd cyfredol (ar gyfer perygl llifogydd mewn perthynas ag afonydd, yr 
arfordir a dŵr wyneb), Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd, strategaethau 
lleol, yr Asesiad Risg Perygl Llifogydd Cenedlaethol a’r Gofrestr 
Cymunedau mewn Perygl. 

  
50. Yn ogystal, mae astudiaethau annibynnol fel adroddiad Llifogydd yng 

Nghymru yn y Dyfodol ac Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru yn helpu i 
nodi’n glir yr angen am fuddsoddiad cynaliadwy a’r risgiau cynyddol sy’n 
gysylltiedig â llifogydd a newid hinsawdd. 

 
 
Cydraddoldeb, y Gymraeg a Hawliau Plant  
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51. Ar ôl adolygu’r newidiadau allweddol uchod, roedd nifer o raglenni 

allweddol yn destun Asesiadau Effaith Integredig yn cwmpasu 
cydraddoldeb, y Gymraeg a Hawliau Plant.  Caiff asesiadau effaith 
integredig eu prif-ffrydio o fewn y broses o lunio polisi a gwneud 
penderfyniadau cyllidebol. 
 

52. Mae canlyniadau’r asesiadau effaith yn dangos nad oes effeithiau 
anghymesur ar y grwpiau a nodwyd o ganlyniad i’r penderfyniadau 
cyllidebol hyn.   

 
 
Y Gymraeg 
 
53. Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a’r Safonau arfaethedig yn golygu ei 

bod yn ofynnol inni wneud y tri pheth canlynol: 
 

1. Ystyried effeithiau ein penderfyniadau polisi mewn perthynas â’r 
Gymraeg (y rhai cadarnhaol a negyddol) 

 
2. Ystyried sut i gynyddu effeithiau cadarnhaol, lliniaru neu leihau 

effeithiau andwyol a manteisio ar bob cyfle i hybu’r defnydd o’r 
Gymraeg  

 
3. Ceisio sylwadau ar effeithiau’r Gymraeg wrth ymgysylltu neu 

ymgynghori a cheisio barn siaradwyr Cymraeg a’r sawl sy’n 
defnyddio’r iaith. 

 
54. Fel rhan o’r broses Asesu Effaith Integredig, rydym wedi ystyried effaith 

ein penderfyniadau cyllidebol ar y Gymraeg, ac wedi nodi nad oes unrhyw 
effeithiau sylweddol ar ddarpariaeth gwasanaethau iaith Gymraeg. 

 
 
Hawliau Plant 

 
55. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU, ac un o’r unig rai yn y byd, sydd wedi 

ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP) o fewn cyfraith ddomestig gyda Mesur Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 2011.  

 
56. Caiff y dyletswyddau o fewn y Mesur eu gweithredu mewn dau gam ac 

maent yn rhoi dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i:  
 

 rhoi ystyriaeth gytbwys i’r hawliau o fewn CCUHP a’i brotocolau 
dewisol wrth lunio neu adolygu polisi a deddfwriaeth; 

 rhoi ystyriaeth gytbwys i’r hawliau o fewn CCUHP pan fyddant yn 
defnyddio eu pwerau neu ddyletswyddau cyfreithiol. 

 
57. Ar draws fy mhortffolio, mae’n ofynnol i bob aelod o staff ystyried sut mae 

eu gwaith yn effeithio ar hawliau plant, ac mae’r broses hon wedi llywio’r 
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Asesiad Effaith Integredig. Ni nodwyd unrhyw effeithiau sylweddol ar 
hawliau plant wrth bennu’r gyllideb hon. 
 

 
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
 
58. Mae Brexit yn golygu y bydd rhaid inni i gyd wneud pethau mewn ffordd 

sylfaenol wahanol ac hyd yn oed gyda’r cytundeb pontio dros ddwy 
flynedd, mae amser yn brin. Mae gan Gymru brofiad helaeth ym maes 
bwyd ac amaethyddiaeth, gyda nifer sylweddol o gynnyrch gwarchodedig 
a phenodedig o ganlyniad i’n gallu i gyfuno dulliau ffermio traddodiadol 
gydag arloesedd a thechnoleg. 
 

59. Byddwn yn parhau i weithio ar y cyd â’n rhanddeiliaid, ar draws ac o fewn 
sectorau, i ddeall goblygiadau Brexit a sut y gallwn, gyda’n gilydd, ymdrin 
â hwy.  Rydym ynghlwm wrth benderfyniad ar draws y DU ar 
fframweithiau’r dyfodol i sicrhau bod gan Gymru lais clir ac i sicrhau bod 
Cymru yn chwarae rhan allweddol o ran safle’r DU. 
 

60. Yn nhermau cyllid yr UE ar gyfer fy mhortffolio, mae Cymru ar hyn o bryd 
yn derbyn tua €370m o gyllid amaethyddol yr UE bob blwyddyn, drwy 
daliadau uniongyrchol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig.  Mae trafodaethau 
yn mynd rhagddynt gyda Thrysorlys EM i gytuno ar lefel o gyllid a pha 
fframweithiau y dylid eu rhoi ar waith yn y DU, ochr yn ochr ag unrhyw 
negodiadau sy’n digwydd gyda’r UE. 

 
61. Ymhlith y cymhlethdodau mae’r angen i ystyried senario ‘dim bargen’ ac 

‘ymadael yn dilyn negodi’; disgwylir adolygiad gan Drysorlys EM ar 
ddiffiniad ‘Cymorth Fferm’ a chanllawiau drafft diweddar gan Drysorlys EM 
sy’n cynnig sut y bydd gwariant cyllid Llywodraeth y DU ac ymrwymiadau 
maniffesto’r Ceidwadwyr yn cael eu gweithredu hyd at 2022. 

 
62. Mae Cymru yn parhau i baratoi ar gyfer y naill ganlyniad neu’r llall ac 

mae’n disgwyl parhau i ddarparu cymorth i ffermwyr yng Nghymru yn 
effeithlon, yn effeithiol ac yn amserol. 

 
 
Rhaglen Rheoli Tir Newydd ar gyfer Cymru  

 
63. Mae dyfodol ein perthynas fasnachu gyda’r UE a gweddill y byd yn destun 

ansicrwydd sylweddol ond mae newid yn debygol iawn.  Nid yw parhau â 
chymorth cyfredol yn paratoi nac yn galluogi busnesau rheoli tir i weithredu 
mewn marchnadoedd byd-eang. Rydym angen darparu cymorth mewn 
ffordd well er mwyn gwrthsefyll yr heriau a fydd yn deillio o Brexit. 
 

64. Mae angen i’r ffordd rydym yn cefnogi rheolwyr tir newid ar ôl Brexit.  Bydd 
y cymorth a ddarperir o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin (pileri 1 a 2) yn 
cael eu disodli gan y Rhaglen Rheoli Tir newydd – felly bydd y Cynllun 
Taliad Sylfaenol yn dod i ben. 
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65. Rydym yn cynnal proses Ymgynghori ar hyn o bryd ar gyfer Rhaglen 
Rheoli Tir newydd a fydd yn disodli’r PAC yn ei gyfanrwydd. Mae’r 
Rhaglen a gynigiwyd yn cynnwys dau gynllun drosfwaol: y cynllun 
Cydnerthedd Economaidd a’r cynllun Nwyddau Cyhoeddus.  
 

66. Bydd y cynllun Cydnerthedd Economaidd yn darparu buddsoddiad wedi’i 
dargedu i reolwyr tir a’u cadwyni cyflenwi. Bydd y cynllun yn darparu 
cymorth i gynyddu potensial y farchnad, llywio gwelliannau o ran 
cynhyrchiant, amrywio, gwella dulliau rheoli risg a gwella’r dull o gyfnewid 
gwybodaeth a sgiliau. Wrth wneud hynny, bydd yn helpu busnesau i sefyll 
yn annibynnol. 
 

67. Bydd y cynllun Nwyddau Cyhoeddus yn darparu cymorth i gyflawni mwy o 
nwyddau cyhoeddus o’r tir. Yn gyfnewid am hyn, bydd yn darparu llif 
incwm newydd ar gyfer rheolwyr tir ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i 
ymdrin â rhai o’n heriau mwyaf taer, fel newid hinsawdd, dirywiad o ran 
bioamrywiaeth, ansawdd aer andwyol ac ansawdd dŵr gwael. 
 

68. Er mwyn ategu’r ddau gynllun hyn, credwn fod achos da am ddull 
rheoleiddio sy’n decach, symlach ac yn fwy cydlynol. 
 

69. Mae’r rhaglen yn nodi newid sylweddol. Gall rheolwyr tir addasu ond rôl 
llywodraeth yw cefnogi’r newid. Felly, rydym yn cynnig Cynllun Pontio’n 
Raddol i symud o’r hen gynllun i’r cynllun newydd. Ein huchelgais yw 
cwblhau’r diwygiad erbyn 2025. Byddwn yn defnyddio systemau 
llwyddiannus a chyfredol Taliadau Gwledig Cymru fel sail gweinyddol i’r 
cynlluniau ac yn ceisio symleiddio’r broses lle bynnag y bo’n bosibl. 

 
70. Mae’r ymgynghoriad yn nodi’r angen am newid, y pump egwyddor ar gyfer 

cymorth yn y dyfodol ac amlinelliad eang o gynlluniau cymorth y dyfodol.  
Mae’r cynigion wedi elwa ar fewnbwn sylweddol gan randdeiliaid drwy 
Ford Gron Ysgrifennydd y Cabinet ac yn arbennig yr is-grŵp rheoli tir. 

 
71. Dyma ddechrau’r broses ymgynghori. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 

ddiwedd mis Hydref 2018. Bydd y canlyniadau yn helpu i ddatblygu 
ymhellach papur arall i’w gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad yn ystod 
gwanwyn 2019.  
 

 
Bil Pysgodfeydd y DU  

 
72. Mae swyddogion yn gweithio’n agos â Llywodraeth y DU a 

Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i lunio Bil Pysgodfeydd Llywodraeth y 
DU ar gyfer y dyfodol.  Fel y dywedodd y Prif Weinidog: rydym yn disgwyl i 
bwerau o Ewrop, mewn meysydd Datganoledig, lifo’n uniongyrchol i 
Gymru. 
 

73. Mae fy swyddogion yn ystyried swyddogaethau ychwanegol tebygol y 
bydd angen inni ymgymryd â hwy wrth inni ymadael â’r Undeb 
Ewropeaidd.  Mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf â Rheoli a Gorfodi, 
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Gwyddoniaeth, Polisi, Gwaith Rhyngwladol a Deddfwriaeth. Byddaf yn 
ystyried opsiynau ar gyfer y swyddogaethau ychwanegol hyn yn y dyfodol 
agos fel rhan o flaenoriaethu cyllid ar draws fy mhortffolio. 

 
74. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol fy mod yn buddsoddi £7 miliwn mewn fflyd 

o longau newydd i arwain ar yr her orfodi yn ein moroedd ac maent bellach 
yn agosáu at statws gweithredol. 

 
 
Corff llywodraethu amgylcheddol newydd ac egwyddorion 
amgylcheddol  
 
75. Rydym ar hyn o bryd yn y broses o ymgynghori; y byddai’r canlyniad yn 

cynorthwyo’r broses o ystyried corff ar gyfer Cymru.  Fodd bynnag, yn y 
cyfamser, mae trafodaethau yn mynd rhagddynt gyda Llywodraeth y DU i 
bennu a fyddai ymagwedd y DU yn briodol.  
 

76. O ran costau, mae’n rhy gynnar i fanylu’r costau; fodd bynnag, byddai’r 
model ar gyfer sefydlu Comisiwn Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol yn 
cael ei ddefnyddio fel cymhariaeth pan gaiff corff o’r fath ei greu.  

 
 

Adnoddau Brexit – Cronfa Bontio’r UE  
 
77. Ar 18 Mehefin cyhoeddodd y Prif Weinidog rai o’r prosiectau cyntaf a fydd 

yn derbyn rhan o Gronfa Bontio’r UE sy’n werth £50 miliwn. Mae’r gronfa 
hon yn rhan o’n cynlluniau Brexit i helpu busnesau a gwasanaethau 
cyhoeddus yn uniongyrchol ar gyfer y newidiadau sylweddol sydd ar y 
gweill.  
 

78. Sicrhawyd cyllid o’r gronfa i fuddsoddi, yn gyntaf, mewn pedwar cynnig 
prosiect o’r portffolio Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: 

 
o Meincnodi ar gyfer y sector cig coch a fydd yn ailadrodd y gwaith 

llwyddiannus a gynhaliwyd gyda’r sector Llaeth yng Nghymru, 
drwy’r prosiect Cymorth Amodol Llaeth. Bydd yn cefnogi 2,000 o 
ffermwyr cig eidion a defaid i feincnodi eu perfformiad ariannol a 
thechnegol er mwyn iddynt nodi’r meysydd o’u busnes y gellid eu 
gwella. 
 

o Gweithio ar gynhyrchu yn lle mewnforio.  Rydym yn gwybod y bydd 
cyfleoedd i gynhyrchu yn lle mewnforio er mwyn sicrhau mwy o’n 
cadwyni cyflenwi bwyd a chynhwysion bwyd o fewn Cymru a’r DU.  

 
o Trawsnewid Systemau Rheoli Pysgodfeydd y Llywodraeth ar gyfer 

Ymadael â’r UE, a fydd yn cefnogi parodrwydd i weithio, i ddatblygu 
systemau ardystio allforio pysgodfeydd newydd a darparu’r 
wyddoniaeth a fydd yn sail i’n dull o reoli pysgodfeydd yn y dyfodol. 
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o Bydd gweithio i gefnogi Sectorau Pysgodfeydd a Dyframaeth 
Cymru (£0.440 miliwn) yn caniatáu i Lywodraeth Cymru gefnogi 
busnesau pysgodfeydd a dyframaeth i addasu i’r newidiadau 
sylweddol sydd ar ddod. 

 
 

Cynnig 2018-19 
£m 

2019-20 
£m 

Cyfran 1   

Meincnodi Cig Coch  2.150  

Cynhyrchu yn lle Mewnforio  0.100  

Trawsnewid Systemau Rheoli Pysgodfeydd y 
Llywodraeth  

0.080 0.310 

Cefnogi Sectorau Pysgodfeydd a Dyframaeth 
Cymru 

0.090 0.350 

Cyfanswm Cyfran 1 i’w ychwanegu at y 
Gyllideb  

3.320 0.660 

   

 
79. Mae cynigion pellach yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd ar gyfer Cyllid 

Cyfran 2 i ymdrin â’r heriau y mae busnesau ar draws sawl sector yn eu 
hwynebu o ganlyniad i Brexit. 

 
 
Adnoddau Brexit Mewnol  

 
80. Ochr yn ochr â Datganiad Gwanwyn y DU, cadarnhawyd y byddai LlC yn 

derbyn £20.7 miliwn yn 2018-19 o’r £3 biliwnn dros ddwy flynedd a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar gyfer paratoadau Brexit.  Caiff rhan 
o’r arian ei defnyddio i ariannu’r Cyllid allanol a amlygwyd uchod.  Dylai 
manylion y swm canlyniadol ar gyfer 2019-20 ddilyn erbyn diwedd y 
flwyddyn galendr, a disgwylir i’r swm fod yn debyg i 2018-19. 

 
81. Mae gofynion Brexit ar fy mhortffolio yn uchel iawn.  Caiff bron yr holl 

feysydd polisi eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth yr UE ac felly maent yn 
gofyn am waith llunio deddfwriaethol, gweithredol a pholisi er mwyn 
sicrhau ein bod yn gallu parhau i gyflawni polisïau, cefnogi masnach 
barhaus ac amddiffyn iechyd y cyhoedd, anifeiliaid, planhigion ac iechyd 
amgylcheddol yn y dyfodol. 

 
82. Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cymeradwyais hyd at 50 o swyddi 

newydd i gefnogi gwaith Brexit a fyddai’n cael eu hariannu o gyllidebau 
cyfredol.  Hyd yma mae 35 o’r swyddi hyn wedi cael eu llenwi ac mae 
proses recriwtio bellach yn mynd rhagddi.  Ategwyd hyn gan 
ailflaenoriaethu gwaith yn helaeth i roi’r capasiti i reoli prosesau a 
negodiadau Brexit ar unwaith.  Mae hyn wedi ein caniatáu i sefydlu 
rhaglenni gwaith Brexit clir ar gyfer deddfwriaeth, parodrwydd gweithredu 
a diwydiant ac ar gyfer lunio polisi yn y dyfodol yn ogystal ag ymgysylltu â’r 
heriau polisi manwl a’r broses o ddatblygu fframweithiau. 
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83. Mae’r adnoddau cyfredol, hyd yn oed gyda 50 o staff ychwanegol a 
nodwyd yn barod, yn annigonol i gyflawni’r tasgau hyn.  Bydd angen 
hyrddiad o weithgareddau dros y 2½ flynedd nesaf hyd at ddiwedd 2020 i 
roi’r fframwaith a’r systemau angenrheidiol ar waith ar gyfer y byd ar ôl 
Brexit.  Fodd bynnag, ni fyddaf yn gallu ariannu unrhyw staff eraill sy’n 
ymwneud â Brexit. 

 
84. Mae’r Prif Weinidog yn ddiweddar wedi cytuno ar gyllideb rhaglen wedi’i 

chlustnodi o fewn MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu i ariannu 
200 o swyddi ychwanegol ar draws LlC i’n helpu i reoli negodiadau o fewn 
y DU, paratoi ar gyfer goblygiadau gweithredol ymadael â’r UE a datblygu 
fframweithiau cyffredin ar ôl ymadael â’r UE. 

 
85. Mae’r cyllid ychwanegol hwn ar gael o’r cyllid canlyniadol o £20.7 miliwn ar 

gyfer Brexit a gadarnhawyd eleni; dyrannwyd ar sail cyfnod penodol am 
flynyddoedd ariannol 2018-19 a 2019-20 yn unig.  Ar gyfer fy mhortffolio, 
rwyf wedi sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer 144 o swyddi Brexit o’r 200 o 
swyddi a gymeradwywyd, y bydd angen i rai ohonynt gael eu recriwtio’n 
allanol. 

 
86. Mae’r broses recriwtio wedi dechrau ac rydym ar hyn o bryd yn recriwtio 

staff ar lefel uwch fel blaenoriaeth.  Yna, byddwn yn recriwtio drwy 
ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygu staff, benthyciadau o rannau eraill o 
Wasanaeth Sifil y DU a recriwtio tymor sefydlog allanol. 

 
 
Deddfwriaeth 
 
87. Mae’r gyllideb yn parhau i ystyried ein rhaglen ddeddfwriaethol gyfredol.  

Mae asesu costau deddfwriaeth a’r effaith ar y rhai y mae’n effeithio arnynt 
yn rhan hanfodol o’r broses o ddatblygu polisi.  Rwyf yn cydnabod y bydd 
rhaid talu am bob ymrwymiad newydd yn y MEG hwn ar draws fy 
nghyllideb portffolio. 

 
88. Dyma pam mae pob bil yn destun asesiad manwl o gostau a manteision, a 

gyflawnwyd drwy ymgynghori ac ymgysylltu â’n rhanddeiliaid yn y broses o 
ddatblygu’r asesiadau effaith rheoleiddiol a baratowyd ar gyfer Biliau’r 
Llywodraeth.  Mae hyn i sicrhau bod ein penderfyniadau yn cael eu llywio 
gan y bobl y byddant yn effeithio arnynt. 
 

89. Mae camau yn cael eu cymryd i wella eglurder a chysondeb Asesiadau 
Effaith Rheoleiddiol ond bydd newidiadau i’r bil yn ystod craffu a ffactorau 
eraill yn anochel yn arwain at rywfaint o amrywiadau rhwng costau 
amcangyfrifedig yn ystod y cyfnod asesiad Effaith Rheoleiddiol a’r costau 
gwirioneddol yn ystod gweithredu. Yn unol â’r ymrwymiad a roddwyd gan 
Yn unol â’r ymrwymiad a roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
i’r Pwyllgor Cyllid, darparwyd tabl blwyddyn ar ôl blwyddyn yn dangos cost 
deddfwriaeth sy’n perthyn i Lywodraeth Cymru yn Atodiad C o’r Gyllideb 
fanwl a gyhoeddwyd ar 23 Medi. 
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Deddfwriaeth sy’n deillio o Brexit gan gynnwys Offerynnau Statudol  

 
90. Mae’r Cytundeb Rhyng-lywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU yn nodi fframweithiau cyffredin y dyfodol gyda sail 
ddeddfwriaethol a allai fod yn angenrheidiol mewn 24 maes, naill ai’n llawn 
neu’n rhannol.  Mae’r rhan fwyaf o’r 24 o’r darpar feysydd fframwaith o 
fewn fy mhortffolio, gan gynnwys sawl un sy’n ymwneud ag 
amaethyddiaeth. 

 
91. Mae cyfnod pellach o drafodaethau ar draws y DU ar ddatblygu’r 

fframweithiau deddfwriaethol hyn yn debygol o ddechrau nawr. Bydd 
angen i’r trafodaethau hyn ddatblygu ar y gyfres gychwynnol o gyfarfodydd 
a gynhaliwyd gyda Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig i 
archwilio pa fframweithiau allai fod yn angenrheidiol. 

 
92. Bydd Bil Amaethyddiaeth y DU yn sefydlu fframwaith deddfwriaethol ar 

gyfer agweddau penodol o gymorth amaethyddol ar draws y DU ac hefyd 
deddfu ar gyfer cyflawni PAC yn y dyfodol yn Lloegr.  

 
93. Mae cwmpas i gynnwys pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru o fewn Bil y 

DU. Rydym yn ystyried a ddylid cynnwys pwerau o’r fath fel mesur dros 
dro nes inni gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol yng Nghymru. Ein huchelgais 
yw gwneud hynny cyn diwedd tymor y Cynulliad.  

 
94. Bydd rhaglen o is-ddeddfwriaeth yn cywiro diffygion mewn mwy nag 800 

eitem o ddeddfwriaeth sy’n deillio o’r UE. Mae gofyn cael y rhaglen hon o 
ddeddfwriaeth gywiro er mwyn sicrhau bod gennym lyfr statud sy’n 
gweithio wrth inni ymadael â’r UE. Bydd yr holl is-ddeddfwriaeth Gymreig 
sy’n rhoi rhwymedigaethau’r UE ar waith yn cael eu diwygio drwy 
ddeddfwriaeth gywiro Gymreig ac mae gwaith ar y gweill gyda Llywodraeth 
y DU i bennu ble y gall Offerynnau Statudol y DU i ymadael â’r UE gywiro 
diffygion mewn deddfwriaeth sy’n gymwys yng Nghymru.  

 
Deddf yr Amgylchedd  
 
95. Mae datganoli wedi caniatáu i Gymru ddatblygu sylfaen ddeddfwriaethol 

unigryw drwy Ddeddf yr Amgylchedd, sy’n gosod y fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru, a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd 
penderfyniadau polisi yng Nghymru. Mae’r ddau ddarn o ddeddfwriaeth yn 
ein galluogi i wneud pethau yn wahanol i weddill y DU, gan adlewyrchu 
nodweddion unigryw Cymru.  

 

96. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn nodi’r diben – ‘rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy (SMNR)’ -  drwy ddeddfwriaeth a fydd yn galluogi 
adnoddau naturiol Cymru i gael eu rheoli mewn ffordd fwy rhagweithiol, 
cynaliadwy a chydlynol er mwyn mynd i’r afael â materion systematig ar 
gyfer ein hadnoddau naturiol a manteisio i’r eithaf ar y buddiannau i’n 
llesiant a gawn o ganlyniad i’r rhain. 
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97. Mae’r gwaith o weithredu 7 rhan y Ddeddf bellach yn mynd rhagddo.  

Cyhoeddwyd y Polisi Adnoddau Naturiol ar 21 Awst 2017, gan nodi carreg 
filltir fawr yn y broses o weithredu’r Ddeddf. 

 
98. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion 

Cymru i sicrhau bod allyriadau net erbyn 2050 o leiaf 80% yn is na’r 
gwaelodlin a nodwyd o fewn deddfwriaeth. Cyflawnir hyn drwy osod 
targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040 a chyllidebau carbon bob 
pum mlynedd hyd at 2050.  Rydym hefyd wedi cyhoeddi uchelgais i’r 
Sector Cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030 a 
thargedau ynni adnewyddadwy uchelgeisiol. 

 
99. Rydym yn anelu at ymgynghori ar reoliadau Rhan 4 o Ddeddf yr 

Amgylchedd y flwyddyn nesaf. Bydd y rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol 
i fusnesau a chyrff sector cyhoeddus gadw deunyddiau y gellir eu 
hailgylchu (gan gynnwys gwastraff bwyd) ar wahân yn y lleoliad, ac iddynt 
gael eu casglu ar wahân. Byddant hefyd yn gwahardd gwastraff penodol y 
gellid ei ailgylchu o safleoedd tirlenwi ac Ynni o Wastraff a gwaredu bwyd i 
garthffos o eiddo masnachol. 

 
100. Mae Rhan 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Trwyddedu Morol) 

wedi’i rhoi ar waith yn llawn, drwy gyflwyno is-ddeddfwriaeth a chyflwyno 
system ffioedd a thaliadau trwyddedu morol newydd ym mis Ebrill 2017.  
Mae system trwyddedu morol pwrpasol yn cyflawni datblygiad cynaliadwy 
yn ein moroedd. 

 
101. Roedd y Ddeddf yn cynnwys pŵer i sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac 

Erydu Arfordirol.  Daeth Rheoliadau Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru i 
rym ym mis Gorffennaf 2017. 

 
102. Mae’r Polisi Adnoddau Naturiol yn rhan o gyfres o ddulliau gweithredu 

ar gyfer cyflawni.  Mae’r ddeddfwriaeth yn nodi blaenoriaethau, cyfleoedd 
a risgiau Gweinidogion Cymru mewn perthynas â rheoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy, gan gynnwys yr hyn y dylid ei wneud mewn perthynas â 
newid hinsawdd a bioamrywiaeth, a pholisïau ar gyfer cyfrannu tuag at 
reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. 
 

103. Diben y polisi Adnoddau Dynol yw nodi sut y bydd effaith ar y cyd y 
polisïau perthnasol yn ymdrin â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig ag 
Adnoddau Naturiol Cymru.  Mae hyn yn unol â’r cyfeiriad polisi hirdymor a 
oedd yn ategu Deddf yr Amgylchedd ac felly bydd unrhyw gostau yn cael 
eu diwallu gan waith sy’n mynd rhagddo eisoes o fewn meysydd polisi 
unigol a gellid eu rheoli o fewn yr amlen MEG is yn y dyfodol.   

 
104. Mae’r tabl isod yn rhoi manylion costau gweithredu yn erbyn costau 

rhagolygol o fewn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol.  Mae costau gweithredu 
gwirioneddol a chostau rhagolygol Deddf yr Amgylchedd yn wahanol i 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol Deddf yr Amgylchedd yn nhermau amseru a 
darnau o waith ategol gan fod y rhaglenni wedi’u datblygu ymhellach.  Y 

Tudalen y pecyn 47



19 
 

prif ychwanegiadau yw y bydd angen inni ddatblygu’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol a fframwaith arfarnu ehangach i gefnogi’r rheoliadau o dan 
nifer o rannau o’r Ddeddf.  Bydd angen datblygu a gosod nifer o reoliadau 
ategol. 

 
105. Er mwyn cefnogi’r gwaith o osod y rheoliadau, bydd angen datblygu 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol priodol ac asesiad effaith ehangach (fel yr 
amlinellwyd yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol Deddf yr Amgylchedd).  Bydd 
hyn yn gofyn am gostio ychwanegol.  Bydd angen inni ddatblygu sylfaen 
dystiolaeth gryf a chredadwy i lywio’r camau sydd eu hangen i sicrhau 
cyflawni.  
 

Teitl y Deddfau 
 

Hyd y cyfnod 
gweithredu  

Costau 
Amcangyfrifedig 

yr Asesiad 
Effaith 

Rheoleiddiol ar 
gyfer   

2018-19 
£ 

Costau 
Rhagolygol 

ar gyfer 
2018-19  

 
£ 

Costau 
Amcangyfrifedig 

yr Asesiad 
Effaith 

Rheoleiddiol ar 
gyfer   

2019-20 
£ 

Symiau a 
neilltuwyd 

yn y 
Gyllideb ar 
gyfer 2019-

20 
£ 

Deddf Cynllunio 
(Cymru) 2015 

£83,595 £223,056 £140,468 £140,000 

Deddf yr 
Amgylchedd 
(Cymru) 2016 

£75,000 £139,000 £15,000 £10,800 

 
 
Deddf Cynllunio (Cymru)  

 
106. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar 

Lywodraeth Cymru i baratoi Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a fydd yn 
disodli Cynllun Gofodol Cymru. 
 

107. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar Opsiwn Dewisol y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol rhwng Ebrill a Gorffennaf 2018. Derbyniwyd 86 o 
gynrychioliadau ac mae’r rhain yn cael eu hystyried fel rhan o’r gwaith i 
baratoi’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft.  Cynhelir ymgynghoriad 
ar hyn ym mis Gorffennaf 2019.  

 
108. Caiff y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol terfynol ei gyhoeddi, yn dilyn 

ystyriaeth y Cynulliad, ym mis Medi 2020.  Mae’r Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol yn fframwaith strategol lefel uchel dros 20 mlynedd gyda 
statws Cynllun Datblygu. Bydd yn canolbwyntio ar gefnogi’r gwaith o 
gyflawni amcanion cenedlaethol a pholisi’r Llywodraeth, gan gynnwys 
Ffyniant i Bawb. 

 
109. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn darparu cyfeiriad ar gyfer 

y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn rhanbarthol ac yn lleol, er mwyn 
sicrhau bod y system gynllunio wedi’i halinio ar bob lefel er mwyn helpu i 
gyflawni ein hamcanion.  Bydd hefyd yn darparu cyfeiriad ar gyfer 
Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) 
a bydd yn rhaid iddynt gydateb â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. 
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110. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn darparu lefel uchel o 

sicrwydd a help i gydlynu buddsoddiad y sector cyhoeddus a phreifat. 
 

111. Mae’r costau Asesiad Effaith Rheoleiddio yn y tabl uchod yn cwmpasu 
gweithredu’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a darpariaethau CDS. Nid 
yw’r costau sy’n gysylltiedig â chyflwyno ceisiadau uniongyrchol dewisol i 
Weinidogion Cymru wedi cael eu cynnwys, gan fod hyn yn un gost 
achlysurol a gynhyrchir pan fydd Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei 
ddynodi’n ffurfiol fel un sy’n perfformio’n wael. Yn ôl amcangyfrifiad yr 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol fydd y gost yn £96,000 ar gyfer pob dynodiad. 
Nid oes unrhyw ddynodiadau wedi’u gwneud hyd yma. Mae costau’r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cynnwys costau staff lle nad yw’r costau 
gwirioneddol / rhagolygol yn gwneud hynny, sy’n egluro cyfran o’r 
amrywiaeth rhwng y costau a ddangosir yn y tabl. 

 
112. Gyda’r mwyafrif o’r darpariaethau yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 

wedi cael eu rhoi ar waith yn 2016 ac ar ddechrau 2017, cododd y 
mwyafrif o’r costau gweithredu i Weinidogion Cymru o ran gweithredu’r 
Ddeddf yn y cyfnod hwn hefyd.  

 
113. Yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 byddwn wedi cynhyrchu’r 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft, cynnal sesiynau helaeth i 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y drafft ac yn ôl pob tebyg, wedi ymddangos 
gerbron Panel Craffu’r Cynulliad.  Amcangyfrifir y bydd costau gweithredu 
cysylltiedig i Weinidogion Cymru yn ystod y cyfnod hwn tua £421,000, a 
fydd yn cynnwys costau staff, ymgynghori, ymgysylltu a chyhoeddi. Caiff y 
costau hyn eu talu gan gyllideb ddynodedig y Gyfarwyddiaeth Gynllunio.   

 
 
Deddf Cymru 
 
114. Cafodd Deddf Cymru ei gweithredu ar 1 Ebrill 2018.  Trosglwyddodd y 

cyfrifoldeb dros gadwraeth natur forol, trwyddedu morol a’r Gyfarwyddeb 
Rhwymedigaethau Amgylcheddol mewn ardaloedd alltraeth i Weinidogion 
Cymru.   
 

115. Bydd y gwaith cadwraeth natur yn cynnwys rheoli 5 ardal warchodedig  
a etifeddwyd gan Defra ynghyd â nodi, dynodi a rheoli ardaloedd 
gwarchodedig newydd, yn ôl yr angen, i gwblhau ein cyfraniad tuag at 
rwydwaith sy’n ecoloegol gydlynus ac sy’n cael ei reoli’n dda. Rwyf wedi 
sicrhau fy mod wedi cynyddu’r gyllideb ar gyfer y Môr a Physgodfeydd i 
reoli’r costau hyn. 

 
116. Mae’r gwaith trwyddedu morol mewn ardaloedd alltraeth yn debygol o 

fod yn fach a dylid gallu adennill y gost ac o dan y Gyfarwyddeb 
Rhwymedigaethau Amgylcheddol, bydd yn rhaid i’r sawl sy’n llygru neu 
sy’n achosi’r niwed dalu.  Ni fuaswn yn disgwyl i unrhyw adnoddau 
ychwanegol fod yn ofynnol o dan y cyfrifoldebau newydd hyn. 
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117. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu fel yr awdurdod 
trwyddedu ar ran Gweinidogion Cymru, yn ardal y glannau adennill costau 
sy’n gysylltiedig â phennu ceisiadau trwyddedu morol a gwasanaethau 
cysylltiedig ar hyn o bryd.   

 
118. Mae Deddf Cymru yn cynnig datganoli pwerau ychwanegol mewn 

perthynas â chaniatáu ynni yng Nghymru. Bydd ein gwaith o ran negodi 
gyda Llywodraeth y DU ar y darpariaethau hyn a’u gweithredu yn cael eu 
diwallu gan gyllidebau Costau Rhedeg a Rhaglen Adrannol cyfredol. 
Bwriad y polisi cyfredol yw y bydd costau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol 
sy’n ymwneud â gweithredu’r trefniadau caniatáu sydd i’w cyflwyno yn cael 
eu adennill gan ffi gwneud cais.     
 
 

Ymgynghori ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau Teithiol (Cymru) 
 
119. Y llynedd lansiais ymgynghoriad cyhoeddus ar y broses o gyflwyno 

cynllun trwyddedu neu gofrestru ar gyfer Arddangosfeydd Anifeiliaid 
Symudol. Gofynnais hefyd am sylwadau ar wahardd y defnydd o anifeiliaid 
gwyllt mewn syrcasau. Cafwyd ymateb syfrdanol gan ymatebwyr i’r 
ymgynghoriad ar gyfer gwaharddiad. Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddais 
fy mod yn archwilio cyfleoedd i gyflwyno deddfwriaeth i wahardd y defnydd 
o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau. 
 

120. Ym mis Gorffennaf, gwnaeth y Prif Weinidog Ddatganiad Llafar ar y 
Rhaglen Ddeddfwriaethol, yn cyhoeddi y byddai Bil i wahardd y defnydd o 
anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol yn cael ei gyflwyno gerbron y 
Cynulliad yn y 12 mis nesaf. Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus o wyth 
wythnos ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau Teithiol (Cymru) ar 
ddydd Llun 1 Hydref. 

 
 
Dyraniadau Cyfoeth Naturiol Cymru  
 
121. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i weithredu rhaglen fawr o 

Adolygiadau Ardaloedd Busnes i ystyried sut y maent wedi’u strwythuro i 
gyflawni eu blaenoriaethau.  Fel y cyhoeddwyd yn eu Cynllun Busnes 
diweddar, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hyd yma wedi sicrhau arbedion i 
leihau costau a chynhyrchiant gwell mewn ffyrdd a fydd yn darparu mwy 
na £90 miliwn o fuddiannau.  Mae llawer mwy o gyfleoedd i wella 
cynhyrchiant a lleihau costau fel rhan o’u cynlluniau Trawsnewid. 
 

122. Y llynedd, ystyriais yn ofalus y gyllideb a’r blaenoriaethau mewn 
perthynas â Chyfoeth Naturiol Cymru ac o ystyried y newidiadau 
gweddnewid, y cyllid Buddsoddi i Arbed i gefnogi newidiadau, a’r arbedion 
disgwyliedig, nid wyf yn gallu amddiffyn Cyfoeth Naturiol Cymru o’r 
gostyngiadau refeniw sydd eu hangen ar gyfer 2018-19 a 2019-20.  Rwyf 
wedi lleihau Grant mewn Cymorth Cyfoeth Naturiol Cymru gan 5% ar gyfer 
2018-19 a 5% arall yn 2019-20.  Byddaf yn sicrhau bod fy swyddogion yn 
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parhau i weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i wireddu’r arbedion 
hyn. 

 
 

123. Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol o nifer o bwysau a wynebir gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rwyf wedi llwyddo i dderbyn £0.7 miliwn 
ychwanegol mewn perthynas â chanlyniad ymarfer Gwerthuso Swyddi 
Cyfoeth Naturiol Cymru.  Caiff y swm hwn ei ychwanegu at gyllid Cyfoeth 
Naturiol Cymru ar gyfer 2019-20.  Byddaf yn parhau i adolygu’r pwysau 
ariannol ynghyd â chyfleoedd cyllido ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru dros 
y flwyddyn i ddod. 
 

124. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn 
nifer o feysydd i sefydlu eu sylfeini ac yn arbennig maent wedi dechrau 
datblygu Rheoli Adnoddau Naturiol fel ein dull craidd o gyflawni eu holl 
gyfrifoldebau.  
 

125. Yn ogystal, mae eu cyfrifoldebau deddfwriaethol yn golygu eu bod wedi 
gweithio tuag at weithredu gofynion deddfwriaeth newydd, yn arbennig 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf yr 
Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

 
 
Meysydd Ychwanegol sydd o Ddiddordeb i’r Pwyllgor 
 
Ansawdd Aer 

126. Nod Rhaglen Aer Glân Cymru yw lleihau baich aer gwael ar iechyd 
dynol a’r amgylchedd naturiol, a hefyd y gofyniad i gydymffurfio â 
rhwymedigaethau deddfwriaethol domestig ac Ewropeaidd. 
 

127. Bydd y Rhaglen yn datblygu ac yn cydlynu gweithredoedd ar draws 
pob Adran y Llywodraeth i leihau allyriadau a chyflawni gwelliannau o ran 
ansawdd aer, a sicrhau bod buddsoddiadau cyllidebol yn gydlynol ac yn 
adlewyrchu’r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.  

 
Yn benodol, bydd y Rhaglen yn:- 
 

 Sefydlu targedau hirdymor ar gyfer lleihau allyriadau a llygryddion 
yn yr aer yn gynyddol;  

 Gwella’r broses o integreiddio dulliau rheoli ansawdd aer ar draws 
awdurdodau lleol; 

 Cynnwys rhanddeiliaid yn y broses o ddatblygu a chyflawni’r 
rhaglen yn ystod pob cam; 

 Cydweithredu ag adrannau perthnasol o fewn llywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU ac ar lefel leol i sicrhau bod yr amcanion lles yn 
cael eu bodloni; a 

 Atal cynnydd yn y dyfodol o ran effeithiau allyriadau a llygryddion ar 
iechyd. 
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128. Ar 22 Awst 2018, sefydlodd Llywodraeth Cymru y Bwrdd Rhaglen Aer 

Glân. Bydd y Bwrdd hwn yn ystyried penderfyniadau am gyllid a gofynion i 
sicrhau bod mesurau effeithiol ar waith i wella ansawdd aer ac arwain at 
leihau llygryddion niweidiol. 

 
Cynllun Aer Glân 
 
129. Ym mis Rhagfyr y llynedd cyhoeddodd y Gweinidog dros yr 

Amgylchedd yn y Cynulliad y bwriad i gyhoeddi Cynllun Aer Glân, ynghyd 
â mesurau ategol i gyflawni’r Cynllun a gwella ansawdd aer yng Nghymru. 
Cafodd y Cynllun a’r mesurau cysylltiedig eu cyflwyno ar ôl hynny a’u 
trafod yn y Cabinet ym mis Ionawr. 
 

130. Mae dull traws-lywodraethol yn cael ei gymryd i ddatblygu’r cynllun, a 
gefnogir gan adnodd iechyd cyhoeddus ymroddedig. 

 
Bydd y cynllun yn:- 

 Nodi llygryddion allweddol a’u heffeithiau ar iechyd cyhoeddus a’r 
amgylchedd naturiol yng Nghymru.  

 Sefydlu targedau lleihau llygredd ansawdd aer penodol i Gymru. 

 Pennu camau gweithredu ar gyfer y tymor byr, canolig a hir ar 
draws amrywiaeth o adrannau Llywodraeth Cymru a sectorau i 
gyflawni aer glân yng Nghymru. 

 Pennu camau gweithredu i wella canlyniadau iechyd. 

 Sefydlu llif gwaith cyfathrebu, ymgysylltu ac addysg i annog newid o 
ran ymddygiad i gefnogi gwelliannau i ansawdd aer. 

 Diffinio mesurau i gyflawni cydymffurfiaeth â gofynion 
deddfwriaethol domestig ac Ewropeaidd. 

 
131. Bydd ymgynghoriad ar Gynllun drafft yn cael ei gynnal yn gynnar ar 

ddechrau flwyddyn nesaf, gyda’r Cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.  

 
Monitro Ansawdd Aer  

 
132. Ymrwymiad Gweinidogol sylweddol oedd sefydlu Canolfan Monitro ac 

Asesu Ansawdd Aer ar gyfer Cymru, i sicrhau bod penderfyniadau ar fynd 
i’r afael â llygredd yn seiliedig ar dystiolaeth a bod y camau cysylltiedig yn 
cael eu blaenoriaethu i fanteisio i’r eithaf ar iechyd cyhoeddus a lles. 
 

133. Bydd darparu dealltwriaeth well o lygredd aer yng Nghymru, a 
ddefnyddir i lywio gwelliannau, yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
gyflawni’r Strategaeth Genedlaethol: Ffyniant i Bawb, i ddatblygu 
cymunedau iachach ac amgylcheddau gwell.  

 
134. Bydd y Ganolfan yn darparu cyfle clir i Gymru fod yn arweinydd wrth 

ddarparu datrysiadau arloesol ac effeithiol i fynd i’r afael â llygredd aer, 
gan gyflawni aer glân i bawb. Mae tystiolaeth well am ansawdd aer a’r 
berthynas â ffactorau amgylcheddol, iechyd cyhoeddus ac economaidd 
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cysylltiedig, yn elfen bwysig o’r Rhaglen Aer Glân draws-lywodraethol a 
bydd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni strategaeth genedlaethol a Chynllun 
Gweithredu Economaidd y Llywodraeth. 

 
 

135. Yr angen sylfaenol am Ganolfan Asesu, heblaw llywio gwelliannau o 
ran lefelau cydymffurfiaeth gyda therfynau statudol yng Nghymru, yw i 
flaenoriaethu a chynnal camau gweithredu i ymdrin ag effaith ansawdd aer 
gwael ar iechyd dynol (yn enwedig grwpiau diamddiffyn, hen bobl a phobl 
ifanc), cynefinoedd a’r economi. 

 
136. Rwyf wedi derbyn llawer o gyllid Canlyniadol y DU i gefnogi’r gwaith 

hwn, gyda £0.6 miliwn o refeniw yn 2019-20 a £6.475 miliwn o gyfalaf yn 
2019-20 a £2.815 miliwn o gyfalaf pellach yn 2020-21. 

 
 
Cynllunio – Trefniadau Caniatáu Seilwaith  
 
137. Bwriedir i’r pwerau caniatáu ynni yn Neddf Cymru 2017 gychwyn gan 

Lywodraeth y DU ar 1 Ebrill 2019. Mae’r amserlen fer a ddarparwyd gan 
Lywodraeth y DU wedi golygu y bydd angen i drefniadau caniatáu interim 
fod ar waith ar gyfer y dyddiad hwn, sydd ar y trywydd cywir i gael eu 
cyflawni. Felly, yn ystod y flwyddyn ariannol 2019-20 bydd y gwaith y dylid 
ymgymryd ag ef yn ymwneud â phrosesu a phennu ceisiadau a 
gyflwynwyd gan ddatblygwyr. 
 

138. Bwriedir i’r costau sy’n gysylltiedig â’r gwaith hwn, a fydd yn ymwneud 
â staff yn bennaf, gael eu talu gan yr ymgeisydd. Bydd ein dull polisi 
cyfredol o godi tâl am ffioedd ar gyfer ceisiadau o’r fath yn seiliedig ar yr 
egwyddor o adennill costau yn llawn.  

 
139. Ar ôl ymgynghori’n ddiweddar ar y trefniadau caniatáu interim, mae 

gwaith bellach yn mynd rhagddo i gynhyrchu pecyn o is-ddeddfwriaeth 
sydd ei angen i gyflwyno’r trefniadau caniatáu hyn erbyn 1 Ebrill 2019. 
Caiff y costau cysylltiedig eu nodi yn yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol sy’n 
gysylltiedig â’r pecyn o is-ddeddfwriaeth i’w gyflwyno gerbron y Cynulliad 
ar ddechrau’r flwyddyn nesaf. 

 
140. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y Gyfarwyddiaeth Gynllunio hefyd yn 

prosesu ac yn pennu ceisiadau i’w caniatáu o dan Ddeddf Harbyrau 1964 
(Gorchmynion Diwygio a Grymuso Harbyrau), a ddatganolwyd i 
Weinidogion Cymru drwy gychwyn pwerau yn Neddf Cymru 2017 ar 1 
Ebrill 2018. Bydd y gost sy’n gysylltiedig â’r gwaith hwn unwaith eto yn 
ymwneud â staff ac yn cael ei diwallu o fewn y gyllideb Gynllunio gyfredol. 
Caiff cyfran o’r gost hon ei diwallu gan y datblygwr drwy’r ffi y mae’n rhaid 
ei thalu wrth wneud y cais. 

 
 

Dileu TB Buchol  
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141. Mae bellach yn naw mis ers inni ddechrau ein Rhaglen Dileu TB, a 
lansiwyd ym mis Hydref y llynedd. Mae’r dull rhanbarthol o weithredu ar 
bolisïau a dileu TB, fel gweithredu Profi Ôl-Symudiad yn yr Ardal TB Isel a 
darparu Cynlluniau Gweithredu ar gyfer achosion parhaus o TB yn cael eu 
hymgorffori o hyd a bydd y camau gweithredu hyn yn anochel yn cymryd 
amser i weithio drwy’r ystadegau.  

 
142. Pan ddaw i adrodd ar gynnydd y Rhaglen Dileu TB yn ei chyfanrwydd, 

rydym eisiau sicrhau bod gennym yr ystadegau mwyaf ystyrlon ar glefydau 
er mwyn darparu’r darlun mwyaf cyflawn o glefydau. Felly, rwy’n bwriadu 
gwneud datganiad ar gynnydd gyda’r Rhaglen Dileu TB ym mis Ebrill 
2019, pan fydd gennym flwyddyn galendr lawn (o fis Ionawr-Rhagfyr 2018) 
o ran darlun o’r clefyd. Bydd hyn yn gyson â chyhoeddi’r ystadegau 
clefydau Cenedlaethol a bydd hefyd yn cyd-fynd â chyhoeddi Chwarter 4 
2018 o’r Dangosfwrdd TB.  

 
143. Mae’n bwysig ein bod yn ccaniatáu digon o amser i’r materion hyn gael 

effaith cyn inni ddod i unrhyw gasgliadau ystyrlon ynghylch llwyddiant 
unrhyw bolisi sengl, er bod pob polisi yn destun adolygiad parhaus.  Ni 
fydd un mesur yn arwain at ddileu TB. Dyma pam mae gennym becyn 
cynhwysfawr o fesurau ar waith fel y nodwyd yn ein Cynllun Cyflawni. 

 
144. Er nad wyf wedi newid y cyllidebau ar gyfer dileu TB a thaliadau 

iawndal ar gyfer 2019-20, rwyf yn disgwyl gallu rheoli’r rhaglen hon a 
arweinir gan alw o fewn y pecyn cyllideb cyffredinol ar gyfer Iechyd 
Anifeiliaid.  Er hynny, rwyf yn cydnabod y pwysau posibl y byddai unrhyw 
achos o TB yn ei gael ar fy nghyllidebau ac y byddai angen rheoli’r rhain ar 
draws fy mhortffolio os byddai unrhyw gostau yn mynd y tu hwnt i’r gyllideb 
gyfredol. 

 
 
Gweithredu’r Strategaeth Coetiroedd i Gymru a adnewyddwyd 
  
145. Mae strategaeth goedwigaeth Llywodraeth Cymru, Coetiroedd i Gymru 

yn nodi ein cyfeiriad strategol ar gyfer coedwigaeth yng Nghymru ac mae 
ein gweledigaeth hirdymor wrth wraidd ein polisi adnoddau naturiol. Mae 
achos cryf i ymestyn coetiroedd a rheoli coetiroedd yn dda ac mae’r 
strategaeth yn disgrifio’r canlyniadau rydym eu heisiau o’n coetiroedd a sut 
y byddwn yn eu cyflawni.  Mae angen inni helpu’r diwydiant coedwigaeth i 
fanteisio i’r eithaf ar Brexit a chynnal y momentwm wrth gyflawni ein 
polisïau. 
 

146. Mae’r ddogfen Diben a Rôl a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn nodi’r 10 blaenoriaeth allweddol ar gyfer ystadau coetir Llywodraeth 
Cymru dros y 25 mlynedd nesaf, sy’n cefnogi egwyddorion rheoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y diffiniwyd yn Neddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 a bydd yn cyfrannu at ganlyniadau yn y strategaeth 
goedwigaeth. 

 
 

Tudalen y pecyn 54



26 
 

Gweithredu Deddf Tiroedd Comin 2006 

 
147. Yn hanfodol i weithredu Deddf Tiroedd Comin 2006 yng Nghymru yn 

barhaus yw’r angen i ddatblygu a chyflwyno cofrestr electronig o Diroedd 
Comin ar gyfer Cymru.  Mae’n cael ei gweithredu drwy raglen dreigl gyda 
rhannau sylweddol eisoes wedi’u rhoi ar waith. 
 

148. Y flaenoriaeth nawr yw gweithredu gweddill Rhan 1 y Ddeddf gan 
gynnwys creu cofrestri electronig i wella cywirdeb y cofnodion a gedwir a 
mynediad y cyhoedd iddynt. Mae’r amserlen ar gyfer gweddill Rhan 1 yn 
cael ei sefydlu i alluogi a chyd-fynd â’r broses o gyflwyno cofrestri 
electronig. 

 
149. Mae’r mwyafrif o’r gyllideb (Refeniw a Chyfalaf) o fewn BEL y Ddeddf 

Tiroedd Comin yn cefnogi’r prosiect i ddatblygu a chyflwyno cofrestri 
electronig ar gyfer Tiroedd Comin yng Nghymru.  Mae’r gweddill wedi’i 
ddyrannu ar gyfer ceisiadau er budd y cyhoedd o dan Adrannau 19 a 22 
Deddf Tiroedd Comin 2006. 

 
150. Bydd cyflwyno cofrestri electronig yn gwneud y broses o reoli data ar 

dir comin a meysydd pentref yn fwy effeithiol, gan alluogi data mwy cywir a 
diogel, arbed llafur mewn awdurdodau lleol ac adrodd cenedlaethol cyson 
drwy un system rheoli tir comin a meysydd pentref ar gyfer Cymru.  

 
151. Roedd “Cyfnod Darganfod” y prosiect, a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 

yn canolbwyntio ar ymchwil defnyddwyr ac ymgysylltu â rhanddeiliaid i 
nodi gofynion busnesau a defnyddwyr.  Mae bellach gennym gyllideb yn 
seiliedig ar dystiolaeth a map ffordd sy’n ategu ein dull gweithredu.  
 

152. Bydd y datrysiad arfaethedig yn trawsnewid mynediad defnyddwyr i 
gofrestru gan alluogi defnyddwyr i chwilio a phori cofrestri ar-lein am y tro 
cyntaf.  

 
153. Mae’r prosiect hwn yn enghraifft ardderchog o weithio mewn 

cydweithrediad gyda’n partneriaid a rhanddeiliaid i gyflawni.  Rwyf yn 
ddiolchgar i’r Awdurdodau Cofrestru Tiroedd Comin ar draws Cymru ac 
aelodau o Grŵp Cynghori Deddf Tiroedd Comin 2006 am eu hymgysylltiad 
â’r prosiect hyd yma. 

 
154. Mae’r ffigurau a gyflwynir yn y cyllidebau ar gyfer 2019/20 a 2020/21 yn 

seiliedig ar ganfyddiadau’r adroddiad Cyfnod Darganfod. Caiff y rhain eu 
profi ymhellach drwy’r broses gaffael (sy’n mynd rhagddi ar hyn o bryd) i 
sicrhau cyflenwr i fynd i’r afael â chyfnodau nesaf y prosiect. Bwriedir i’r 
system fod ar waith erbyn y gwanwyn 2022. 

 

19/20 20/21 

Refeniw: 
£0.315m 

Refeniw: 
(Amcangyfrif) 
£0.391m 

Cyfalaf: Cyfalaf: 
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£1.497m £1.185m 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rheoli Perygl Nitradau  

 
155. Mae contract ar gyfer darparu cyngor amaethyddol, gyda chyllideb 

flynyddol o £0.25 miliwn, yn cael ei ddyfarnu am 3 blynedd o 1 Hydref 
2018. Mae’r contract hwn yn cynnwys darparu llinell gymorth i ffermwyr o 
fewn Parthau Perygl Nitradau (NVZs) dynodedig er mwyn cael cyngor a 
chanllawiau ar y gofynion rheoleiddiol. Defnyddir y contract hefyd i adolygu 
ac asesu effeithiolrwydd y Rhaglen Weithredu NVZ a darparu cyngor ar 
fesurau i ymdrin â llygredd amaethyddol. 
 

156. Mae’r llinell gymorth NVZ yn cynorthwyo ffermwyr mewn NVZs i 
gydymffurfio â’r rheoliadau ac, felly, cyflawni amcanion y dull o leihau 
llygredd nitrad mewn cyrsiau dŵr. Mae’n ddyletswydd statudol ar 
Lywodraeth Cymru i adolygu ei dull o weithredu’r Gyfarwyddeb Nitradau 
bob 4 blynedd a defnyddir y gyllideb hon i gynnal adolygiadau o’r fath. 
Defnyddir y gyllideb hon hefyd i lywio polisi ar faterion llygredd 
amaethyddol ar draws Cymru, mewn ardaloedd cysylltiedig, fel 
gweithredu’r Gyfarwyddeb fframwaith Dŵr a’r Gyfarwyddeb Uchafswm 
Allyriadau Cenedlaethol. 

 
 

Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol  

157. Yn ystod cyfnod y Llywodraeth hon byddwn yn buddsoddi dros £350 
miliwn (cyfalaf a refeniw) mewn rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol o 
amgylch Cymru.  Mae hyn yn cynnwys buddsoddi drwy’r  Rhaglen Rheoli 
Risgiau Arfordirol gydag awdurdodau lleol o 2019/20 ymlaen, i ddatblygu 
cynlluniau arfordirol hanfodol  sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol tuag 
at fuddsoddiad o £150 miliwn o gyfalaf dros dair blynedd o 2019. 

 
 

158. Rydym yn ymrwymo symiau mawr o arian i gefnogi buddsoddiad mewn 
cynlluniau ar draws Cymru gyfan. Mae angen buddsoddiad parhaus er 
mwyn rheoli’r risgiau a wynebir yn y ffordd orau, ond yn amlwg mae’n 
rhaid i’r adnodd hwn gael ei flaenoriaethu’n effeithiol hefyd.  

 
159. Mae gwaith wedi dechrau ar Strategaeth Genedlaethol, gan bennu’r 

cyfeiriad strategol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng 
Nghymru yn y dyfodol. 
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160. Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol wedi cael ei sefydlu fel 
corff ymgynghorol/ cynghori i ddarparu cyngor i’r Gweinidog a’r 
Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru ar bob ffynhonnell mewn perthynas 
â llifogydd ac erydu arfordirol.  Mae’r Cadeirydd wedi’i benodi ac wedi 
dechrau tymor o 3 blynedd ar 1af Medi 2018.  Y cam nesaf yw recriwtio 
aelodau’r Pwyllgor a benodwyd ac a enwebwyd, a fydd yn cychwyn yn yr 
hydref. 

 
161. Bydd y cyllidebau drafft refeniw cyfredol yn ein galluogi i gynnal y 

dyraniadau cyllid refeniw i Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdodau Lleol.  
Er bod y gyllideb refeniw ar gyfer 2019/20 yn dangos cynnydd o’r flwyddyn 
ariannol gyfredol, mae hyn er mwyn adlewyrchu’r £2.4 miliwn sydd ei 
angen i gefnogi dechrau taliadau i awdurdodau lleol yn erbyn y Rhaglen 
Rheoli Risgiau Arfordirol Arloesol o £150 miliwn. 

 
162. Mae’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2019/20 yn dangos gostyngiad o £7.5 

miliwn o’r flwyddyn ariannol gyfredol.  Roedd cyfalaf y llynedd yn cynnwys 
cynnydd i ddatblygu cynlluni yn Stryd Stephenson yng Nghasnewydd a’r 
gwaith ar y gweill ar gynlluniau o fewn y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol. 
Mae’r gostyngiad yn adlewyrchu dychwelyd at lefelau y cytunwyd arnynt 
yn flaenorol. 

 
 

Lles Anifeiliaid  

 
Gweithredu’r Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid  
 
163. Mae’r Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yn nodi ein cynllun ar gyfer 

gwelliannau parhaus a hirdymor o ran safonau iechyd a lles anifeiliaid a 
gedwir, tra’n helpu hefyd i amddiffyn iechyd cyhoeddus, a gwneud 
cyfraniad i’r economi a’r amgylchedd. Maent yn cydnabod bod cyswllt 
cydnabyddedig rhwng Llywodraeth Cymru, ceidwaid da byw, perchnogion 
anifeiliaid eraill a chynrychiolwyr o’r diwydiant, sy’n cwmpasu’r sbectrwm 
cyfan o faterion am iechyd a lles anifeiliaid.  

 
164. Ymhlith y blaenoriaethau cyfredol mae, ond nid ydynt yn gyfyngedig i, 

Cynllunio Iechyd Anifeiliaid (AHP), Ymwrthedd i Gyffuriau (AMR), Dolur 
Rhydd Feirysol y Gwartheg (BVD) a’r Clafr.  Rwyf yn disgwyl i’r gyllideb 
gyfredol all rheoli’r blaenoriaethau hyn. 

 
165. Cyflwynwyd adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen AHP i’r grŵp 

Fframwaith a chafwyd ei dderbyn. Yn ddiweddar rydym wedi rhannu’r 
adroddiad gyda’r sefydliadau sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth dderbyn 
cronfa Menter Strategol RDP Cymru. 

 
166. Gydag o leiaf 500 o ffermydd y mis yn cael eu profi, mae canlyniadau’r 

rhaglen hon ar y trywydd cywir ac yn gadarnhaol iawn. Gyda bron hanner 
yr holl ffermydd yn cael eu profi ers 1af Medi 2017, dyma enghraifft 
ardderchog o’r hyn y gellid ei gyflawni drwy gydweithredu a phartneriaeth 
cynyddol rhwng milfeddygon, labordai a ffermwyr. 
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167. Mae gan AMR broffil uchel, sy’n adlewyrchu graddfa’r bygythiad. Mae 

gan Gymru botensial i arwain ar rai agweddau o reoli AMR, drwy ein 
Fframwaith Iechyd a Lles anifeiliaid, sy’n cynnwys AMR fel un o’i 
flaenoriaethau.  Mae LlC yn cyfrannu at Strategaeth AMR y DU dros y 5 
mlynedd nesaf, ac, yn ddiweddar, mae ganddo gynrychiolaeth o feysydd 
meddygol a milfeddygol ar Grŵp Llywio AMR Lefel Uchel y DU, a 
gadeiriwyd gan Brif Swyddog Meddygol y DU. 

 
168. Mae’r grŵp wedi cytuno bod cyfle gwirioneddol bellach i ddatblygu’r 

profiad hwn a defnyddio’r model cyflawni BVD i ystyried clefydau anifeiliaid 
“economaidd” eraill, er enghraifft y clafr. Bydd y Grŵp Fframwaith Iechyd a 
Lles Anifeiliaid Cymru yn parhau i chwarae rôl hanfodol mewn perthynas â 
chlefydau a bydd yn parhau i weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid o 
fewn y diwydiant i ddatblygu datrysiadau. 

 
 

Lliniaru Effaith Newid yn yr Hinsawdd ac Addasu iddo, Datgarboneiddio 

a Chyllidebu o ran Carbon; 

 
169. Lansiwyd Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ar 11 Hydref.  Mae’r 

Gwasanaeth newydd yn tynnu ynghyd ein cymorth a’n cyllid prosiect ynni 
arbenigol ar gyfer y sector cyhoeddus (Twf Gwyrdd Cymru yn flaenorol) a 
chymunedau (y Gwasanaeth Ynni Lleol yn flaenorol). Mae’r newid yn 
adlewyrchu’r cyfle i integreiddio dyheadau prosiectau ynni yn well a 
gwireddu’r cyfleoedd economaidd sydd ynghlwm wrth system ynni carbon 
isel. 
 

170. Mae’r gwasanaeth Twf Gwyrdd Cymru (yn flaenorol) wddi gweithredu 
am dair blynedd ac wedi cyflawni buddsoddiad o £55 miliwn dros y cyfnod 
hwnnw, gan gynnwys £28 miliwn yn 2017/18 yn unig. Mae hyn o gymharu 
â’r £1 miliwn i £1.5 miliwn o fuddsoddiad blynyddol a wnaed cyn i’r 
gwasanaeth gael ei gyflwyno.  

 
171. Mae ymrwymo cyllid i gyrff cyhoeddus yn eu galluogi i gyflawni 

prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy sy’n lleihau 
allyriadau carbon, gan greu arbedion ariannol sylweddol a/neu gynhyrchu 
incwm. 

 
172. Drwy’r gwasanaeth Twf Gwyrdd Cymru cyfredol, mae cyllid cyfalaf ar 

gael i gyrdd cyhoeddus ar gyfradd llog o sero ar sail buddsoddi i arbed ar 
gyfer prosiectau sy’n arbed carbon, sy’n dangos arbedion sylweddol i dalu 
eu costau mewn 8 mlynedd (caniateir ad-daliad dros gyfnodau hyd at 10 
mlynedd i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweld rhywfaint o arbedion arian 
parod ar unwaith), am gost o lai na £200 ar gyfer pob tunnell o allyriadau 
CO2 a arbedwyd. Bydd cyrff cyhoeddus yn arbed arian parod gyda’r 
prosiectau hyn drwy filiau ynni is, ac yn aml oherwydd costau cynnal a 
chadw is. 
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173. Targed cyffredinol cyllid y sector cyhoeddus yw cyflawni arbedion o 2.5 
miliwn tunnell o CO2 a £650 miliwn o arbedion ariannol (heb ddisgownt) 
dros ddwy gylchred fuddsoddi o wyth mlynedd yr un. 

 
 

Cynnydd tuag at Economi Gylchol  

 
174. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei hymrwymiad i wneud Cymru yn 

Economi Gylchol yn Ffyniant i Bawb a’r Cynllun Gweithredu Economaidd.  
Mae Map Llwybr ar gyfer Economi Gylchol yn cael ei baratoi ynghyd â 
chynigion ar gyfer strategaeth wastraff ddiwygiedig i’w chyflwyno ar gyfer 
ymgynghoriad yn y Gwanwyn 2019. 
 

175. Bwriad Llywodraeth Cymru yw trosi pecyn Economi Gylchol yr UE 
newydd.   Rwyf wedi cyhoeddi’r broses o sefydlu Cronfa Buddsoddi 
Cyfalaf yr Economi Gylchol i helpu i hyrwyddo galw’r farchnad am 
ddeunyddiau wedi’u hailgylchu mewn busnesau yng Nghymru yn arbennig 
ar gyfer plastigion (£6.5 miliwn). 

 
176. Mae fy swyddogion wedi gofyn i WRAP wneud cynigion ar gyfer 

gweithredu’r gronfa sy’n dechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf. 
 
 

Gweithredu Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 

 
177. Daeth Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 i rym ar 27 Ionawr 2014 yn 

dilyn Cydsyniad Brenhinol.  Cynhaliwyd adolygiad o’r Ddeddf yn 2017 
mewn ymateb i’r ymrwymiad a roddwyd ar yr adeg y cafodd y Ddeddf ei 
gweithredu i gynnal adolygiad 3 blynedd ar ôl iddi ddod i rym. 
 

178. Mae cyflwyno’r Ddeddf wedi codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a 
chanfyddiad y cyhoedd o’r materion ac o ganlyniad i hyn, mae wedi codi 
proffil yr ymddygiad annerbyniol hyn gan arwain at adrodd achosion yn fwy 
prydlon sydd yn ei dro wedi galluogi awdurdodau lleol i weithredu’n 
gyflymach. 

 
179. Ystyrir bod y Ddeddf yn cael ei defnyddio’n effeithiol mewn ardaloedd 

trefol lle y mae problemau parhaus sefydlog, fodd bynnag, mewn 
ardaloedd mwy gwledig, ystyriwyd nad oedd y Ddeddf yr un mor 
llwyddiannus.  

 
180. Nododd yr RSPCA fod gostyngiad yn nifer y ceffylau yr ystyrir eu bod 

mewn perygl yng Nghymru. Mae gweithredu’r Ddeddf wedi galluogi 
awdurdodau lleol i geisio datrysiad i’r materion sydd wedi bod yn 
broblematig am lawer o flynyddoedd, a oedd yn cynnwys erlyn 
perchennog anghyfrifol. 

 
181. Deallaf fod gan aelodau’r Cynulliad ddiddordeb yn y costau sy’n deillio 

o’r arfer gwrthgymdeithasol o bori anghyfreithlon, fodd bynnag, nid yw’n 
bosibl darganfod yr union gostau sy’n deillio o bori anghyfreithlon, crwydro 
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a gadael ceffylau gan fod adnoddau yn anodd eu meintioli ac ni all 
sectorau gwirfoddol ac elusennol roi costau penodol y maent wedi mynd 
iddynt ym mhob achos oherwydd y gallai fod yn niweidiol i’r cymorth a’r 
rhoddion y maent yn eu derbyn o aelodau’r cyhoedd. 

 
 

Gwybodaeth benodol am ddyrannu adnoddau o fewn y meysydd a 

ganlyn: Y Gangen Polisi Morol (Cynllun Morol), y Gangen Cadwraeth 

Forol a Bioamrywiaeth, a Gweithrediadau a Pholisi Pysgodfeydd Morol 

 
182. Rydym yn gweithio ar Gynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru sy’n 

nodi polisi Llywodraeth Cymru am yr 20 mlynedd nesaf ar gyfer gwneud 
defnydd cynaliadwy o’n moroedd. 
 

183. Yn dilyn ymgynghoriad ffurfiol ar ddrafft Cynllun Morol Cenedlaethol 
Cymru yn gynharach eleni rydym bellach yn gweithio gyda’n Grŵp Cyfeirio 
Rhanddeiliaid i gadarnhau fersiwn terfynol y testun yn y cynllun a sicrhau 
ei fod yn hawdd i’w ddeall gan y rhai sydd angen ei ystyried.  

 
184. Rydym wedi sefydlu grŵp cyngor technegol i edrych yn fanylach ar y 

polisi môr-lynnoedd llanw. Bydd hyn yn ystyried tystiolaeth a pholisi sy’n 
ymwneud â môr-lynnoedd llanw o safbwynt cynllun morol, gan gynnwys fel 
rhan o ystyriaeth ehangach i ynni morol.   

 
185. Rydym hefyd yn gweithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU sy’n 

datblygu Cynlluniau Morol o amgylch Môr Iwerddon drwy sefydlu chwech 
grŵp gweinyddu. Bydd y grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer dda a 
thrafod materion trawsffiniol.  

 
186. Er mwyn cyflawni’r broses o ddarparu Cynllun Morol Cenedlaethol 

cyntaf Cymru, dyrannwyd cyllideb o £0.428 miliwn.  Bwriedir cyhoeddi 
Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2019. 

 
187. Mae’r Gangen Gweithrediadau Pysgodfeydd yn gweithio gyda’r 

diwydiant pysgota a rhanddeiliaid i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth 
sy’n ymwneud â physgodfeydd a materion morol ar draws Cymru a pharth 
Cymru. Y prif flaenoriaethau yw gorfodi morol a physgodfeydd, casglu data 
statudol, trwyddedu cychod pysgota, gweinyddu pysgodfeydd a ganiateir, 
gwyddoniaeth pysgodfeydd, cynnal arolygon asesu stoc, cyflawni polisi 
pysgodfeydd y glannau a rhedeg y Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Morol 
Cymru. 

 
188. Dyrannwyd cyllideb ddrafft o £0.742 miliwn i gyflawni’r nodau hyn. 

Defnyddir y mwyafrif o’r dyraniad hwn i gefnogi’r broses o orfodi 
deddfwriaeth forol ond mae hefyd yn cynnwys £0.215 miliwn ar gyfer 
gwaith sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth ac £0.118 miliwn i gefnogi TGCh 
arbenigol.  
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Cyllid grant y trydydd sector o fewn eich maes portffolio – Grant 

Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant  

 
189. Yn ddiweddar rydym wedi ailddylunio ein cynlluniau Grant yr 

Amgylchedd blaenorol, i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r gofynion cyfredol 
o ran polisi, strategaeth a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.  O ganlyniad i 
newidiadau diweddar a thystiolaeth newydd, rydym bellach wedi uno’r 
grantiau blaenorol a oedd ar wahân ar gyfer y Trydydd Sector, 
Awdurdodau Lleol a Seilwaith Gwyrdd yn un grant, a elwir bellach yn 
Grant Adnoddau Naturiol a Llesiant. 
 

190. Agorodd y grant newydd ar gyfer ceisiadau ar 7 Medi 2018 ac mae 
wedi’i ddylunio’n gliriach i adlewyrchu themâu allweddol o fewn Ffyniant i 
Bawb a’r cyswllt clir â’r amgylchedd naturiol a llesiant economaidd, 
diwylliannol ac amgylcheddol. Mae hefyd yn ystyried yr egwyddor datblygu 
cynaliadwy a’r pump ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn benodol, mae’r grant yn cefnogi’r meysydd 
canlynol o fewn Ffyniant i Bawb, yn unol â’n Polisi Adnoddau Naturiol ar 
gyfer Cymru: 

 

 Cyflawni newid diriaethol o ran darparu gwasanaethau iechyd a 

gofal o fewn cymunedau, gan newid y pwyslais i ffocws ar lesiant; 

 Cefnogi cynnydd sylweddol o ran gweithgareddau corfforol pobl 

drwy ffyrdd iachach o fyw gan ddefnyddio adnoddau naturiol mwyaf 

sylweddol Cymru; 

 Helpu i greu a diweddaru cyfleusterau lleol sy’n dod â phobl ynghyd 

fel mannau gwyrdd, helpu cymunedau i gymryd perchenogaeth 

dros asedau lleol; 

 Datblygu capasiti cymunedau fel lleoedd sy’n cefnogi iechyd a lles 

gwell; 

 Datblygu perthynas gynaliadwy gyda’r Sector Gwirfoddol, yn 

seiliedig ar y canlyniadau rydym eisiau eu cyflawni ar gyfer 

cymunedau a’r model ariannu cywir i’w cyflawni; 

 Cefnogi’r gwaith o ddarparu modelau rhagnodi cymdeithasol. 

 
191. Mae cyswllt clir, a ategwyd gan dystiolaeth, rhwng datblygu darpariaeth 

a sicrhau mynediad i seilwaith gwyrdd ac atal rhai cyflyrau iechyd a gwella 
iechyd a lles h.y. atal problemau rhag gwaethygu. Mae darparu seilwaith 
gwyrdd a gwelliannau ehangach i ansawdd yr amgylchedd yn darparu 
gwerth ataliol clir, sy’n cefnogi ffyrdd o fyw iachach a mwy gweithgar, 
ymarfer corff, atal problemau iechyd meddwl, cyfrannu at wella ansawdd 
aer ac ati, yn ogystal ag atal dirywio ecosystemau. 
 

192. Mae gan y canllawiau ar gyfer y cynllun bwyslais clir ar annog camau 
gweithredu ataliol ac yn amlygu’r angen i ymdrin ag atal drwy 
gydweithredu, y tu allan i’r amgylchedd yn unig, i feysydd eraill lle y mae 
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manteision lluosog yn digwydd, gan gynnwys iechyd, twristiaeth, addysg, 
trafnidiaeth (teithio llesol) ac ati.   

 
 
 
Lesley Griffiths 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
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YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG

Camau gweithredu: Disgrifiad o'r BEL

Cyllideb Atodol 

2018-19 

Mehefin 2018

2019-20

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

Trosglwyddiadau 

MEG i MEG 2019-20

Trosglwyddiadau

O fewn MEG 

2019-20

Dyraniadau / 

Gostyngiadau

2019-20

Cyllideb Ddrafft 

2019-20 ar gyfer 

Cynlluniau Newydd

2020-21

MEG to MEG 

Transfers

DISGRIFIAD

181 181 0 0 0 181

1,600
Trosglwyddo gyllideb wrth BEL 2864 'Gwasanaethau Cyngor Technegol' - aildosbarthu 

cyfrifioldebau polisi

-70 
Trosglwyddo gyllideb i BEL 2196 'Galluogi Adnoddau Naturiol' er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd

11,456 11,156 0 1,530 0 12,686

22,390 24,748 0 0 0 24,748

296 Dyraniad cyllideb ychwanegol -  Droseddau Gwastraf

1,500 Dyraniad cyllideb ychwanegol - Rhaglen Ailgylchu

2,800 Dyraniad cyllideb ychwanegol - ailsefydlu grantiau penodol i Wastraff. 

35,582 33,559 0 0 4,596 38,155Cyfanswm ar gyfer Rheoli a Gweithredu'r Strategaeth Wastraff a chaffael gwastraff

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth perygl llifogydd ac 

arfordiroedd, dŵr a charthffosiaeth

Rheoli a Gweithredu'r Strategaeth Wastraff a 

chaffael gwastraff

2190 Gwastraff 34,082 32,059 36,655

2195 Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 1,500 1,500 1,500

Atal Ymbelydredd a Llygredd 2,885 3,485 3,415

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a gweithredu polisi newid yn yr hinsawdd, defnyddio ynni'n 

effeithlon, Twf Gwyrdd a diogelu'r amgylchedd

Datblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth 

perygl llifogydd ac arfordiroedd, dŵr a 

charthffosiaeth

2230 Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd a Dŵr 22,390 24,748

3770 Datgarboneiddio ac Ynni 2,585 2,585

24,748

2,912

2809 Twf Gwyrdd Cymru 1,636 1,636 1,636

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni cyffredinol ar ddatblygu 

cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol

Datblygu a gweithredu polisi newid yn yr 

hinsawdd, defnyddio ynni'n effeithlon, Twf 

Gwyrdd a diogelu'r amgylchedd

1270 Rhaglen Tlodi Tanwydd 3,412 2,912

2816 Strategaeth a Chysylltiadau'r Llywodraeth 538 538

2,585

3771 Rhaglenni Defnyddio Ynni'n Effeithlon 400 0 0

2,138

2817

CYLLIDEB ADNODDAU

Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni 

cyffredinol ar ddatblygu cynaliadwy a rheoli 

adnoddau naturiol

2812 Deddfwriaeth a Llywodraethu'r Amgylchedd 181 181 181

1
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-200 
Trosglwyddo gyllideb i   BEL 2451 'Cyfoeth Naturiol Cymru' - aildosbarthu cyfrifioldebau 

polisi

-2,990 
Trosglwyddo gyllideb i BEL 2196  'Galluogi Adnoddau Naturiol' er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd

-264 
Trosglwyddo gyllideb i BEL 2196  'Galluogi Adnoddau Naturiol' - er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd

70 Trosglwyddo o gyllideb  BEL 2817 'Atal Ymbelydredd a Llygredd'

2,990 Trosglwyddo o gyllideb BEL 2191'Ansawdd yr Amgylchedd Lleol' 

264 Trosglwyddo o gyllideb  BEL 2192 'Cynnwys y Gymuned'

770 Trosglwyddo o gyllideb  BEL 2825 'Yr Amgylchedd Naturiol'

100 Trosglwyddo o gyllideb BEL 2827 'Coedwigaeth'

80 Trosglwyddo o gyllideb BEL 2818 'Tystiolaeth a Chymorth Amgylcheddol'

-585 Trosglwyddo gyllideb i  BEL 2825 'Yr Amgylchedd Naturiol' -adlunio 

585 Trosglwyddo gyllideb BEL 2824 'Cyllid Cymorth Rheoli Amgylcheddol' -  adlunio 

442 Trosglwyddo gyllideb BEL 2270 'Iechyd a Lles Anifeiliaid' - aildosbarthu cyfrifoldebau

-770 
Trosglwyddo gyllideb i BEL 2196 'Galluogi Adnoddau Naturiol' - er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd

-100 
Trosglwyddo gyllideb i BEL 2196 'Galluogi Adnoddau Naturiol' - er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd

5,882 5,789 0 392 0 6,181

200 Trosglwyddo gyllideb  BEL 2191 'Ansawdd yr Amgylchedd Lleol' - aildosbarthu cyfrifoldebau

700 Dyraniad cyllideb ychwanegol

68,391 65,411 0 200 700 66,311

-80 
 Trosglwyddo gillideb i BEL 2196 'Galluogi Adnoddau Naturiol' - er mwyn cyflawni 

effeithlonrwydd 

814 814 0 -80 0 734

52 52 0 0 0 52

473 Dyraniad cyllideb ychwanegol

9,468 8,995 0 0 473 9,468

5,200 5,000 0 0 0 5,000

Cyfanswm ar gyfer Hyrwyddo a chynorthwyo tirweddau gwarchodedig, mynediad 

ehangach i fannau gwyrdd

Cynllunio a Rheoleiddio 2250 Gwariant Cynllunio a Rheoleiddio 5,200 5,000 5,000

Cyfanswm Cynllunio a Rheoleiddio

52

Cyfanswm ar gyfer Diogelu iechyd planhigion a datblygu polisïau addasu genetig

Hyrwyddo a chynorthwyo tirweddau 

gwarchodedig, mynediad ehangach i fannau 

gwyrdd

2490 Parciau Cenedlaethol 9,468 8,995 9,468

Cyfanswm ar gyfer Datblygu sail dystiolaeth briodol i gynorthwyo gwaith yr Adran

Diogelu iechyd planhigion a datblygu polisïau 

addasu genetig
2821 Gwasanaethau Iechyd Planhigion Eraill 52 52

38

2818 Tystiolaeth a Chymorth Amgylcheddol 776 776 696

Cyfanswm Noddi a rheoli cyrff cyflawni

Datblygu sail dystiolaeth briodol i gynorthwyo 

gwaith yr Adran

2814 Rheoli'r Amgylchedd (Pwllperian) 38 38

1,037 1,027 1,284

Noddi a rheoli cyrff cyflawni 2451 Cyfoeth Naturiol Cymru 68,391 65,411 66,311

2827 Coedwigaeth 214 214 114

Cyfanswm ar gyfer Cyflawni polisïau cadwraeth natur a choedwigaeth a gwella'r 

amgylchedd lleol

Cyflwyno polisïau gwarchod natur a 

choedwigaeth a gwella'r amgylchedd lleol

2191 Ansawdd yr Amgylchedd Lleol 3,711 3,639 449

2192 Cynnwys y Gymuned 335 324 60

2196 Galluogi Adnoddau Naturiol 0 0 4,274

2824 Cyllid Cymorth Rheoli Amgylcheddol 585 585 0

2825 Yr Amgylchedd Naturiol

2
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-1,600 
Trosglwyddo gyllideb BEL 2816 'Strategaeth a Chysylltiadau'r Llywodraeth' - aildosbarthu 

cyfrifoldebau

9,139 10,710 0 -1,600 0 9,110

35,000 Dyraniad cyllideb ychwanegol 

-35,000 Dyraniad cyllideb ychwanegol

5,748 Dyraniad cyllideb ychwanegol - anariannol

2,382 Dyraniad cyllideb ychwanegol - anariannol

9,666 9,666 0 0 8,130 17,796Cyfanswm ar gyfer Gweinyddu'r PAC a gwneud Taliadau yn unol â rheolau'r UE a LlC

5,748

2790 Gweinyddu Cynllun y Taliad Sengl 9,666 9,666 12,048

235,000

2787 Amaethyddiaeth Taliadau Uniongyrchol Colofn 1 - Incwm -235,000 -200,000 -235,000 

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni cyffredinol ar 

Amaethyddiaeth, Bwyd a Morol

Gweinyddu'r PAC a gwneud Taliadau yn unol â 

rheolau'r UE a LlCC

2787 Amaethyddiaeth Taliadau Uniongyrchol Colofn 1 UE 235,000 200,000

2789 TG Polisi Amaethyddol Cyffredin 0 0

2866 Deddf Tiroedd Comin 433 433 433

2838 Gweithredu Deddf yr Amgylchedd 731 731 731

2864 Gwasanaethau Cyngor Technegol 1,775 1,775 175

2865 Gweithredu Deddfwriaeth a Pholisi 183 183 183

2862 EID Cymru 421 421 421

2863 Adnabod Da Byw 1,647 1,647 1,647

2860 Ymgysylltu â Chwsmeriaid Amaethyddiaeth 400 400 400

2861 Prosiect Daliadau Plwyf Sirol 929 500 500

Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni 

cyffredinol ar Amaethyddiaeth, Bwyd a Morol

2794 Newydd-ddyfodiaid i Ffermio 2,000 4,000 4,000

2829 Strategaeth Amaethyddiaeth 20 20 20

2831 Cyllid Fframwaith Awdurdod Lleol 600 600 600
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-6,926 Trosglwyddo gyllideb BEL 2949 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20' - adlunio i un BEL

-13,306 Trosglwyddo gyllideb BEL 2949 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20' - adlunio i un BEL

-851 Trosglwyddo gyllideb BEL 2949 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20' - adlunio i un BEL

-2,323 Trosglwyddo gyllideb BEL 2949,'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20' - adlunio i un BEL

6,926

13,306

851

2,323

2,950
Trosglwyddo mewn perthynas â dyraniad Ffyniant i Bawb a wnaed yng Nghyllideb Derfynol 

2018-19.

29,657 23,552 0 2,950 0 26,502

520 520 0 0 0 520

310
Dyraniad cyllideb ychwanegol - Cyfran 1af o Gyllid Pontio UE - Trawsnewid Systemau 

Rheoli Pysgodfeydd y Llywodraeth

350
Dyraniad cyllideb ychwanegol - Cyfran 1af o Gyllid Pontio UE - Cefnogi sector Pysgodfeydd 

a dyframaethu Cymru

386 Dyraniad cyllideb ychwanegol -  anariannol

1,550
Trosglwyddo mewn perthynas â dyraniad Ffyniant i Bawb a wnaed yng Nghyllideb Derfynol 

2018-19.

2,821 2,821 0 1,550 1,046 5,417

500
Trosglwyddo mewn perthynas â dyraniad Ffyniant i Bawb a wnaed yng Nghyllideb Derfynol 

2018-19.

4,700 4,700 0 500 0 5,200

-442 Trosglwyddo i BEL 2825 'Yr Amgylchedd Naturiol' -  aildosbarthu cyfrifoldebau

550 550 0 -442 0 108

-10 
Dyraniad i Warchodfeydd - gostyngiad mewn gofyniad dibrisiant ohwerydd nid oes asedau 

wedi'i gofnodi yn erbyn y BEL.

29,351 29,351 0 0 -10 29,341

-2,950 Trosglwyddo i BEL2949 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20'

-1,550 Trosglwyddo i BEL 2870 'Morol a Physgodfeydd'

Adlunio o CDG menw i un BEL o BEL 2880 - 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Cyfalaf 

Dynol a Chymdeithaso'; BEL 2882  - 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Amaeth-

amgylchedd a Hinsawdd Glastiradlunio'; BEL 2883 - 'RDP 2014-20 Amaeth, yr Amgylchedd 

a'r Hinsawdd - Coetiroedd Glastir'; a, BEL 2885 - 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 

Cymorth Technegol'.

Cyfanswm ar gyfer Rheoli a chyflawni Dileu TB a Chlefydau Endemig eraill

Ffyniant i Bawb (Dyraniad Ychwanegol i EP&RA) Ffyniant i Bawb 0 5,000

9,360

2273 Dileu TB 7,510 7,510 7,500

0

-2,800 

2271 Taliad Cyflawni Iechyd a Lles Anifeiliaid 15,281 15,281 15,281

Cyfanswm ar gyfer Cefnogi a Chyflawni'r Rhaglen/ Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli a chyflawni Dileu TB a Chlefydau 

Endemig eraill

2269 Incwm TB yr UE -2,800 -2,800 

2272 Costau a Derbyniadau Taliadau Lladd TB 9,360 9,360

5,200

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a Marchnata Bwyd a Diod Cymru

Cefnogi a Datblygu'r rhaglen / strategaeth Iechyd 

a Lles Anifeiliaid
2270 Iechyd a Lles Anifeiliaid 550 550 108

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a rheoli Morol Cymru, pysgodfeydd a dyframaethu gan 

gynnwys gorfodi Pysgodfeydd Cymru

Datblygu a Marchnata Bwyd a Diod Cymru 2970 Hybu Bwyd Cymreig a Datblygu'r Diwydiant 4,700 4,700

565

2870 Morol a Physgodfeydd 2,256 2,256 4,852

Cyfanswm ar gyfer Datblygu seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer Materion Gwledig

Datblygu a rheoli Morol Cymru, pysgodfeydd a 

dyframaethu gan gynnwys gorfodi Pysgodfeydd 

Cymru

2830 Cynlluniau Pysgodfeydd a Gyllidir gan yr UE 565 565

Datblygu seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer 

Materion Gwledig
2240 Ymchwilio a Gwerthuso 520 520 520

2949 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 3,213 146 26,502

Cyfanswm ar gyfer Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru: Cyflwyno'r rhaglenni yng 

Nghynllun Datblygu Gwledig 2014-20

0

2885 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Cymorth Technegol 2,861 2,323 0

0

2882 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Amaeth-amgylchedd a Hinsawdd Glastir 15,806 13,306 0

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru: 

Cyflwyno'r rhaglenni yng Nghynllun Datblygu 

Gwledig 2014-20

2880 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Cyfalaf Dynol a Chymdeithasol 6,926 6,926

2883 RDP 2014-20 Amaeth, yr Amgylchedd a'r Hinsawdd - Coetiroedd Glastir 851 851
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-500 Trosglwyddo i BEL 2970 'Hybu Bwyd Cymreig a Datblygu'r Diwydiant'

0 5,000 0 -5,000 0 0

245,820 242,575 0 0 14,935 257,510

Camau gweithredu: Disgrifiad o'r BEL

Cyllideb Atodol 

2018-19 

Mehefin 2018

2019-20

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

Trosglwyddiadau 

MEG i MEG 2019-20

Trosglwyddiadau

O fewn MEG 

2019-20

Dyraniadau / 

Gostyngiadau

2019-20

Cyllideb Ddrafft 

2019-20 ar gyfer 

Cynlluniau Newydd

2020-21

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

Trosglwyddiadau 

MEG i MEG 

2020-21

Trosglwyddiadau

O fewn MEG 

2020-21

Dyraniadau / 

Gostyngiadau

2020-21

Cyllideb Ddrafft 

2020-21 ar gyfer 

Cynlluniau Newydd

Draft Budget

DISGRIFIAD

-2,073 -6,573 Trosglwyddo i BEL 2196 'Galluogi Adnoddau Naturiol' - er mwyn cyflawni effeithlonrwydd

6,475 2,815 Dyraniad cyfalaf ychwanegol - Ansawdd Aer

38,385 32,289 0 -2,073 6,475 36,691 34,975 0 -6,573 2,815 31,217

34,500 27,000 0 0 0 27,000 28,000 0 0 0 28,000

5,000 5,000 Dyraniad cyfalaf ychwanegol - Gwastraff a’r Rhaglen Newid Gydweithredol 

4,500 4,500 Dyraniad cyfalaf ychwanegol - Ailgylchu Gwastraff

3,000 3,000 Dyraniad cyfalaf ychwanegol - Rhaglen Newid Gydweithredol Gwastraff 

9,000 10,500 0 0 12,500 23,000 4,000 0 0 12,500 16,500

2,073 6,573 Trosglwyddo BEL 2808 'Selwaith Gwyrdd' - er mwyn cyflawni effeithlonrwydd

0 0 0 2,073 0 2,073 0 0 6,573 0 6,573

3,254 2,654 0 0 0 2,654 1,695 0 0 0 1,695

1,200 900
Trosglwyddo o BEL 2886 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Grant Busnes i Ffermydd' - 

gofyniad cyfalaf

1,495 1,367 0 1,200 0 2,567 300 0 900 0 1,200

3,000 2,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0

3,800 4,100
Trosglwyddo o BEL 2886 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Grant Busnes i Ffermydd' - 

adlunio  i un BEL

-1,200 -900 Trosglwyddo i BEL 2866'Deddf Tiroedd Comin' - gofyniad cyfalaf 

-3,800 -4,100 Trosglwyddo i BEL 2949 'Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20' - adlunio i un BEL

5,318 9,418

2886 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Grant Busnes i Ffermydd 5,000 5,000 0 5,000 0

Cyfanswm ar gyfer Gweinyddu'r PAC a gwneud taliadau yn unol â rheolau'r UE a 

Llywodraeth Cymru

Cyflwyno'r rhaglenni yng Nghynllun Datblygu 

Gwledig 2014-20

2949 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 9,809 6,521 10,321

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni cyffredinol ar 

Amaethyddiaeth, Bwyd a Morol

Gweinyddu'r PAC a gwneud taliadau yn unol â 

rheolau'r UE a LlC
2789 Diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 3,000 2,000

1,067 0 0

2866 Deddf Tiroedd Comin 500 300 1,500 300 1,200

2,000 0 0

Datblygu a chyflawni polisi a rhaglenni 

cyffredinol ar Amaethyddiaeth, Bwyd a Morol

2862 EID Cymru 995 1,067

6,573

Cyfanswm ar gyfer Rheoli a Gweithredu'r Strategaeth Wastraff a chaffael gwastraff

Noddi a rheoli cyrff cyflawni 2451 Cyfoeth Naturiol Cymru 3,254 2,654 2,654 1,695 1,695

Total Manage and Implement the Waste Strategy and waste procurement 

Deliver nature conservation and forestry policies 

and local environment improvement
2196 Galluogi Adnoddau Naturiol 0 0 2,073 0

Noddi a rheoli cyrff cyflawni

Total Develop and implement flood and coastal risk, water and sewage policy and 

legislation

Rheoli a Gweithredu'r Strategaeth Wastraff a 

chaffael gwastraff
2190 Gwastraff 9,000 10,500 23,000 4,000 16,500

Cyfanswm ar gyfer Datblygu a gweithredu polisi newid hinsawdd, defnyddio ynni'n 

effeithlon, Twf Gwyrdd a diogelu'r amgylchedd

Datblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth 

perygl llifogydd ac arfordiroedd, dŵr a 

charthffosiaeth

2230 Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd a Dŵr 34,500 27,000

4,000

2817 Atal Ymbelydredd a Llygredd 0 0 6,475 0 2,815

2809 Twf Gwyrdd Cymru 8,180 2,000 2,000 4,000

27,000 28,000 28,000

Cyfanswm Ffyniant i Bawb (Dyraniad Ychwanegol i EP&RA)

YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG - CYFANSWM CYLLIDEB ADNODDAU

CYLLIDEB CYFALAF

Datblygu a gweithredu polisi newid hinsawdd, 

defnyddio ynni'n effeithlon, Twf Gwyrdd a 

diogelu'r amgylchedd

1270 Rhaglen Tlodi Tanwydd 27,000 27,000 27,000 23,000 23,000

2808 Seilwaith Gwyrdd 3,205 3,289 1,216 7,975 1,402

Ffyniant i Bawb (Dyraniad Ychwanegol i EP&RA) Ffyniant i Bawb 0 5,000 0
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14,809 11,521 0 -1,200 0 10,321 10,318 0 -900 0 9,418

2886 Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 Grant Busnes i Ffermydd 5,000 5,000 0 5,000 0

Cyflwyno'r rhaglenni yng Nghynllun Datblygu 

Gwledig 2014-20

Cyfanswm ar gyfer Cyflwyno'r rhaglenni yng Nghynllun Datblygu Gwledig 2014-20
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1,191 450 0 0 0 450 233 0 0 0 233

105,634 87,781 0 0 18,975 106,756 79,521 0 0 15,315 94,836

Camau gweithredu: Disgrifiad o'r BEL

Cyllideb Atodol 

2018-19 

Mehefin 2018

2019-20

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

2019-20

MEG to MEG 

Transfers

2019-20

Transfers

Within MEG

Dyraniadau / 

Gostyngiadau

2019-20

Cyllideb Ddrafft 

2019-20 ar gyfer 

Cynlluniau Newydd

2020-21

MEG to MEG 

Transfers

2020-21

Transfers

Within MEG

2020-21

Allocations / 

Reductions

2020-21

New Plans

Draft Budget

DISGRIFIAD

Noddi a rheoli cyrff cyflawni 2452
Darpariaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Pensiynau - Gwariant a Reolir yn 

Flynyddol
2,400 2,400 0 2,400

2,400 2,400 0 2,400

2,400 2,400 0 2,400

Cyllideb Atodol 

2018-19 

Mehefin 2018

2019-20

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

Newidiadau 

2019-20

Cyllideb Ddrafft 

2019-20 

ar gyfer

Cynlluniau Newydd

2020-21

Cynlluniau fel y 

ganlyn

2018-19

Y Gyllideb Derfynol

Newidiadau 

2020-21

Cyllideb Ddrafft 

2020-21 

ar gyfer

Cynlluniau Newydd

Draft Budget

245,820 242,575 14,935 257,510

105,634 87,781 18,975 106,756 79,521 15,315 94,836

351,454 330,356 33,910 364,266 79,521 15,315 94,836

2,400 2,400 0 2,400

353,854 332,756 33,910 366,666 79,521 15,315 94,836

Cyfanswm AME

YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG - CYFANSWM Y GYLLIDEB 

YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG - CRYNODEB

Adnodd

Cyfalaf  (Dim Gwaelodlin Cyfalaf)

Cyfanswm ar gyfer Adnoddau a Chyfalaf

Cyfanswm Datblygu a rheoli Morol Cymru, pysgodfeydd a dyframaethu gan gynnwys 

gorfodi Pysgodfeydd Cymru

YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG - CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF

CYLLIDEB ADNODDAU - GWARIANT A REOLIR YN FLYNYDDOL

Cyfanswm ar gyfer Noddi a rheoli cyrff cyflawni

YNNI, CYNLLUNIO A MATERION GWLEDIG - CYFANSWM ADNODDAU CYLLIDEB GWARIANT A REOLIR YN FLYNYDDOL

450 233 233

2870 Morol a Physgodfeydd 800 0 0 0 0

Datblygu a rheoli Morol Cymru, pysgodfeydd a 

dyframaethu gan gynnwys gorfodi Pysgodfeydd 

Cymru

2830 Cynlluniau Pysgodfeydd a Gyllid gan yr UE 391 450
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5 Hydref 2018 

 

Annwyl Lesley, 

Dilyn y sesiwn graffu ar 4 Hydref 

Diolch am fod yn bresennol yn ein sesiwn graffu ar 4 Hydref ar adroddiad y 

Pwyllgor, Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â 

Bwyd, ac ar faterion eraill yn eich portffolio. 

Yn y cyfarfod fe wnaethoch gytuno i: 

• rannu ag Aelodau’r Pwyllgor gopi o'ch gohebiaeth ddiweddar â Michael 

Gove, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 

Gwledig mewn perthynas â'r darpariaethau ar yr ardoll cig coch o fewn Bil 

Amaethyddiaeth y DU;  

 

• rhoi rhagor o fanylion i'r Pwyllgor am y camau rydych wedi'u cymryd, ac yn 

bwriadu eu cymryd, i gynyddu gallu ac arbenigedd yn eich adran i baratoi ar 

gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys: 

 

i. cadarnhad o gyfanswm nifer y staff a recriwtiwyd a'r swyddi 

gwag sydd eto i'w llenwi, a 

 

ii. chyfanswm y dyraniad cyllid o fewn eich cyllideb adrannol i dalu 

costau staff ychwanegol, a'r gost gysylltiedig o ran cyfle; ac 

 

• yn rhoi eglurhad ar y cyfnod amser y bydd datgymhwyso paragraff 6.2 o 

TAN 1 yn weithredol ar ei gyfer. 

 

Lesley Griffiths AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Cynllunio a 

Materion Gwledig, 

 

Tudalen y pecyn 70

Eitem 6.1



 

 

 

Yn ystod ein trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn graffu, cytunodd y Pwyllgor y 

byddai hefyd yn hoffi cael rhagor o fanylion gennych ar y camau yr ydych yn 

bwriadu eu cymryd i ymgysylltu â'r sector bwyd masnachol i fynd i'r afael â 

gwastraff bwyd.  

Edrychaf ymlaen at gael ymateb gennych. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 
   
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA-P/LG/2862/18 
 
 
Mike Hedges AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

 
23 Hydref 2018 

 
 
 
Annwyl Mike 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 5 Hydref yn dilyn ein sesiwn graffu ar 4 Hydref yn gofyn 
am ragor o wybodaeth.  
 
Ardoll Cig Coch 
 

Yn atodedig ceir copi o fy llythyr dyddiedig 12 Medi at y Gwir Anrhydeddus Michael Gove 
AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ynghylch y Bil 
Amaeth. 
 
Capasiti ac arbenigedd Brexit 
 
Mae angen cynyddol i ddatblygu capasiti ac arbenigedd ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb 
Ewropeaidd gan gynnwys datblygu polisi a rhoi systemau cyflenwi gweithredol newydd ar 
waith. Mae Brexit hefyd yn creu llawer o waith newydd mewn meysydd fel cywiro a diwygio 
deddfwriaeth yn ogystal â galw am allu newydd mewn meysydd fel polisi gwledig, 
amgylcheddol a masnach a fydd yn ein galluogi i weithredu’n llwyddiannus mewn byd ar ôl 
Brexit. Mae’r gwaith pontio hwn yn gymhleth ac yn symud yn gyflym.  

 
Mae gwaith Brexit yn effeithio ar dimau ar draws y portffolio ac mae nifer o’r staff presennol 
yn canolbwyntio llawer iawn o’u hamser ar waith sy’n ymwneud â Brexit. Tan yn ddiweddar, 
rydym wedi rheoli’r gwaith heriol hwn gyda’r adnoddau ychwanegol lleiaf posibl, yn bennaf 
drwy symud nifer o gydweithwyr profiadol o fewn y portffolio i rolau sy’n ymrwymedig i 
Brexit. Rydym wedi creu dwy isadran newydd sy’n gysylltiedig â Brexit sydd wedi’u staffio 
gyda swyddogion o rolau eraill ar draws y portffolio, sef Is-adran Ymadael â’r DU i 
gydgysylltu’r amrywiaeth o waith Brexit ac arwain yr ymgysylltiad â Llywodraeth y DU ar 
fframweithiau (26 o swyddi) ac Is-adran Diwygio Rheoli Tir sy’n arwain ar y gwaith o 
ddiwygio’r cymorth ffermio a amlinellir yn “Brexit a’n Tir” (10 o bobl).  Rydym wedi gwneud 
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gwaith recriwtio allanol ac wedi sicrhau secondeion o adrannau a sefydliadau eraill y 
llywodraeth, sydd wedi ychwanegu 44 o bobl ychwanegol, sy’n bennaf yn llenwi rolau ar 
gytundebau tymor sefydlog ac wedi ychwanegu capasiti at dimau ar draws y portffolio; 
ymunodd y mwyafrif o’r staff newydd hyn y sefydliad ym mis Medi a Hydref.   
 
Yn ddiweddar, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi cytuno ar gyllideb rhaglen 
wedi’i chlustnodi o fewn y Prif Grŵp Gwariant (MEG) Gwasanaethau a Gweinyddu Canolog 
i ariannu 195 o swyddi tymor sefydlog ychwanegol ar draws Llywodraeth Cymru i’n 
cynorthwyo i reoli’r negodiadau o fewn y DU, paratoi ar gyfer goblygiadau gweithredol 
gadael yr UE a datblygu fframweithiau cyffredinol ar ôl gadael yr UE. Bydd fy adnoddau 
portffolio yn talu am 144 o’r swyddi hyn o blith cyfanswm o 195.   

 
Darparwyd yr arian ychwanegol hwn o’r £20.7 miliwn o arian canlyniadol sy’n gysylltiedig â 
Brexit o Drysorlys y DU a gadarnhawyd yn ddiweddarach eleni; fe’i dyrannwyd ar sail amser 
cyfyngedig ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2018-19 a 2019-20 yn unig. 
 

Cyfnod Adnoddau Nifer y 
Staff 

Cost Flynyddol 
Amcangyfrifiedig 

Ffynhonnell Ariannu 

Is-adran Ymadael â’r UE 26 £1.400m Cyllideb Weinyddol 
Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig 

Dan arweiniad cychwynnol 
Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig 

44 £1.800m Cyllideb Weinyddol 
Ganolog 

Recriwtio a Arweinir yn 
Ganolog 

144 £7.400m Canolog wedi’i 
glustnodi 

 
Bydd blaenoriaethu sut rydym yn dyrannu ein hadnoddau yn golygu y byddwn yn gorfod 
gwneud penderfyniadau a chytundebau anodd, a bydd yn rhaid inni reoli’n ofalus iawn y 
risgiau cyfatebol i’r ddarpariaeth fusnes dros y ddwy flynedd nesaf. Sefydlwyd strategaeth 
adnoddau i gydbwyso’r blaenoriaethau, y risgiau a’r pwysau cyllidebol.  

 
Bydd rolau arweiniol Brexit hanfodol yn cael eu llenwi gyda’n pobl fwyaf profiadol sydd â’r 
sgiliau gorau. Fodd bynnag, mae maint yr her yn golygu y bydd angen i gydweithwyr uwch 
sy’n perfformio tasgau uwch mewn Bandiau Gweithredol gymryd rolau arweiniol sydd â 
blaenoriaeth cyn gynted â phosibl.  

 
Bydd nifer y cydweithwyr uwch profiadol sy’n symud i’r swyddi Brexit hyn sy’n flaenoriaeth 
yn creu heriau ar gyfer gweddill fy mhortffolio busnes yn ogystal â blaenoriaethau eraill ar 
draws Llywodraeth Cymru. Byddaf yn sicrhau y bydd y rolau arweiniol hanfodol hyn ar gyfer 
busnes sy’n flaenoriaeth i’r llywodraeth yn cael eu diogelu.  
 
O ran y rolau is, ar lefel Band Rheoli a Chymorth Busnes, byddwn yn defnyddio cyfuniad o 
recriwtio ochrol mewnol, benthyciadau o rannau eraill o wasanaeth sifil y DU a rhywfaint o 
recriwtio tymor sefydlog allannol.  

 
Bydd y Pwyllgor Gweithredol, o dan gadeiryddiaeth yr Ysgrifennydd Parhaol, yn parhau i 
oruchwylio’r gwaith o gynllunio’r gweithlu a darparu adnoddau ar gyfer Brexit i sicrhau bod y 
penderfyniadau ynghylch Brexit yn cyd-fynd â’n hamcanion ar gyfer y gweithlu, ac nad yw’n 
peryglu ein fforddiadwyedd tymor hwy a’n gallu i ddarparu rhaglenni hanfodol Llywodraeth 
Cymru.  
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Datgymhwyso paragraff 6.2 TAN 1  
 
Bydd penderfyniad ynghylch a ddylid ailgynnwys y paragraff hwn yn cael ei wneud fel rhan 
o arolwg llawn o ddarparu tai drwy’r system gynllunio a lansiais ar 18 Gorffennaf gyda ‘cais 
am dystiolaeth’. Byddaf yn hapus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor maes o law.  
 
Mynd i’r afael â gwastraff bwyd 
 
Mae fy swyddogion yn yr Is-adran Bwyd yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r sector bwyd 
masnachol drwy ein rhwydwaith clwstwr o dros 450 o fusnesau ynghylch effaith gwastraff 
bwyd o fewn y sector. Yn ogystal, mae Arloesi Bwyd Cymru yn arwain ar feysydd newydd o 
ymgysylltu â busnes o fewn y sector hwn. 
 
Rydym hefyd yn ariannu WRAP Cymru sy’n rheoli cytundeb Courtauld 2025 yng Nghymru a 
hefyd wedi datblygu cymorth i fusnesau i leihau gwastraff bwyd a bod yn arloesol yn y 
defnydd o wastraff bwyd.   
 
Mae cytundeb Courtauld yn dod â sefydliadau ynghyd ar draws y system fwyd i leihau’r 
adnoddau sydd eu hangen i ddarparu ein bwyd a’n diod un rhan o bump dros 10 mlynedd. 
Bydd Courtauld 2025 yn chwarae rhan allweddol mewn cyflawni cynnig Llywodraeth Cymru 
i haneru gwastraff bwyd erbyn 2025, yn unol ag Amcan Datblygu Cynaliadwy 12.3 y 
Cenhedloedd Unedig. Bydd hyn yn ffurfio rhan o’n strategaeth fwyd arfaethedig a 
ddiweddarwyd. Mae cytundeb Courtauld 2025 yn anelu at  

 ymgorffori meini prawf newydd mewn prosesau dylunio, prynu a chyrchu,  

 gwneud y gorau o’r gadwyn gyflenwi gyflawn i gynhyrchu mwy gyda llai,  

 cynorthwyo pobl i gael mwy o werth o’r bwyd a’r ddiod maent yn eu prynu, a 

 chanfod dulliau arloesol o wneud y defnydd gorau o wastraff a gweddillion. 
 
Mae WRAP Cymru wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer busnesau o wahanol feintiau a fideo o’r 
enw ‘Reshaping the Food Supply Chain’ sy’n cofnodi uchelgais ar y cyd holl lofnodwyr 
Courtauld 2025 a’u brwdfrydedd ynghylch adeiladu cadwyn fwyd a diod sy’n fwy gwydn a 
chynaliadwy ac sy’n dda i fusnes.   
 
Byddwn yn ymgynghori y gwanwyn nesaf ar ein targed i leihau gwastraff bwyd fel rhan o’n 
harolwg o strategaeth bresennol Llywodraeth Cymru ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’.  
 
Cofion 

 
Lesley Griffiths AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 
 
 
Amg 
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Crynodeb o ymateb yr Ysgrifennydd 
Cabinet – Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth 
y DU 

1. Ar 18 Hydref, ysgrifennodd y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn 
am wybodaeth ar nifer o faterion mewn perthynas â Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer mesur 
amaethyddiaeth y DU.   

2. Ymatebodd yr Ysgrifennydd Cabinet ar 30 Hydref. Yn ei llythyr, 
dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ei bod wedi ateb y cwestiynau y neu tro 
ac, mewn rhai achosion, roedd wedi grwpio atebion.  

3. Mae'r tabl canlynol yn grwpio cwestiynau’r Pwyllgor gyda'r ymateb 
perthnasol, lle bo hynny'n berthnasol.   
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Cwestiwn Ymateb yr Ysgrifennydd Cabinet 
1. Pam mae angen y darpariaethau 

Cymreig yn y Bil, o gofio 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
gyflwyno Bil Amaethyddiaeth 
Cymru 

I instructed the UK to take powers for Welsh Ministers in the 
Agriculture Bill to provide certainty to the Welsh agriculture sector 
as the Government continues to negotiate the terms of the UK’s 
future relationship with the EU…The Welsh provisions in the Bill are 
needed now to provide Welsh Ministers with a legal base to 
continue with existing schemes following our exit from the 
European Union (EU) and provide flexibility for transition and 
potential implementation of new schemes, should that be 
required. Without such powers the Welsh Government would not 
be able to continue paying agricultural support in 2020 or to 
simplify existing schemes, for example, by removing the greening 
requirement of the Basic Payments Scheme and simplify 
arrangements for payments to cross border farms. The powers 
provide the  flexibility to begin transition, once policy decisions 
have been taken on the nature of the new schemes.  

2. Beth yw'r goblygiadau i 
Lywodraeth Cymru, rheolwyr tir a'r 
sector amaethyddol yng Nghymru o 
beidio â chynnwys y darpariaethau 
Cymreig yn y Bil? 

Gweler yr ymateb i gwestiwn 1 

3. A allwch chi roi rhagor o fanylion 
ar yr amserlen y mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithio iddi mewn 
perthynas â Bil Amaethyddiaeth 
Cymru, yn benodol, pryd ydych chi'n 

I confirm it is still my intention to bring forward an Agriculture 
(Wales) Bill to the Assembly but this is unlikely to be in place for 
2020 because of pressure on the legislative timetable. 
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rhagweld y bydd y Bil yn cwblhau ei 
daith drwy'r Cynulliad? 
4. Sut y mae’r Bil yn adlewyrchu 
natur gyfyngedig y darpariaethau 
Cymreig o ran amser, fel y’u cynigir? 

Given the level of uncertainty surrounding Brexit, I did not consider 
it to be appropriate to include an explicit sunset provision for these 
powers to be on the face of the Bill. The provisions in the UK 
Agriculture Bill are, therefore, not time limited. I can confirm it is 
my intention for the powers to be transitional and superseded by a 
Wales Agriculture Bill at the appropriate time. I intend to bring 
forward a Wales Agriculture Bill before the end of the current 
Assembly term. 

5. Pam mae angen y pwerau hyn, o 
gofio bod Llywodraeth Cymru yn dal i 
ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer 
diwygio rheoli tir yng Nghymru ac mae 
heb gyhoeddi eto benderfyniad 
terfynol ar system cymorth ariannol ar 
gyfer y dyfodol? 

Gweler yr ymateb i gwestiwn 1 

6. A oes unrhyw fathau o daliadau 
na ellid eu gwneud o dan y pwerau 
hyn? O dan y pwerau hyn, a ellid 
gwneud taliadau uniongyrchol i 
ffermwyr o dan gynllun Cymreig yn y 
dyfodol, pe bai hynny'n ddymunol? 

 

7. Sut mae'r darpariaethau yn cyd-
fynd â'r cynigion a nodir yn 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, 
Brexit a'n Tir? 

…the Welsh Government’s Green Paper, Brexit and our land, sets out 
proposals for proving future support to farmers when the UK leaves 
the EU. It consults on proposals both to simplify and existing 
schemes and a new land management programme which would 
replace the Common Agricultural Policy in its entirety. The 

T
udalen y pecyn 77



consultation closed on 30 October and responses are now being 
considered. No decisions have been taken, including timescales for 
the introduction of the new schemes and further consultation will 
take place next spring before I make decisions on the detail. 

8. Mae'r Bil yn rhoi pwerau deddfu 
sylweddol a helaeth i Weinidogion 
Cymru, a bydd rhai ohonynt yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. Sut ydych 
chi'n bwriadu sicrhau yr ymgynghorir â 
rhanddeiliaid yn iawn cyn i'r pwerau 
hyn gael eu defnyddio? 

I acknowledge the Committee's concern regarding the significant 
regulation-making powers provided in the Bill to Welsh Ministers. I 
am committed to consulting stakeholders properly should these 
powers be used. We are already consulting on future policy and 
have outlined our intention to undertake further consultation 
before making any changes to payments. The powers in the 
Agriculture Bill are generally enabling powers which required 
separate secondary legislation to take effect. The Assembly and the 
Committee will, therefore, have the opportunity for scrutiny. 

9. A allwch chi ymhelaethu ar yr 
haeriad yn y Memorandwm na fyddai 
cynnwys darpariaethau Cymreig ym 
Mil Amaethyddiaeth y DU yn cyfyngu 
ar y gwaith o lunio a gweithredu 
cynlluniau newydd yng Nghymru? 

I would like to reassure the Committee the powers being taken 
now are broad enabling powers which do not constrain or 
predetermine future policy decisions.  

10. Sut y gwnaethoch chi 
benderfynu at ba ddibenion y bydd 
Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi 
cymorth ariannol fel y'i nodir yn 
Atodlen 3, Rhan 1, paragraffau 1(1) ac 
1(2)? 

In general terms, the powers would allow for a wide range of 
possible payment schemes to be established. The purposes for 
which Welsh Ministers will be able to give financial assistance are 
designed to be nonlimiting in their scope and no decisions have 
yet been taken on the use and purpose of the powers. This will very 
much be dependent on the consultation outcomes and on the 
UK's future relationship with the EU and rest of the world. 
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11. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 
1(1) yn rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru roi cymorth ariannol ar gyfer 
nwyddau cyhoeddus. Pryd ydych chi'n 
bwriadu defnyddio'r pwerau hyn ac at 
ba ddiben? 

Gweler yr ymateb i gwestiwn 10 

12. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 
2(5) yn rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru ddirprwyo swyddogaethau ar 
gyfer rhoi cymorth ariannol i unrhyw 
berson arall. Pryd ydych chi'n bwriadu 
defnyddio'r pwerau hyn ac at ba 
ddiben 

 

13. Pam mae'r cyfnod pontio 
amaethyddol yng Nghymru yn union 
fel y mae i Loegr, a Llywodraeth 
Cymru'n nodi ei bwriad i gwblhau'r 
gwaith diwygio erbyn 2025? 

As you note, the agricultural transition period for Wales mirrors that 
for England in the Bill. This reflects the Welsh Government's 
decision to make a neutral assumption and not pre judge the 
consultation. Whilst we are consulting on an agricultural transition 
period from 2020 to 2025, it would be inappropriate for this to be 
on the face of the Bill. Our legal provisions for agricultural transition 
thus mirror the UK Government's approach for England, however, 
this would be amended later if necessary, once decisions have 
been made about the length of the transition period in Wales. 

14. Beth yw ystyr "symleiddio neu 
wella" yng nghyd-destun y pwerau i 
Weinidogion Cymru addasu 
deddfwriaeth a ddarperir yn Atodlen 3, 
Rhan 2, paragraffau 6, 9 a 10? 

The Bill enables simplifications through a power to amend retained 
EU law relating to direct payments. These powers are separate to 
provisions providing for future financial assistance to deliver the 
new land management schemes. Secondary legislation laid under 
the EU (Withdrawal) Act will make operability fixes to the direct 
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payments regulation. The powers under the Agriculture Bill may 
allow for further policy changes to that regulation if desired. There 
would need to be further consultation with those affected and 
work to understand risks of making changes to farmer payments. 

Hoffem gael y wybodaeth ddiweddaraf 
gennych am y darpariaethau hynny ym 
Mil y DU sy'n ymwneud â Chytundeb 
Sefydliad Masnach y Byd ar 
Amaethyddiaeth ac am fethiant y Bil i 
fynd i'r afael â phryderon parhaus am 
yr Ardoll Cig Coch. 

Officials are continuing discussions on the WTO and Red Meat Levy 
clauses with the UK Government and I hope to resolve these issues 
as the Bill passes through Parliament. 

Os caiff y darpariaethau Seisnig yn 
Rhannau 1 i 5 o'r Bil eu diwygio, hoffem 
ichi gadarnhau a fyddwch yn ceisio 
diwygiadau cyfatebol i unrhyw 
ddarpariaethau Cymreig cyfatebol 

My clear objective is to retain broad powers for Welsh Ministers as 
the Bill passes through Parliament. Where amendments to English 
provisions are tabled they will be considered carefully on a case by 
case basis to see whether equivalent amendments are needed in 
Wales. 

Hoffem ichi gadarnhau a ydych yn 
rhagweld cyflwyno Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol atodol pe 
bai Atodlen 3 yn cael ei diwygio. 

If amendments are made to Welsh provisions which would require 
consent, I confirm that a Supplementary Memorandum will be laid. 

Hoffem ichi roi amserlen ar gyfer hynt y 
Bil drwy'r Senedd, a hoffem gael 
sicrwydd gennych y bydd hyn yn 
caniatáu digon o amser i Lywodraeth 
Cymru drafod unrhyw ddiwygiadau y 
bernir eu bod yn angenrheidiol neu'n 
ddymunol. 

In terms of timescales, the Bill passed second reading in the House 
of Commons on 10th October and is now at the Committee stage. 
The Public Bill Committee met on Tuesday 23 October 2018 and is 
expected to report to the House by Tuesday 20 November 2018. 
Beyond this, the timetabling of subsequent stages is a matter for 
Parliament but I can reassure the Committee that officials are in 
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regular communication with the UK Government to ensure 
provisions for Wales are properly taken account of. 
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Lesley Griffiths AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Llywodraeth Cymru 

 

 

 

18 Hydref 2018 

 

Annwyl Lesley, 

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU 

Yn ei gyfarfod ar 10 Hydref, trafododd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig ei ddull ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ('y Memorandwm') o 

ran Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU.  

Nodwn fod y Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru roi cymorth ariannol i reolwyr tir a'r sector 

amaethyddol ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Bil hefyd yn rhoi pwerau i 

Weinidogion Cymru symleiddio'r system gyfredol o daliadau uniongyrchol; dirwyn taliadau 

uniongyrchol i ben cyn i'r fath daliadau derfynu ar ddiwedd y cyfnod pontio ar gyfer 

amaethyddiaeth; a chyflwyno system gymorth newydd i'r sector.  

I helpu i lywio ein gwaith, hoffem gael rhagor o fanylion a/neu eglurhad, yn ychwanegol at yr hyn a 

geir yn y Memorandwm, ar y materion canlynol:  

Cwestiwn 1. Pam mae angen y darpariaethau Cymreig yn y Bil, o gofio ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru?  

Cwestiwn 2. Beth yw'r goblygiadau i Lywodraeth Cymru, rheolwyr tir a'r sector amaethyddol 

yng Nghymru o beidio â chynnwys y darpariaethau Cymreig yn y Bil? 

Mae’r Memorandwm yn nodi mai “[p]werau dros dro yw'r pwerau sy'n cael eu cymryd i 

Weinidogion Cymru, tan llunio ein deddfwriaeth sylfaenol ein hunain” a bydd “y pwerau hynny'n 

cael eu defnyddio tan i Fil Amaethyddiaeth Cymru gael ei gyflwyno yn y Cynulliad”, cyn diwedd y 

Pumed Cynulliad. Yn eich tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 18 Gorffennaf 2018, dywedsoch wrthym eich 

bod yn cynllunio ar y sail y bydd Bil wedi cwblhau ei daith drwy'r Cynulliad erbyn diwedd y 

Cynulliad hwn.  
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Cwestiwn 3. A allwch chi roi rhagor o fanylion ar yr amserlen y mae Llywodraeth Cymru yn 

gweithio iddi mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth Cymru, yn benodol, pryd ydych chi'n 

rhagweld y bydd y Bil yn cwblhau ei daith drwy'r Cynulliad? 

Cwestiwn 4. Sut y mae’r Bil yn adlewyrchu natur gyfyngedig y darpariaethau Cymreig o ran 

amser, fel y’u cynigir? 

Nodwn fod y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn cynnwys rhai a fydd yn galluogi i 

Weinidogion ddirwyn i ben ac yn y diwedd derfynu'r taliadau uniongyrchol a wneir o dan y cynllun 

talu sylfaenol.  

Cwestiwn 5. Pam mae angen y pwerau hyn, o gofio bod Llywodraeth Cymru yn dal i 

ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer diwygio rheoli tir yng Nghymru ac mae heb gyhoeddi 

eto benderfyniad terfynol ar system cymorth ariannol ar gyfer y dyfodol?  

Cwestiwn 6. A oes unrhyw fathau o daliadau na ellid eu gwneud o dan y pwerau hyn? O dan 

y pwerau hyn, a ellid gwneud taliadau uniongyrchol i ffermwyr o dan gynllun Cymreig yn y 

dyfodol, pe bai hynny'n ddymunol? 

Cwestiwn 7. Sut mae'r darpariaethau yn cyd-fynd â'r cynigion a nodir yn ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru, Brexit a'n Tir? 

Cwestiwn 8. Mae'r Bil yn rhoi pwerau deddfu sylweddol a helaeth i Weinidogion Cymru, a 

bydd rhai ohonynt yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad negyddol. Sut ydych chi'n 

bwriadu sicrhau yr ymgynghorir â rhanddeiliaid yn iawn cyn i'r pwerau hyn gael eu 

defnyddio?   

Daw Bil y DU yn sgil ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ei phapur gorchymyn, Health and 

Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit, ac mae'n gosod 

fframwaith polisi amaethyddol i'r dyfodol ar gyfer Lloegr. Mae Llywodraeth y DU wedi egluro ei 

bwriad i ddirwyn taliadau uniongyrchol i ben erbyn diwedd 2028 a chyflwyno Cynllun Rheoli Tir 

Amgylcheddol newydd a fydd yn gwneud taliadau am nwyddau cyhoeddus. Bydd y Bil yn rhoi 

effaith i hyn.  

I raddau helaeth, mae'r darpariaethau Cymreig yn y Bil yn debyg i’r rhai sy'n berthnasol i Loegr. 

Fodd bynnag, nodwn fod pwerau ychwanegol yn cael eu darparu i Weinidogion Cymru i'w galluogi 

i gefnogi gweithgareddau economaidd, gan gynnwys y rheini ar yn y gadwyn gyflenwi.  

Er iddi nodi'n glir nad yw'r "PAC yn iawn i Gymru" a nodi y deuir â thaliadau uniongyrchol i ben, 

mae Llywodraeth Cymru yn dal wrthi'n ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer diwygio, ac mae 

penderfyniad terfynol ar gynllun newydd eto i gael ei wneud.  

Cwestiwn 9. A allwch chi ymhelaethu ar yr haeriad yn y Memorandwm na fyddai cynnwys 

darpariaethau Cymreig ym Mil Amaethyddiaeth y DU yn cyfyngu ar y gwaith o lunio a 

gweithredu cynlluniau newydd yng Nghymru? 
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Cwestiwn 10. Sut y gwnaethoch chi benderfynu at ba ddibenion y bydd Gweinidogion Cymru 

yn gallu rhoi cymorth ariannol fel y'i nodir yn Atodlen 3, Rhan 1, paragraffau 1(1) ac 1(2)? 

Cwestiwn 11. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 1(1) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru roi 

cymorth ariannol ar gyfer nwyddau cyhoeddus. Pryd ydych chi'n bwriadu defnyddio'r 

pwerau hyn ac at ba ddiben?  

Cwestiwn 12. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 2(5) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru 

ddirprwyo swyddogaethau ar gyfer rhoi cymorth ariannol i unrhyw berson arall. Pryd ydych 

chi'n bwriadu defnyddio'r pwerau hyn ac at ba ddiben?    

Yn y ddogfennaeth sy'n cyd-fynd â'i Bil Amaethyddiaeth, mae Llywodraeth y DU wedi darparu 

amserlen fanwl ar gyfer diwygio yn Lloegr. Mae'n dangos yn glir y bydd taliadau uniongyrchol yn 

cael eu dirwyn i ben rhwng 2021 a 2027 cyn eu terfynu ar ddiwedd y "cyfnod pontio amaethyddol 

yn Lloegr", h.y. 2028. Er bod Llywodraeth Cymru wedi nodi ei bod yn fwriad ganddi gyflwyno 

cynllun newydd a chwblhau diwygio rheoli tir erbyn 2025, mae'r cyfnod pontio amaethyddol i 

Gymru yn union fel y mae i Loegr. 

Cwestiwn 13. Pam mae'r cyfnod pontio amaethyddol yng Nghymru yn union fel y mae i 

Loegr, a Llywodraeth Cymru'n nodi ei bwriad i gwblhau'r gwaith diwygio erbyn 2025? 

Mae Atodlen 3, Rhan 2, paragraff 6 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru drwy reoliadau i ddiwygio 

deddfwriaeth ynghylch y cynllun y taliad sylfaenol "ar gyfer gwneud newidiadau, neu mewn 

perthynas â gwneud newidiadau, a fydd, ym marn Gweinidogion Cymru, yn symleiddio neu wella'r 

cynllun.  Bydd y rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad negyddol. Darperir 

pwerau tebyg ym mharagraffau 9 a 10 mewn perthynas â chyllido, rheoli a monitro'r polisi 

amaethyddol cyffredin, a chymorth i'r cynllun datblygu gwledig. 

Cwestiwn 14. Beth yw ystyr "symleiddio neu wella" yng nghyd-destun y pwerau i 

Weinidogion Cymru addasu deddfwriaeth a ddarperir yn Atodlen 3, Rhan 2, paragraffau 6, 9 

a 10? 

Yn ein cyfarfod ar 4 Hydref 2018, gwnaethoch amlinellu eich pryderon ynghylch y darpariaethau 

hynny ym Mil y DU sy'n ymwneud â Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth ac am 

fethiant y Bil i fynd i'r afael â phryderon parhaus am yr Ardoll Cig Coch. Gwnaethom ysgrifennu 

atoch ar ôl hynny yn gofyn am gopi o'ch gohebiaeth ddiweddar ar y materion hyn â'r Ysgrifennydd 

Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Hoffem gael y wybodaeth ddiweddaraf 

gennych am unrhyw gynnydd pellach a wneir o ran dwyn y materion hyn yn eu blaen.    

Ar bwynt ehangach, os caiff y darpariaethau Seisnig yn Rhannau 1 i 5 o'r Bil eu diwygio, 

hoffem ichi gadarnhau a fyddwch yn ceisio diwygiadau cyfatebol i unrhyw ddarpariaethau 

Cymreig cyfatebol. Ymhellach i hynny, hoffem ichi gadarnhau a ydych yn rhagweld cyflwyno 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol pe bai Atodlen 3 yn cael ei diwygio. 
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Yn olaf, rydym yn ymwybodol bod y Bil bellach wedi cyrraedd y cyfnod diwygio yn Nhŷ'r Cyffredin. 

Hoffem ichi roi amserlen ar gyfer hynt y Bil drwy'r Senedd, a hoffem gael sicrwydd gennych 

y bydd hyn yn caniatáu digon o amser i Lywodraeth Cymru drafod unrhyw ddiwygiadau y 

bernir eu bod yn angenrheidiol neu'n ddymunol.   

Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn ymateb i'r uchod erbyn 31 Hydref. Yn dibynnu ar yr ymateb, 

mae'n bosibl y bydd y Pwyllgor am eich gwahodd i roi tystiolaeth lafar mewn cyfarfod yn y dyfodol.   

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Llywodraeth Cymru 

 

24 Hydref 2018 

Annwyl Lesley, 

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU 

Fel y nodwyd yn fy llythyr ar 18 Hydref, mae'r Pwyllgor wrthi'n cynnal gwaith ar y 

darpariaethau sy'n berthnasol i Gymru yn y Bil Amaethyddiaeth gan Lywodraeth y 

DU. O ystyried arwyddocâd hanesyddol y Bil, a'r goblygiadau i sector amaethyddol 

Cymru yn sgil y darpariaethau sy'n berthnasol i Gymru, rydym yn awyddus i'ch 

cael chi gerbron y Pwyllgor i ateb cwestiynau'r Aelodau.  

Rwy'n deall bod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi hysbysu staff y Pwyllgor yn 

ffurfiol nad ydych yn gallu dod i gyfarfod y Pwyllgor ar 14, 22 na 28 Tachwedd, 

nac ychwaith 6 na 12 Rhagfyr. Mae'r Pwyllgor wedi cytuno felly y dylwn ysgrifennu 

atoch i'ch gwahodd yn ffurfiol, gan ddisgwyl y byddwch yn sicrhau bod amser ar 

gael yn eich dyddiadur i fodloni ein cais. 

Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU yw'r cyntaf o'i fath ers Deddf 

Amaethyddiaeth 1947 ac mae'n darparu fframwaith deddfwriaethol i ddod â'r 

Polisi Amaethyddol Cyffredin i ben - polisi sydd wedi bod ar waith ers dros 40 

mlynedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais i'r Bil gynnwys darpariaethau 

sy'n gosod pwerau sylweddol a helaeth ar Weinidogion Cymru. Mae hyn yn 

cynnwys –  

• y pŵer i derfynu'n raddol daliadau uniongyrchol drwy reoliadau;  

• y pŵer i gyflwyno drwy reoliadau gynlluniau cymorth ariannol newydd i 

ffermwyr a thirfeddianwyr;  

• y pŵer i greu drwy reoliadau droseddau newydd a chosbau ariannol 

cysylltiedig; a'r 
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• pŵer i ddirprwyo swyddogaethau cymorth ariannol ar sefydliadau neu 

bersonau eraill.  

Rydym yn gobeithio y bydd eich ymddangosiad gerbron y Pwyllgor yn cynnig cyfle 

i chi ymhelaethu ar eich amcanion polisi; egluro pam yr ydych yn credu bod y 

darpariaethau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt yn briodol ac yn gymesur; a 

mynd i'r afael ag unrhyw faterion eraill mewn perthynas â'r ffordd y mae'r 

darpariaethau wedi'u drafftio. 

Rwy'n deall eich bod wedi derbyn cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol i fod yn bresennol yn ei gyfarfod ar 5 Tachwedd i roi tystiolaeth 

ynghylch y Bil Amaethyddiaeth. Fel prif Bwyllgor y Cynulliad ar faterion gwledig, fe 

fyddwch, wrth gwrs, yn deall y bydd y Pwyllgor hwn yn dymuno trafod gwahanol 

agweddau ar y Bil â chi. 

 

Os ydych chi mewn sefyllfa i aildrefnu eich ymrwymiadau presennol, ein dyddiad 

dewisol ni ar gyfer cyfarfod fyddai naill ai 14 neu 22 Tachwedd. Os yw'r dyddiadau 

hyn yn anodd gennych, byddem hefyd yn barod i glustnodi amser ar 29 

Tachwedd, 6 Rhagfyr neu 12 Rhagfyr. Byddwch am fod yn ymwybodol bod 

posibilrwydd mai yn Aberystwyth y bydd y Pwyllgor yn cwrdd ar 6 Rhagfyr fel rhan 

o'r digwyddiad Senedd@Aberystwyth. 

 

Fel y gwyddoch, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol yw 14 Rhagfyr. Os na allwch aildrefnu unrhyw ymrwymiadau sydd 

gennych eisoes, rydym yn credu y byddai'n briodol gofyn am gytundeb y Pwyllgor 

Busnes i ymestyn y dyddiad cau er mwyn sicrhau y gallwn eich cael gerbron y 

Pwyllgor.  
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'n gwahoddiad erbyn dydd Gwener 26 

Hydref er mwyn inni allu penderfynu'n derfynol ar ein dull o ystyried y Bil. 
 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AM 

Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 
Welsh Government 

9 August 2018 

Dear Lesley, 

Achieving our low-carbon pathway to 2030 

As you know, the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee has 

taken a keen interest in the implementation and delivery of the Environment 

(Wales) Act 2016 (‘the Act’) which requires the Welsh Government to set carbon 

budgets every five years.  

I am pleased to see the publication of the Welsh Government’s consultation on 

reducing emissions - ‘Achieving our low-carbon pathway to 2030’1.  

The Act requires the Welsh Government to produce a report detailing the policies 

and proposals that will deliver the reductions demanded by the carbon budgets in 

relation to each portfolio area. I note that the results of the consultation will be 

used to help develop the first Low Carbon Delivery Plan, due to be published in 

March 2019, which will inform the first carbon budget. 

We welcome the commitment made by the Government that the carbon budgets 

will be subject to scrutiny by the Assembly. In order to carry out our scrutiny role 

properly, the Committee expects the report setting out the proposals and policies 

for meeting the carbon budgets to be available alongside the draft regulations in 

the following way: 

                                              

1 https://beta.gov.wales/low-carbon-pathway-wales 
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 it should be available at the same time as the draft regulations on the 

carbon budgets; 

 it should provide an analysis by sector, in addition to a breakdown 

according to each Ministerial portfolio; and 

 it should include an assessment and estimate of the impact of each 

proposal or policy on the carbon budget. 

I am writing at an early stage to ensure you have time to consider these 

requests.  

Once this information is published, we will be consulting our stakeholders. It is 

important to ensure the Committee has sufficient time to carry out our 

scrutiny, therefore I would be grateful if you could provide an outline timetable 

of when the regulations and supporting information will be published. 

 

Yours sincerely, 

 

Mike Hedges AM 

Chair of Climate Change, Rural Affairs and Environment Committee 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 

Ein cyf/Our ref MA/P/LG/3010/18  
 

Mike Hedges AC 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

7 Medi 2018 

Annwyl Mike, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 09 Awst 2018 ar ran y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig ynglŷn â gwaith craffu'r Cynulliad ar y Rheoliadau 
Cyllidebu Carbon. 

O ran datblygu'r rheoliadau ategol, rwyf wedi rhoi diweddariadau rheolaidd i'r Pwyllgor 
drwy gydol y Rhaglen. Cyn lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Gorffennaf, 
cyhoeddais Ddatganiad Ysgrifenedig a oedd yn nodi penderfyniadau Llywodraeth Cymru 
ynglŷn â phennu targedau lleihau allyriadau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040, a lefel y 
ddwy gyllideb garbon gyntaf. Mae'r Rheoliadau hyn a'r Memorandwm Esboniadol bellach 
yn cael eu drafftio i'w trafod yn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Rhagfyr. Rydym bellach 
yn canolbwyntio ar nodi'r camau y byddwn yn eu cymryd drwy ein Cynllun Cyflawni. 

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi bod yn destun proses adolygu yn ymwneud â'r 
weithdrefn archwilio ar gyfer pennu ein cyllidebau carbon a'r Cynllun Cyflawni drwy 
ddatblygu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. O ganlyniad i broses y Cynulliad, mae'r 
Ddeddf yn cynnwys gofyniad i Weinidogion Cymru bennu ein cyllidebau carbon mewn 
rheoliadau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2018 a phan fydd cytundeb ar y gyllideb, byddwn 
wedyn yn cyhoeddi Cynllun cyflawni sy'n cwmpasu cyfnod cyntaf y gyllideb. Nid yw'n 
ymarferol cyhoeddi Cynllun cyflawni nes bod uchafswm y gyllideb garbon wedi'i bennu ac 
mae hynny'n amodol ar weithdrefn gadarnhaol y Cynulliad. 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 0300 0604400 

Caerdydd • Cardiff Gohebiaeth.Lesley.Griffiths®llyw.cymru 

CF99 1NA Correspondence.Lesley.Griffiths®gov.wales  

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 

yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh 

will not lead to a delay in responding. 
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Yn benodol, mae adran 39 o'r Ddeddf yn darparu amser yn dilyn pennu ein cyllidebau 
carbon i ddatblygu, a chyhoeddi, polisïau a chynigion i gyflawni'r ymyriadau. Mae'r Ddeddf 
yn darparu hyd at 12 mis ar gyfer cyllidebau carbon yn y dyfodol sy'n gyson â'r dulliau a 
fabwysiadwyd yn yr Alban a chan Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, gan gydnabod ein bod 
eisoes yn y cyfnod cyllidebol cyntaf, cyflwynwyd cymal, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r 
adroddiad cyntaf gael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol yn dilyn pennu'r 
gyllideb garbon gyntaf. Rwyf eisoes wedi dod â'r dyddiad cyhoeddi yn ei flaen i gydnabod y 
brys ac rwyf eisoes wedi ymrwymo'n gyhoeddus i gyhoeddi'r adroddiad cyn diwedd mis 
Mawrth 2019. 

Craffwyd ar y ddeddfwriaeth sylfaenol ei hun drwy broses y Cyfarfod Llawn ac o 
fewn y Pwyllgor pan oedd ar ffurf Bil drafft, lle y cytunwyd ar y broses uchod ac yn 
dilyn hynny rydym wedi datblygu ein fframwaith cyfan ar y sail hon. 

Nid yw cyhoeddi'r Cynllun Cyflenwi Carbon Isel cyn cytuno ar y rheoliad cyllideb garbon 
gyntaf, a thri mis yn gynnar, yn ymarferol ac nid yw'n cyd-fynd ag ysbryd y Ddeddf. Felly, ni 
fyddaf yn cyhoeddi'r Cynllun ochr yn ochr â'r Rheoliadau ym mis Rhagfyr. 

Fodd bynnag, mae sawl ffordd i'r Pwyllgor gyfrannu at hyn, megis drwy ein Hymgynghoriad 
a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy'n nodi llawer iawn o gyd-destun a rhesymeg ar gyfer ein 
dull strategol arfaethedig. Mae dau ddigwyddiad rhanddeiliad yn cael eu cynnal i gefnogi'r 
ymgynghoriad. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus yn ffurfio un haen o dystiolaeth, a fydd yn 
sail i'n dadansoddiad. Mae hyn yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglen gynhwysfawr o waith sy'n 
gweithredu ar draws Llywodraeth Cymru sy'n edrych ar ymyriadau polisi carbon isel. 

Byddaf hefyd yn gwneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn ym mis Medi ar ôl y Pwyllgor 
Craffu yn gynharach eleni. 

Mae datblygu fframwaith polisi i fodlon ein hamcanion dadgarboneiddio, ac amcanion 
ehangach Llywodraeth Cymru, yn her gyffrous ac yn un yr wyf wedi ymrwymo iddi. Fodd 
bynnag, mae hefyd yn gymhleth. Mae rhai heriau penodol yng Nghymru yn ymwneud â 
chyflawni ein huchelgeisiau carbon isel, a'r her fwyaf yw maint ein sector diwydiannol. Fodd 
bynnag, gallai'r heriau hefyd gynnig cyfleoedd sylweddol i Gymru gyda'r ymateb polisi cywir. 

Mae'n ddyletswydd arnaf i sicrhau bod y fframwaith polisi yn addas at y diben ac yn dod â'r 
gwerth mwyaf i ddinasyddion Cymru yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. 

 

Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 

Llywodraeth Cymru 

 

8 Hydref 2018 

 

Annwyl Lesley, 

Y cyllidebau carbon a'r rhaglen datgarboneiddio 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 7 Medi 2018 ynghylch cynigion Llywodraeth Cymru 

ar gyfer ystyriaeth y Cynulliad o'r Cynllun Cyflawni Carbon Isel a'r rheoliadau cyllidebu 

carbon drafft cysylltiedig. Mae'r Pwyllgor yn croesawu eich gwahoddiad i gymryd rhan yn 

y gwaith o ddatblygu'r Cynllun Cyflawni. 

Byddwch yn ymwybodol, o dan Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd (yr Alban) 2009, bod 

Cynlluniau Cyflenwi cyfatebol yn destun gweithdrefnau craffu mwy trylwyr a rhaid eu 

gosod gerbron y Senedd mewn fersiwn drafft am gyfnod o 60 diwrnod cyn llunio'r fersiwn 

terfynol. Rydym yn gwerthfawrogi nad ydych o dan unrhyw rwymedigaeth statudol i 

gyhoeddi Cynllun Cyflawni drafft o dan ddeddfwriaeth Gymreig gyfatebol. Fodd bynnag, o 

ystyried ei arwyddocâd, ac mai hwn fydd y Cynllun Cyflawni cyntaf o'i fath o dan Ran 2 o 

Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhannu fersiwn 

drafft o'r Cynllun Cyflawni â ni cyn gynted ag y bo modd. 

Rydym yn deall y bydd y Cynllun Cyflawni yn cael ei lywio gan ymatebion i'ch 

ymgynghoriad diweddar, Cyflawni ein Llwybr Carbon Isel hyd at 2030. Mae llawer o'r 

rhanddeiliaid y byddai'r Pwyllgor yn dymuno clywed ganddynt yn debygol o fod wedi 

ymateb i'ch ymgynghoriad diweddar. Felly, byddai o gymorth mawr pe baech yn ystyried 

rhannu unrhyw ymatebion gyda ni (yn amodol ar ddarpariaethau'r Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth) er mwyn llywio ein gwaith.  
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Yn olaf, er mwyn sicrhau y gall y Pwyllgor fwydo i mewn i waith datblygu'r Cynllun 

Cyflawni mewn da bryd, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn amlinellu'n fanwl yr amserlen 

ar gyfer cwblhau'r Cynllun Cyflawni cyn iddo gael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2019.  

Byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi gwybod i ni am eich penderfyniadau mewn cysylltiad 

â'r ceisiadau hyn cyn gynted ag y bo modd ac, os ydych yn cytuno i rannu ymatebion yr 

ymgynghoriad gyda'r Pwyllgor, eich bod yn gwneud hynny erbyn 19 Hydref er mwyn 

galluogi'r Pwyllgor i wneud ei waith mewn da bryd. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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