
 

Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Rhagfyr 2018 

Amser: 09.00

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 

(09.00)   

Dogfennau atodol: 

 

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

cyhoedd o eitemau 3, 6 a 7 o gyfarfod heddiw a'r cyfarfod ar 12 

Rhagfyr  2018 i drafod  yr adroddiad drafft ar Fil Amaethyddiaeth 

y DU 

(09.00)   

Dogfennau atodol: 

 

3 Sesiwn friffio ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 

gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU 

(09.00-09.30) (Tudalennau 1 - 17)  

Dogfennau atodol: 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Darpariaethau Sefydliad Masnach 

y Byd 

4 Trafod Bil Amaethyddiaeth y DU: sesiwn dystiolaeth gydag 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 

(09.30-10.30) (Tudalennau 18 - 41)  

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



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

Gwledig 

Tim Render, Cyfarwyddwr Arweiniol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, 

Llywodraeth Cymru 

Peter McDonald, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Diwygio Rheoli Tir, 

Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

5 Papurau i'w nodi 

(10.30)   

Dogfennau atodol: 

 

5.1 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at y Llywydd ynghylch y Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer  Bil Amaethyddiaeth y DU 

 (Tudalennau 42 - 44)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd - 18 Tachwedd 2018 

5.2 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion  

Gwledig ynghylch y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus 

 (Tudalennau 45 - 52)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd - 27 Tachwedd 2018 

5.3 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion  

Gwledig ar ôl y sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet yn y 

cyfarfod Pwyllgor ar 8 Tachwedd 2018 

 (Tudalennau 53 - 54)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Cabinet - 21 Tachwedd 2018 



5.4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullnio a Materion 

Gwledig at y Cadeirydd ynghylch Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 

2018 

 (Tudalennau 55 - 62)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Cabinet - 20 Tachwedd 2018 

6 Blaenraglen Waith 

(10.30-10.45) (Tudalennau 63 - 70)  

Dogfennau atodol: 

Blaenraglen Waith 

7 Trafod tystiolaeth lafar 

(10.45 - 11.15)   

Dogfennau atodol: 
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9 Tachwedd 2018 

Annwyl Lywydd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) ar gyfer Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU 

Ar 7 Hydref 2018, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm ar gyfer Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Materion Gwledig (y Pwyllgor) i'w ystyried. Pennodd y Pwyllgor Busnes 14 Rhagfyr 2018 ar 

gyfer cyflwyno adroddiad. 

O ystyried arwyddocâd hanesyddol y Bil hwn a'i oblygiadau i ddyfodol y sector 

amaethyddol yng Nghymru, mae'r Pwyllgor wedi bod yn awyddus iawn i glywed gan 

Ysgrifennydd y Cabinet am ei bwriadau ar gyfer defnyddio'r darpariaethau yn y Bil, pe bai'r 

Cynulliad yn cytuno i roi ei gydsyniad i Senedd y DU ddeddfu ar ei ran.  

Dim ond ar 6 Rhagfyr y mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gael, ac am awr yn unig, i drafod 

holl ddarpariaethau'r Bil. Er mwyn bodloni terfyn amser y Pwyllgor Busnes ar gyfer llunio 

adroddiad, bydd angen i'r Pwyllgor baratoi, ystyried a chytuno ar ei adroddiad ar y 

Memorandwm cyn pen chwe diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet. 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i ofyn i'r Pwyllgor Busnes ychwanegu 10 diwrnod gwaith at yr 

amserlen ar gyfer llunio adroddiad ar y Memorandwm, er mwyn gallu cyfarfod ag 

Ysgrifennydd y Cabinet ac i roi digon o amser i'r Pwyllgor ystyried a chytuno ar ei 

adroddiad a'i baratoi i'w gyhoeddi. 

Gan ragweld y bydd Memoranda mawr eraill yn cael eu gosod yn y Cynulliad, da o beth 

fyddai tynnu sylw'r Pwyllgor Busnes at ddau fater ehangach mewn perthynas â'r 

amserlenni ar gyfer ystyried Memoranda. 

Elin Jones AC 

Y Llywydd 
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Yn gyntaf, mae Rheol Sefydlog 29.1 yn darparu bod yn rhaid i aelod o'r llywodraeth osod 

Memorandwm dim mwy na phythefnos fel rheol ar ôl i Fil gael ei gyflwyno gan Lywodraeth 

y DU.  

Gosodwyd y Memorandwm ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU dros dair wythnos ar ôl i'r Bil 

gael ei gyflwyno yn Senedd y DU. Yn yr un modd, cyflwynwyd Bil Pysgodfeydd y DU yn 

Senedd y DU ar 25 Hydref. Erbyn 8 Tachwedd, nid oedd Memorandwm wedi'i osod yn y 

Cynulliad, er bod pythefnos wedi mynd heibio ers cyflwyno Bil y DU. 

Mae oedi wrth osod Memorandwm yn golygu'n anochel fod gan y Cynulliad lai o amser i 

graffu arno, o gofio bod yr amserlen gyffredinol yn cael ei rheoli gan daith Bil y DU drwy'r 

Senedd. Byddai'n dda o beth pe gallai'r Pwyllgor Busnes gofio bod angen cydymffurfio â 

Rheol Sefydlog 29.1 wrth benderfynu ar yr amserlen ar ystyried Memorandwm mewn 

Pwyllgor. 

Wrth gwrs, fe all y bydd eithriadau pan na ellir cwrdd â'r rheol sy’n pennu pythefnos. Mewn 

achosion o'r fath, byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Pwyllgor Busnes ofyn i Lywodraeth 

Cymru egluro'r rhesymau am hynny. Gallai'r wybodaeth hon helpu i lywio penderfyniad y 

Pwyllgor Busnes ar yr amserlen. 

Yn ail, os bydd y Pwyllgor Busnes yn penderfynu cyfeirio Memorandwm at Bwyllgor i 

graffu'n fanwl arno byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Pwyllgor Busnes geisio cadarnhad bod 

Ysgrifennydd y Cabinet neu'r Gweinidog perthnasol yn gallu sicrhau eu bod ar gael i ddod 

gerbron y Pwyllgor yn ystod cyfnod paratoi'r adroddiad. Yn ddelfrydol, dylai hyn ddigwydd 

yn ddigon cynnar yn ystod y cyfnod adrodd er mwyn cael tystiolaeth Ysgrifennydd y 

Cabinet neu'r Gweinidog ar gyfer adroddiad y Pwyllgor. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried cais y Pwyllgor am estyniad i'r dyddiad ar gyfer 

paratoi adroddiad a'r ddau fater ehangach a amlygwyd gan y Pwyllgor. 

Yn gywir 
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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 

27 Tachwedd 2018 

Annwyl Lesley, 

 

Yn dilyn cyhoeddi Brexit a'n tir, cytunodd y Pwyllgor i wneud darn byr o waith i asesu’r 

risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â dull seiliedig ar ganlyniadau o weithredu’r cynllun 

Nwyddau Cyhoeddus, a nodwyd yn yr ymgynghoriad.  

Er mwyn llywio ein gwaith, cynhaliwyd sesiynau tystiolaeth gydag academyddion, 

cynrychiolwyr o NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, RSPB, Ymddiriedolaeth Bywyd 

Gwyllt Cymru, a'r rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyflwyno cynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau.  

Gellir crynhoi'r tair neges allweddol a ddeilliodd o'n gwaith fel a ganlyn -  

• Datblygu cynlluniau - y newid o'r taliadau sylfaenol i'r ddau gynllun taliadau 

arfaethedig, gan gynnwys cynllun taliadau am nwyddau cyhoeddus, yw'r newid 

mwyaf arwyddocaol i’r dull o gefnogi’r sector amaethyddiaeth am dros 40 mlynedd. 

Bydd angen cyflwyno'r Cynllun Nwyddau Cyhoeddus ar raddfa nas gwelwyd o'r 

blaen. Bydd hyn yn gofyn am waith modelu a chynlluniau peilot manwl ac 

ymgysylltiad â'r diwydiant i sicrhau bod y cynlluniau'n addas i'w diben; 

• Gweithredu - mae'r amserlen ar gyfer dechrau'r broses o drosglwyddo i'r cynlluniau 

newydd (sy'n dechrau yn 2020) yn fyr iawn, yn erbyn cefndir o ansicrwydd digynsail 

(y bydd peth ohono’n cael effaith uniongyrchol ar y sector amaethyddiaeth, megis 

trefniadau masnachu yn y dyfodol); a hefyd 

• Cyllid - mae diffyg eglurder ynghylch sut y bydd y cynlluniau arfaethedig yn cael eu 

hariannu ar ôl 2020.  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad yn flaenorol i Ddyfodol Rheoli Tir 

yng Nghymru, a oedd yn ystyried taliadau a chymorth yn y dyfodol i ffermwyr Cymru 

unwaith y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ('UE'). Yn ein hadroddiad, daethom 

i'r casgliad y dylai Llywodraeth Cymru archwilio'r potensial ar gyfer cyflwyno 

mecanweithiau cymorth sy'n sail i gynhyrchu bwyd o safon uchel a chyflawni canlyniadau 

cynaliadwy. Gwnaethom nifer o argymhellion i'r perwyl hwnnw.  

Gan adeiladu ar yr adroddiad, rydym wedi nodi'r materion allweddol a godwyd mewn 

tystiolaeth fanylach ar gynlluniau seiliedig ar ganlyniadau yr hoffem eu dwyn i’ch sylw. 
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Credwn fod angen archwilio'r materion hyn ymhellach fel rhan o ddatblygiad parhaus y 

cynlluniau arfaethedig.  

Datblygu cynlluniau 

Modelu a chynlluniau peilot 

Mynegodd Undeb Amaethwyr Cymru bryder dwys bod y cynigion a nodir yn y ddogfen 

ymgynghori, yn eu geiriau hwy yn “untried, untested, unmodelled and unpiloted” a chan 

hynny, bod dim dealltwriaeth am yr effeithiau economaidd neu amgylcheddol. Esboniodd, 

mewn cymhariaeth, fod modelu helaeth wedi'i wneud ar gyfer cynigion cynllun blaenorol y 

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Roedd hyn yn cynnwys asesiad o'r effaith ar fusnesau 

unigol ac ar wahanol leoliadau daearyddol. Roedd y canfyddiadau wedi dangos “with most 

of the models, [there were] huge movements of money for certain areas, which would have 

had very catastrophic impacts for those areas”.  

Roedd consensws y dylid sefydlu cynlluniau peilot cyn neu yn ystod y cyfnod pontio i 

helpu i lywio datblygiad a gweithrediad y cynllun arfaethedig.  

A allwch chi ddarparu gwybodaeth am y gwaith modelu a fydd yn cael ei wneud i 

oleuo datblygiad cynigion manwl ar gyfer y cynllun Nwyddau Cyhoeddus, gan 

gynnwys yr amserlenni a fydd yn cael eu dilyn a'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r 

gwaith hwn.  

Hoffem i chi egluro pryd rydych chi'n bwriadu sefydlu cynlluniau peilot, ar ba raddfa, 

a sut y byddant yn cael eu hariannu.  

A allwch egluro pam nad ydych wedi gwneud unrhyw asesiad o effaith bosibl eich 

cynlluniau arfaethedig, cyn i chi gynnal eich ymgynghoriad Can you explain why you 

haven’t undertaken any assessment of the potential impact of your proposed 

schemes, before you undertook your consultation? 

Ymgysylltu a chydweithio 

Roedd tystion yn cytuno y bydd ymgysylltu a chydweithio wrth ddatblygu cynlluniau yn 

ganolog i'w llwyddiant. Fe bwysleision nhw’r angen am ddull o’r gwaelod i fyny, a oedd yn 

dibynnu ar lefel uchel o ymwneud gan ffermwyr a mewnbwn gan y gymuned wledig 

ehangach. 

Pwysleisiodd tystion fod gan ffermwyr gyfoeth o wybodaeth a phrofiad, a’u bod yn deall 

pa ganlyniadau y gellir yn rhesymol eu cyflawni ar eu tir. Dylid harneisio hyn wrth 

ddatblygu cynlluniau a nodi canlyniadau priodol.  

Canfu gwerthusiad o Dartmoor Farming Futures fod ymwneud gan ffermwyr â’r broses o 

ddylunio cynlluniau yn gallu arwain at well perchnogaeth ar eu cytundebau a dealltwriaeth 

amdanynt sydd, yn ei dro, yn arwain at well canlyniadau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i 

ymwneud gan ffermwyr â mesur a monitro canlyniadau. 

Tudalen y pecyn 46



 

Mae'r cynlluniau y cyfeirir atynt mewn tystiolaeth gan gynnwys Rhaglen Burren, Dartmoor 

Farming Futures a Chynllun Taliadau Amaeth-Amgylcheddol Gogledd Swydd Efrog 

(RBAPS) wedi llwyddo i ennyn ymgysylltiad ffermwyr a rheolwyr tir â phob cam o'r gwaith 

datblygu. Fodd bynnag, mae'r cynlluniau hyn yn tueddu i fod ar raddfa fach. Credwn y 

bydd ailadrodd y llwyddiant hwn ar y raddfa sy'n ofynnol ar gyfer cynllun cenedlaethol yn 

her.  

A allwch chi ddarparu gwybodaeth sy’n egluro sut yr ydych yn bwriadu cynnwys 

ffermwyr a rheolwyr tir wrth ddatblygu cynlluniau ac, yn benodol, wrth ddatblygu 

cynlluniau peilot cychwynnol?  

Mynediad at gynlluniau 

Roedd undebau ffermio yn mynnu y bydd y cynllun arfaethedig yn disodli'r Cynllun 

Taliadau Sylfaenol fel y brif ffrwd incwm i ffermwyr. Felly, mae'n rhaid iddo fod yn hygyrch i 

ffermwyr ar draws yr holl sectorau amaethyddol ac ardaloedd daearyddol.  

Pwysleisiodd tystion yr angen i sicrhau nad yw'r cynllun arfaethedig yn rhoi tenant-

ffermwyr dan anfantais. Yn benodol, byddai'n bwysig ystyried sut orau i wobrwyo ffermwyr 

â thenantiaethau tymor byr wrth gyflawni canlyniadau hirdymor.  

Disgwyliwn i waith modelu a chynlluniau peilot yn y dyfodol gael eu defnyddio i 

asesu i ba raddau y mae’r cynllun arfaethedig yn hygyrch i ffermwyr ar draws 

sectorau amaethyddol ac ardaloedd daearyddol.  

Diffinio canlyniadau a dangosyddion 

Pwysleisiodd yr RSPB yr angen i sicrhau bod canlyniadau'n adlewyrchu ymrwymiadau i 

dargedau rhyngwladol, er enghraifft, newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â blaenoriaethau 

lleol. Lle bo hynny'n bosibl, dylid datblygu a chytuno ar ganlyniadau mewn cydweithrediad 

â chymunedau lleol. Nododd yr RSPB fod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn enghraifft 

gadarnhaol o weithio ar y cyd i ddarparu prosiectau ar raddfa’r dirwedd. 

Mynegwyd barn debyg gan yr Athro Christie a awgrymodd fod cynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau yn rhoi cyfle ar gyfer mwy o leoliaeth, lle gellid datganoli penderfyniadau, er 

enghraifft, i Barciau Cenedlaethol neu awdurdodau lleol, a’r rheiny’n cael eu goleuo gan 

gymunedau lleol.  

Roedd consensws cryf y dylai'r canlyniadau gael eu diffinio'n glir a bod yn hawdd i’w deall. 

Pwysleisiodd tystion bwysigrwydd nodi dangosyddion priodol a chadarn i asesu effaith y 

cynllun. Eglurodd yr Athro Christie fod rhai dangosyddion yn haws i'w mesur nag eraill. Er 

enghraifft, mae dangosyddion bioamrywiaeth yn dueddol o fod yn haws i'w mesur na 

dangosyddion sy’n ymwneud â lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd neu ansawdd dŵr. 

Galwodd Dr Hockley am linell sylfaen reoleiddiol glir er mwyn gwobrwyo rheolwyr tir am 

ychwanegedd. 
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Cododd Undeb Amaethwyr Cymru bryderon ynghylch "loteri codau post" lle roedd risg y 

gallai rhai ffermwyr fod ar eu colled oherwydd prosesau ecolegol sydd y tu hwnt i'w 

rheolaeth. Clywsom, am y rheswm hwn, nad oedd nifer yr adar ar y tir yn cael ei 

ddefnyddio fel dangosydd yng Nghynllun Taliadau Amaeth-Amgylcheddol seiliedig ar 

Ganlyniadau Gogledd Swydd Efrog (RBAPS). Amlygodd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt 

Cymru yr angen i ystyried graddfa'r dalgylch cyfan yn hytrach na bod yn rhy ddiffiniol, gan 

ystyried prosesau ecolegol ac atebion seiliedig ar natur ar raddfa’r dirwedd. 

Rydym yn disgwyl i ddangosyddion gael eu diffinio'n glir, bod yn hawdd i’w deall a 

bod yn deg. Dylid eu datblygu a'u cytuno ar y cyd â chymunedau lleol a rheolwyr tir 

er mwyn sicrhau dealltwriaeth a chefnogaeth. 

A allwch chi egluro pryd yr ydych yn bwriadu cyflwyno cynigion gerbron ar gyfer 

llinell sylfaen reoleiddiol newydd, ac a fydd unrhyw linell sylfaen reoleiddiol newydd 

ar waith cyn bod y cynllun Nwyddau Cyhoeddus yn cael ei gyflwyno.  

Taliadau 

Un o'r pryderon allweddol a godwyd gan undebau ffermio oedd effaith taliadau seiliedig ar 

ganlyniadau ar incwm ffermwyr, ac ar eu gallu i gynllunio a buddsoddi yn eu busnesau.  

Roedd Undeb Amaethwyr Cymru yn mynnu y byddai taliadau amrywiol rhwng 

blynyddoedd yn "anochel" pe bai taliadau'n gysylltiedig â chyflwyno canlyniadau. 

Pwysleisiodd y bydd cyflawni canlyniadau yn dibynnu ar nifer o newidynnau allanol sydd y 

tu hwnt i reolaeth ffermwyr (er enghraifft, tywydd eithafol). 

Mynegwyd pryder y gallai'r cynllun arfaethedig i bob pwrpas gosbi ffermwyr sydd â hanes 

hir o gyflawni canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol trwy arferion rheoli tir da. 

Pwysleisiodd NFU Cymru yr angen i sicrhau bod y cynllun arfaethedig yn gwneud y 

canlynol: "reward what’s already on the farm, what farmers have already done and what 

they’re caring for”. Mynegwyd barn debyg gan Dr Hockley a'r RSPB.  

Pwysleisiodd tystion yr angen i roi gwobr deg i ffermwyr, a fyddai’n golygu bod angen 

strwythur taliadau sydd wedi’i fwriadu i gymell ffermwyr i gymryd rhan yn y cynllun 

arfaethedig.  

Amlygodd nifer o dystion anawsterau posibl sy'n gysylltiedig â thaliadau yn seiliedig ar 

ganlyniadau yn unig, o ystyried yr amser a gymer i newidiadau mewn arferion rheoli 

gyflawni canlyniadau. Byddai'n bwysig nodi sut y gellid cysylltu taliadau â chanlyniadau yn 

y tymor byr.  

Nid oedd yr un o'r cynlluniau y cyfeiriwyd atynt mewn tystiolaeth yn seilio taliadau ar 

ganlyniadau yn unig. Dywedodd yr Athro Christie fod y rhan fwyaf o gynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau yn fodelau ‘hybrid’, lle mae rhan o daliad yn gysylltiedig â chyflawni 

canlyniadau cytunedig a rhan yn daliad am gydymffurfio â chyfundrefn reoli ragnodedig. 

Eglurodd fod hyn yn lleihau'r risg i ffermwyr ac y gallai annog pobl i ymuno â’r cynllun. Ar 
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hyn o bryd mae lefel y taliad yn aml yn seiliedig ar incwm a gaiff ei hepgor, y costau a gaiff 

eu hysgwyddo a'r hyfforddiant a gaiff ei gwblhau. Roedd hyn yn cael ei briodoli’n bennaf i 

reolau Ewropeaidd ar gyfer taliadau. 

Awgrymodd Dr Hockley y byddai model hybrid yn arbennig o bwysig yn gynnar yn y 

cynlluniau. Byddai hyn yn ei gwneud yn bosibl rhoi taliadau ar gyfer camau cynnar i, er 

enghraifft, sefydlu coetiroedd, a gallai'r cynlluniau ddatblygu’n raddol i fod â mwy o 

bwyslais ar daliadau seiliedig ar ganlyniadau wrth iddynt symud ymlaen a bod modd 

mesur canlyniadau.   

Hoffem wybod pa ystyriaeth rydych wedi’i rhoi i gyflwyno ‘model hybrid’, y clywsom 

ei fod yn gallu helpu i liniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â dull seiliedig ar ganlyniadau. 

 

Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth  

Cafwyd barn gymysg gan dystion wrth ystyried a fyddai cydymffurfio â Chytundeb 

Sefydliad Masnach y Byd ('WTO') ar Amaethyddiaeth yn rhwystr i'r cynllun arfaethedig.  

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru y canlynol am y Cytundeb ar Amaethyddiaeth: “fairly 

explicit in what it doesn’t allow, which is payment above the income foregone 

measurement”. Mynegodd bryder difrifol nad yw Llywodraeth Cymru eto wedi mynd i'r 

afael â chwestiwn cydymffurfio galwodd am gamau pellach yn hyn o beth. Tynnodd Undeb 

Amaethwyr Cymru sylw at y ffaith y byddai diffyg sicrwydd yn golygu bod risg o her yn y 

dyfodol, a allai arwain at anghydfodau masnach hir. 

O dan Fil Amaethyddiaeth y DU (‘Bil y DU'), bydd Llywodraeth y DU yn gyfrifol am sicrhau 

bod holl bolisïau cymorthdomestig y DU yn cydymffurfio â Sefydliad Masnach y Byd. Bydd 

hefyd yn gyfrifol am bennu nenfydau ariannol yng Nghymru (a'r gwledydd datganoledig 

eraill) mewn perthynas â chymorth amaethyddol, ac am sefydlu proses benderfynu ar gyfer 

dosbarthu cymorth yn unol â meini prawf Sefydliad Masnach y Byd.  

Eglurodd NFU Cymru nad oedd yn glir sut y bydd Llywodraeth y DU yn ymdrin â'i 

chyfrifoldeb i sicrhau cydymffurfiaeth neu beth fydd goblygiadau hyn ar gyfer cyflawni'r 

cynllun arfaethedig. Dywedodd NFU Cymru, wrth i'r cynllun arfaethedig fynd yn ei flaen, y 

bydd yn hollbwysig sicrhau bod taliadau am ganlyniadau yn cael eu caniatáu uwchlaw 

incwm a hepgorwyd neu gostau a ysgwyddwyd.    

Rydym yn ymwybodol o'ch trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU ynghylch y 

darpariaethau sy’n ymwneud â Sefydliad Masnach y Byd o fewn Bil y DU. Bydd y 

penderfyniadau hyn yn dwyn goblygiadau sylweddol i'r cynllun arfaethedig a'r dull o ran 

taliadau yn y dyfodol. Gan hynny, rydym yn gobeithio y doir i gytundeb gyda Llywodraeth 

y DU, a hynny fel mater o frys.  
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Hoffem gael manylion am y gwaith yr ydych wedi'i wneud i’ch argyhoeddi eich hun y 

gellir cyflawni'r cynllun arfaethedig yn llwyddiannus yn unol â Chytundeb Sefydliad 

Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth.  

 

Gweithredu 

Amser 

Mynegodd undebau ffermio bryder ynghylch yr amserlenni arfaethedig ar gyfer 

gweithredu'r cynllun, yn enwedig o gofio nad oedd gwaith modelu manwl ac asesiadau o’r 

effaith wedi cael eu cwblhau eto ac nad oedd cynlluniau peilot wedi'u sefydlu eto. 

Eglurodd Undeb Amaethwyr Cymru fod Tir Gofal, y cynllun amaeth-amgylcheddol 

blaenorol, wedi cael ei dreialu dros gyfnod o saith mlynedd cyn ei weithredu'n llawn.  Yn yr 

un modd, eglurodd NFU Cymru fod diwygiadau blaenorol i’r PAC wedi'u gweithredu dros 

gyfnod o sawl blwyddyn.    

Awgrymodd NFU Cymru y dylai Llywodraeth Cymru ystyried estyn contractau presennol 

Glastir sydd i fod i ddod i ben yn 2018 a 2019, a fyddai'n rhoi mwy o amser i'r cynllun 

arfaethedig gael ei ddatblygu a'i brofi cyn ei weithredu.   

Roedd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru yn cydnabod yr angen am gyfnod pontio 

priodol. Fodd bynnag, mynegodd bryder ynghylch oedi cyn gweithredu ac ailadroddodd yr 

angen am gamau cyflym i fynd i'r afael â'r dirywiad cyflym mewn bioamrywiaeth.   

Mae Brexit a'n tir yn cynnwys cyfnod pontio arfaethedig o 2020 i 2025. Mae amserlen 

Llywodraeth y DU sy'n cyd-fynd â'r Bil Amaethyddiaeth yn awgrymu y bydd pontio yn 

Lloegr yn dechrau flwyddyn yn ddiweddarach yn 2021, ac y bydd y broses ddiwygio’n cael 

ei chwblhau erbyn 2027.  

Hoffem i chi esbonio pam yr ydych yn ceisio dechrau’r cyfnod pontio yn 2020, ac a 

yw hyn yn ymarferol, o ystyried eich ymrwymiad na fydd “dim newidiadau hyd nes 

bydd y cynlluniau newydd yn barod i gael eu cyflwyno”.  

Capasiti: 

Awgrymodd undebau ffermio na ddylid tanbrisio maint yr her wrth drosglwyddo i'r cynllun 

arfaethedig. Gofynnwyd a oes digon o allu gweinyddol ac ymgynghorol i gyflawni'r cynllun 

arfaethedig, yn enwedig o ystyried faint o geisiadau a ragwelir a'r amserlenni dan sylw.  

Yn ôl yr undebau ffermio, gallai fod cymaint â 25,000 o geisiadau o'i gymharu â'r 16,000 i 

17,000 o hawlyddion o dan y Cynllun Taliadau Sylfaenol. Mynegwyd pryder y byddai 

capasiti annigonol yn gallu arwain at oedi i ffermwyr o ran cael mynediad at  y cynllun, ac o 

ran cael taliadau. Cyfeiriodd Undeb Amaethwyr Cymru at yr anawsterau yn Lloegr wrth 

weithredu Cynllun Taliad Sengl yr UE ('SPS'). Roedd oedi wrth weinyddu taliadau wedi 

arwain at gosbau ariannol sylweddol. Yn ôl adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 
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fe gododd yr anawsterau hyn, yn rhannol, am fod yr Asiantaeth Taliadau Gwledig wedi 

tanbrisio maint y gwaith y mae ei angen i weithredu Cynllun y Taliad Sengl.  

Dywedodd Dr Hockley bod y cynllun arfaethedig oedd “not that radical a departure from 

Glastir” a’i fod yn darparu ar gyfer diwygio pellach dros amser. Awgrymodd y byddai'r 

cyfnod pontio yn ddefnyddiol i ddarparu ar gyfer unrhyw addasiadau gweinyddol ac i fynd 

i'r afael ag unrhyw broblemau o ran capasiti.   

Hoffem gael manylion unrhyw waith a wnaed i asesu'r cynnydd posibl yn nifer y 

ceisiadau dan y cynllun arfaethedig. Hoffem gael sicrwydd pellach bod digon o 

gapasiti o fewn gwasanaethau cynghori cyfredol a Thaliadau Gwledig Cymru i sicrhau 

trosglwyddiad esmwyth i’r cynllun arfaethedig.  

 

Monitro 

Fel a nodwyd yn flaenorol, pwysleisiodd tystion bwysigrwydd cynnwys ffermwyr wrth 

fonitro canlyniadau. Mae hyn yn gwella dealltwriaeth am y cynllun, yn meithrin 

perchenogaeth ac yn cynyddu eu hymrwymiad.  

Mae tystiolaeth o'r gwerthusiad o gynlluniau presennol, gan gynnwys Rhaglen Burren, yn 

tynnu sylw at yr angen am hyfforddiant dwys ar fonitro canlyniadau ar gyfer cynghorwyr a 

ffermwyr.  

Eglurodd yr Athro Christie fod y mwyafrif o ffermwyr, mewn llawer o brosiectau peilot, yn 

gallu hunan-fonitro ar ôl blwyddyn, gyda chymorth byrdymor, ychwanegol yn ofynnol ar 

gyfer rhai. Mae hyfforddiant gloywi hefyd ar gael. Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau yn cyfuno 

hunan-fonitro gydag asesiad ail neu drydydd parti. Mae'r dull cyfunol hwn wedi'i 

fabwysiadu'n llwyddiannus gan Dartmoor Farming Futures lle’r oedd cywirdeb yr 

hunanasesu tua 70%.  

Tynnodd yr RSPB sylw at gyfyngiadau Rhaglen Monitro a Gwerthuso gyfredol Glastir 

('GMEP'), yn enwedig diffyg dangosyddion priodol i fonitro newidiadau mewn 

rhywogaethau prin yn effeithiol. 

Hoffem gael eglurhad o rôl ffermwyr wrth fonitro canlyniadau o dan y cynllun 

Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig. Hoffem hefyd fanylion unrhyw waith a wnaed, neu 

sydd yn yr arfaeth, i asesu gofynion hyfforddi ffermwyr i'w galluogi i gynnal 

hunanasesiadau, ac unrhyw ddadansoddiad o'r costau hyfforddi cysylltiedig.  

 

Cyllid 

Roedd yr ansicrwydd ynghylch cyllid yn y dyfodol ar gyfer rheoli tir yn bryder allweddol i 

gynrychiolwyr o'r sectorau amaethyddol ac amgylcheddol. Roeddent yn galw am arian 

diogel, hirdymor i roi hyder mewn cynlluniau yn y dyfodol, sicrwydd i ffermwyr, ac i sicrhau 

gwelliannau amgylcheddol pendant.  
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Mynegodd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru bryder y bydd y cynllun arfaethedig, o 

dan drefniadau cyllido yn y dyfodol, yn cystadlu am gyllid gyda blaenoriaethau 

gwleidyddol a chyhoeddus eraill, megis iechyd ac addysg. Pwysleisiodd Ymddiriedolaeth 

Bywyd Gwyllt Cymru a'r RSPB yr angen i’r cynlluniau ddangos gwerth am arian a dal dŵr yn 

wyneb mwy o graffu cyhoeddus. Roeddent o'r farn y byddai dull seiliedig ar ganlyniadau 

yn helpu i gyflawni hyn. Mynegwyd barn debyg gan yr Athro Christie. 

Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i ddiogelu cyllid cyffredinol ar gyfer 

cymorth ffermydd y DU tan ddiwedd y Senedd yn 2022.  Bydd trefniadau ariannu yn y 

dyfodol yn y tymor byr a'r tymor hwy yn dibynnu ar gydweithio effeithiol rhwng y DU a 

Llywodraeth Cymru. Mae gennym bryderon difrifol, felly, bod Llywodraeth y DU wedi dewis 

peidio ag ymgysylltu’n llawn â chi cyn sefydlu'r panel cynghori annibynnol i ystyried sut y 

caiff y cyllid hwn ei ddosbarthu.  

Rydym yn nodi cynnig Llywodraeth y DU i adael i gynrychiolydd ar ran Cymru 

eistedd ar y panel. Disgwyliwn ichi fanteisio ar y cynnig hwn i wneud y gorau o gyfle 

Cymru i sicrhau cyllid teg ar gyfer cymorth amaethyddol. Bydd yn bwysig sicrhau 

bod enwebiad Llywodraeth Cymru yn ennyn hyder y sector. 

 

Byddai mabwysiadu'r cynllun Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig yn golygu newid sylweddol 

i'r ffordd y cefnogir ffermwyr Cymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE, a diwedd y PAC yng 

Nghymru.  

Mae ein gwaith wedi amlygu maint yr her i Lywodraeth Cymru os bydd yn datblygu ac yn 

gweithredu cynllun sy'n gallu cyflawni'r amcanion a nodir yn Brexit a'n tir, erbyn diwedd y 

cyfnod diwygio.  

Byddem yn croesawu ymateb i'r materion a godir yn y llythyr hwn fan bellaf erbyn 

31 Ionawr 2019. 

Byddwch yn ymwybodol ein bod wrthi'n ystyried darpariaethau Cymru o fewn Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU, gan gynnwys y rhai sy'n darparu ar gyfer gweinyddu a 

gweithredu'r cynllun Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig. Byddwn yn adrodd ar y Bil 

ddechrau mis Ionawr.  

Yours sincerely, 

 

Mike Hedges AM 

Chair of Climate Change, Environment and Rural Affairs 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 
   
 
 

 

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.   

 
Mike Hedges AC  

Cadeirydd  

Y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, Materion Gwledig a’r Amgylchedd  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
 
 

 
21 Tachwedd 2018 

 
 
 
 
Annwyl Mike 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Tachwedd yn gofyn am eglurhad pellach yn dilyn fy 
mhresenoldeb yn sesiwn y Pwyllgor ar adroddiad cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-
20 a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd.  
  
Derbyniwch fy ymddiheuriadau am oedi ychydig cyn ymateb. Roedd angen gorffen trafod 
gyda DEFRA ynghylch rhai o’r ymholiadau a godwyd gennych am Fil Amaethyddiaeth y DU.  
  
Ystyried Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018  

 
Rwyf wedi nodi eich bwriad i adrodd ar y rheoliadau, yn unol â Rheol Sefydlog 27.8.  
  
Cynllun Cyflawni Carbon Isel  
  
Bydd copi o’r Cynllun Cyflawni ar gael i’r Pwyllgor yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 18 
Mawrth 2019.  
  
Bil Amaethyddiaeth y DU  

  
Rwy’n hyderus nad yw’r Bil yn llesteirio polisi yn y dyfodol. Mae darpariaethau Cymru yn y 
Bil yn rhoi pwerau galluogi eang sy’n caniatáu hyblygrwydd i ystod eang o gynlluniau talu 
posibl gael eu cynllunio a’u gweithredu yn dibynnu ar natur ymadawiad y DU o’r UE a 
chanlyniad yr ymgynghoriad ‘Brexit a’n Tir ‘.  
  
Mae angen cymryd y pwerau eang hyn yn awr fel y gall y Llywodraeth ymateb yn briodol 
unwaith y gwneir penderfyniadau. Fel yr amlinellais yn fy llythyr ar 30 Hydref, hoffwn 
sicrhau’r Pwyllgor na fydd penderfyniadau polisi yn cael eu gwneud cyn ymgynghori 
ymhellach a bydd angen i ddeddfwriaeth eilaidd ar wahân ddod i rym, gan roi cyfle i ’r 
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Cynulliad graffu’n iawn. Rwyf hefyd yn cadarnhau fy mwriad i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth 
(Cymru) i’r Cynulliad unwaith y gwneir penderfyniadau ar bolisi yn y dyfodol.  
  
Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb Brexit, bydd rheoliadau newydd yn cywiro 
diffygion yn rheoliadau’r UE (gan gynnwys rheoliad Taliadau Uniongyrchol y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (CAP) ar gyfer blwyddyn y cynllun 2020) yn dod i rym ar 29 Mawrth 
2019 o dan Ddeddf Ymadael y DU. Yn y senario hon, byddai’r rheoliad Taliadau 
Uniongyrchol yn gymwys tan y flwyddyn hawlio 2020 yn unig. Felly, mae’r ddarpariaeth i 
ganiatáu gwneud Taliadau Uniongyrchol y tu hwnt i 2020 yn cael ei chymryd o dan Fil 
Amaethyddiaeth y DU.  
  
Pe bai cytundeb ar Gyfnod Gweithredu yn rhedeg hyd at 31 Rhagfyr 2020, byddai 
rheoliadau’r UE yn parhau i fod yn gymwys tan y dyddiad hwnnw, ac eithrio rheoliad 
Taliadau Uniongyrchol PAC nad yw wedi’i gynnwys yn y Cytundeb Ymadael drafft ar gyfer 
blwyddyn y cynllun 2020. Fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, nid yw’r Bil Amaethyddiaeth yn 
cynnwys pwerau i wneud Taliadau Uniongyrchol yn 2020 yn y senario hon. Ni ellir 
cyflwyno’r mecanwaith deddfwriaethol i ddatrys hyn nes bod y Senedd wedi cael pleidlais 
ystyrlon ar y Cytundeb Ymadael terfynol. Os ceir cytundeb, disgwyliwn i’r ddarpariaeth 
barhau i wneud Taliadau Uniongyrchol ym mlwyddyn hawlio 2020 i’w cymryd o dan 
ddeddfwriaeth y DU. 
  
Fel yr ydych yn cydnabod, roeddwn yn glir iawn i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol fod mater rheolau Sefydliad Masnach y Byd yn llinell goch i Lywodraeth 
Cymru ac ni fyddwn yn gallu argymell bod y Cynulliad yn rhoi ei gydsyniad i’r Bil hyd nes y 
byddai hyn wedi ei ddatrys. Rwyf wedi cael trafodaethau cadarnhaol diweddar gyda’r 
Ysgrifennydd Gwladol ac mae swyddogion hefyd yn gwneud cynnydd da wrth ddod o hyd i 
ateb. Efallai na fydd angen diwygio’r Bil i gyflawni hyn a gallai fod yn bosibl dod i ganlyniad 
boddhaol trwy gytundeb rhwng llywodraethau ynghylch sut y dylai’r ddarpariaeth bresennol 
weithredu. Rwy’n gobeithio y bydd ein dwy lywodraeth yn dod i gytundeb ac y byddaf yn 
gallu argymell bod y Cynulliad yn rhoi ei gydsyniad maes o law.   
  
Bil Pysgodfeydd y DU  

 

Mae Rheol Sefydlog 29 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru lunio memorandwm 
cydsyniad deddfwriaethol fel rheol o fewn pythefnos i gyflwyno’r Bil ac rydym bob amser yn 
ceisio cydymffurfio â’r dyddiad cau hwnnw. Nid yw hyn wedi bod yn bosib mewn ambell 
achos diweddar, ond mae’n rhaid inni gydnabod bod gan y Bil Pysgodfeydd faterion 
cydsynio sylweddol i’w hystyried, am ei fod yn Fil y DU sy’n delio â goblygiadau Brexit ar 
gyfer sectorau pwysig y mae cyfrifoldeb amdanynt wedi’i ddatganoli. O ganlyniad, mae wedi 
cymryd mwy o amser nag arfer i osod y memorandwm a osodwyd ar 15 Tachwedd. O ran 
materion cydsyniad y Cynulliad o’r fath, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael digon o 
amser craffu ar gyfer y Pwyllgorau.  
  
Cofion, 

  
Lesley Griffiths AC/AM  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio 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 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
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Ein cyf/Our ref: MA-L-LG-0747-18 
 
Mike Hedges AC 
Cadair, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

20 Tachwedd 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Mike 
 
Diolch am eich llythyr o 13 Tachwedd lle rydych yn nodi nifer o gwestiynau ynglŷn â 
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018. Rwy'n falch o ddarparu'r wybodaeth 
ganlynol i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig er mwyn cefnogi’r 
proses craffu. 
 
Cwestiwn 1: Beth fydd yr effaith os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar Reoliadau Newid 
yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 yn y Cyfarfod Llawn? 

 
Lluniwyd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn unswydd fel y bo modd mynd ati cyn 
gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol i bennu’r trywydd deddfwriaethol ar gyfer targedau 
allyriadau er mwyn sbarduno gweithredu. Os na fydd y Cynulliad yn cytuno ar y Rheoliadau, 
byddai hynny'n achosi cryn oedi. Ni fyddem yn gallu mynd ati mewn modd effeithiol i 
ddatblygu ac i gyhoeddi Cynllun Cyflawni. Bydd hynny'n peri ansicrwydd a diffyg eglurder i 
eraill, fel rhanddeiliaid, sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r broses, a bydd hefyd yn dargyfeirio 
adnoddau. 
 
Er na fyddai unrhyw effaith ar darged 2050, oherwydd bod hwnnw'n cael ei nodi yn y 
Ddeddf, mae adrannau 30 a 31 o'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 
bennu targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040, a'r ddwy gyllideb garbon gyntaf, mewn 
rheoliadau cyn diwedd 2018. Os na fydd y Cynulliad yn cymeradwyo'r rheoliadau drafft a 
fydd yn pennu targedau interim a chyllidebau 1 a 2, byddai Gweinidogion Cymru yn torri'r 
ddyletswydd sydd arnynt o dan y darpariaethau hynny. 
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Yn ogystal â hynny, gallai oedi wrth bennu'r gyllideb garbon gyntaf arwain at oedi wrth 
gyhoeddi'n hadroddiad a fydd yn nodi polisïau a chynigion Gweinidogion Cymru ar gyfer 
gweithredu yn unol â’r gyllideb honno. Mae'n ofynnol o dan adran 39 o'r Ddeddf i adroddiad 
gael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl pennu'r gyllideb garbon 
gyntaf. Gan gydnabod bod rhanddeiliaid yn awyddus i'n gweld yn gweithredu yn hyn o beth, 
yr amserlen ar hyn o bryd ar gyfer cyhoeddi'r cynllun yw mis Mawrth 2019. 
 
Os na chymeradwyir y Rheoliadau drafft yn y Cyfarfod Llawn, mae'n bosibl y bydd angen 
inni ofyn i'r Pwyllgor  Newid Hinsawdd am gyngor pellach, a byddai'n hynny'n achosi rhagor 
o oedi cyn i'r Rheoliadau ddod yn ôl gerbron y Cynulliad. Rhaid inni bellach hoelio sylw ar 
weithredu. 
 
Cwestiwn 2: A allwch gadarnhau lefel y gostyngiadau a gyflawnir gan bob un o’r 
pedwar opsiwn a gynhwysir yn eich Asesiad Effaith Rheoleiddiol, a fynegir fel 
gostyngiad canran islaw’r llinell sylfaen?  
 
Mae rhoi amcanestyniad cywir o allyriadau yn y dyfodol ac o effaith polisïau a chynigion 
penodol ar yr allyriadau hynny yn gryn her ac yn destun cryn ansicrwydd, yn enwedig yn 
achos amcanestyniadau hirdymor hyd at 2050. Mae sawl ffordd amrywiol o ragweld 
allyriadau, ac mae hyd yn oed mwy o ansicrwydd wrth gymharu a chyferbynnu modelau 
gwahanol sy'n seiliedig ar ragdybiaethau a senarios gwahanol. 
 
Er mwyn rhoi prawf ar argymhellion y Pwyllgor Newid Hinsawdd ac er mwyn darparu rhagor 
o fanylion i lywio'n Asesiad Effaith Rheoleiddiol, aethom ati i ddatblygu dull penodol i Gymru 
o ragamcanu allyriadau (Allyriadur 2050). Mae'r dull hwnnw wrthi'n cael ei ddatblygu a'i 
fireinio'n barhaus o fewn y llywodraeth er mwyn sicrhau bod gennym y syniad gorau posibl 
o’r trywydd y bydd allyriadau'n ei ddilyn yn y dyfodol. Er ei fod yn edrych ar allyriadau mewn 
ffordd wahanol, mae wedi bod yn ffon fesur werthfawr ar gyfer rhoi prawf ar senarios y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd ac mae wedi rhoi canlyniadau sydd, at ei gilydd, yn gyson â'r 
rheini a gafwyd yn uniongyrchol gan y Pwyllgor hwnnw. 
 
Yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, byddai Opsiwn 1 o dan y model hwn (llinell sylfaen sy'n 
seiliedig ar "fusnes fel arfer") yn sicrhau gostyngiad o 46% erbyn 2050 o gymharu â lefelau 
1990. Mae'n amlwg, felly, na fyddai'n arwain at ostyngiad a fyddai’n unol â'n targed statudol 
ar gyfer 2050. Byddai Opsiynau 2 i 4 yn sicrhau gostyngiadau o ryw 77-78% yn is na lefelau 
1990 ac o gofio'r ansicrwydd mawr y cyfeirir ato uchod, yn enwedig wrth drosi rhwng y 
dulliau modelu gwahanol a fabwysiedir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd a Llywodraeth 
Cymru, bernir y byddent o fewn ystod sy'n gyson â’r dadansoddiad arbenigol a ddarparwyd 
gan y Pwyllgor hwnnw yn ei gyngor. 
  
Ar y sail hon, rydym yn hyderus mai'r ffordd orau i Gymru sicrhau dyfodol carbon isel er 
mwyn bodloni'r rhwymedigaethau statudol sydd arni yw deddfu ar gyfer y trywydd a 
argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, ac mai dyna hefyd yw’r ffordd orau o gadw'r 
ddysgl yn wastad rhwng costau a'n nodau a'n hamcanion llesiant. 
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Cwestiwn 3: A ydych yn fodlon bod eich dull gweithredu arfaethedig yn taro’r 
cydbwysedd cywir rhwng cyraeddadwyedd ac uchelgais, o ystyried na fydd yn 
bodloni nodau Cytundeb Paris, yn ôl cyngor Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU? 
 
Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd yn awgrymu y bydd angen gostyngiad o 71-83% yn 
allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU erbyn 2050 er mwyn i'r cynnydd cyfartalog yn nhymheredd 
y byd barhau o dan 2°C. Er mai mater i'r DU yn ei chyfanrwydd yw cyfrannu at wireddu 
amcanion Cytundeb Paris, rydym yn cydnabod bod gan Gymru hithau ei rhan i'w chwarae 
yn hynny o beth, a dyna pam yr ydym am gymryd camau deddfwriaethol. 
 
Mae'r Rheoliadau'n ymateb i'r gofyniad yn y Ddeddf inni sefydlu trywydd ar gyfer cyrraedd 
targed 2050 drwy bennu'n targedau interim a'n cyllidebau carbon. Mae'n ofynnol eisoes o 
dan y Ddeddf inni sicrhau gostyngiad o 80% man lleiaf yng Nghymru erbyn 2050 a 
chadarnhawyd hynny mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 2016.  Nid oes unrhyw le o gwbl, 
felly, i drafod targed 2050.   
 
Mae'n dull arfaethedig ni o weithredu yn mabwysiadu'r targedau a argymhellir gan y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd. Mae'n ofynnol iddo ef ystyried cytundebau rhyngwladol sy'n 
ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd wrth iddo fynd ati i baratoi cyngor, ac mae gofyn iddo 
hefyd ystyried nifer o feysydd eraill, er enghraifft, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
Mae proffil allyriadau Cymru yn wahanol iawn i broffil gweddill y DU. Mae bron 60% o'n 
hallyriadau ni yn ganlyniad i ddiwydiannau trwm ac i gynhyrchu ynni (enw Cynllun 
Masnachu Allyriadau'r UE ar y sector hwn yw’r ‘sector a fasnachir’) o gymharu â 36% ar 
gyfer y DU gyfan. 
 
Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd yn awgrymu gostyngiad o 80% i'r DU ac mae hynny'n 
golygu gostyngiad o 76% yng Nghymru.  Drwy fabwysiadu targed o '80% man lleiaf', gellir 
dadlau ein bod yn gwneud mwy o gyfraniad, ar gyfartaledd, i Gytundeb Paris na'r DU yn ei 
chyfanrwydd. Felly, drwy weithredu fel hyn, rydym yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng 
cyraeddadwyedd ac uchelgais, o ystyried proffil allyriadau Cymru. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu at Weinidog Gwladol y DU dros Ynni a Thwf Glân i gymeradwyo cais 
ar y cyd i gomisiynu cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd ar sut y gall y dystiolaeth yn 
adroddiad y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) effeithio ar ein 
targedau lleihau allyriadau ar gyfer y tymor hir. Ond ar hyn o bryd, rydym, yn briodol ddigon, 
yn hoelio'n sylw ar y camau y mae angen eu cymryd er mwyn cyrraedd ein hamcanion 
carbon isel. 
  
Cwestiwn 4: A wnewch chi ymrwymo i ailystyried targed 2050 cyn gosod cyllidebau 
carbon yn y dyfodol; y byddwch yn gwneud hynny ar sail cyngor Pwyllgor Newid 
Hinsawdd y DU; ac i adrodd yn ôl i’r Cynulliad ynghylch eich penderfyniad?  
 
Rydym yn disgwyl cael cyngor y Pwyllgor ar ein targedau hirdymor ym mis Ebrill y flwyddyn 
nesaf. Byddwn yn ystyried y cyngor hwnnw a'i oblygiadau i'n fframwaith statudol ac yn 
adrodd yn ôl i'r Cynulliad cyn pennu'r drydedd gyllideb garbon. Byddwn hefyd yn ystyried y 
ffynonellau tystiolaeth eraill a ddisgrifir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
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Cwestiwn 5: Beth yw eich rhagamcaniadau cyfredol o ran y lefelau allyriadau yn 
2020? 

 
Mae'r Pwyllgor wedi mynd ati'n fanwl i ddadansoddi trywydd allyriadau er mwyn datblygu ei 
argymhellion ar dargedau a chyllidebau priodol. Mae'r Pwyllgor yn seilio ei drywydd ar gyfer 
2020 ar y rhagdybiaeth y dylid cyrraedd y lefel honno drwy ddilyn polisïau sy'n bodoli 
eisoes. Felly, mae tri thrywydd y Pwyllgor ((76%, 80% and 85% yn 2050) yn dangos y bydd 
yr un gostyngiad mewn allyriadau yn cael ei gyflawni hyd at 2020 ac na fydd yn senarios 
ond yn dechrau newid ar ôl hynny gan ddibynnu ar y polisïau newydd a gaiff eu cyflwyno. 
Rydym wedi mynd ati ar y cyd â swyddogion polisi ar draws Llywodraeth Cymru i roi prawf 
ar senarios y Pwyllgor ac ar y  goblygiadau i sectorau, ac rydym yn cytuno ag asesiad y 
Pwyllgor. Felly, credwn fod y polisi presennol yn ddigon i roi allyriadau ar y trywydd iawn i 
sicrhau gostyngiad o 27% erbyn 2020 o gymharu â blwyddyn sylfaen 1990. 
 
 
Wedi dweud hynny, mae proffil allyriadau Cymru a'r cyfraniad mawr a wneir gan 
ddiwydiannau ynni-ddwys sy'n dod o dan Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE yn golygu bod 
Cymru yn arbennig o agored i weld allyriadau’n newid o'r naill flwyddyn i'r llall, ac mae 
hynny i'w weld yn y data diweddar am allyriadau 2016.  Gall newidiadau o ran faint o ynni a 
ddefnyddir, neu o ran cynhyrchiant mewn diwydiant, effeithio ar ein hallyriadau cyffredinol. 
O'r herwydd, mae cryn ansicrwydd o ran rhagamcanu allyriadau ar gyfer unrhyw un 
flwyddyn yn y dyfodol ac, fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, byddai’n 
ddoeth sicrhau bod gennym ddigon o hyblygrwydd, er enghraifft, credydau rhyngwladol, 
rhag ofn y bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl. 
 
Cwestiwn 6: Beth yw eich dealltwriaeth o’r amserlen ar gyfer cau gorsaf bŵer 
Aberthaw, a gaiff effaith sylweddol ar eich gallu i gyrraedd targed interim 2030? 
 
Gan mai menter fasnachol yn y sector preifat yw gorsaf bŵer Aberddawan, nid oes gennym 
unrhyw ddyddiad pendant ar gyfer ei chau yn y dyfodol. Er hynny, gwyddwn fod y contract 
sydd gan RWE o dan Reolau’r Farchnad Capasiti yn dod i ben yn 2021. Rydym yn cytuno â 
barn y Pwyllgor Newid Hinsawdd, sef y bydd y safle yn dod o dan ymrwymiad Llywodraeth y 
DU i raddol roi’r gorau, erbyn 2025, i gynhyrchu ynni gan ddefnyddio glo sydd heb ei drin er 
mwyn lleihau allyriadau. Rydym yn cytuno hefyd y bydd gofynion y Gyfarwyddeb Allyriadau 
Diwydiannol yn dylanwadu ar yr allyriadau cyffredinol o Aberddawan dros y cyfnod hyd at 
2025.  Felly, rydym yn hyderus am y senarios lle y bydd rhoi'r gorau i gynhyrchu ynni yn 
Aberddawan gan ddefnyddio glo sydd heb ei drin yn gwneud cyfraniad mawr at gyrraedd 
ein targed interim ar gyfer 2030. 
 

Cwestiwn 7: Y gwahaniaeth rhwng y costau amcangyfrifedig ar gyfer y ddau gyfnod 
cyllideb carbon cyntaf yw £12 biliwn, sy’n cynnwys costau sy’n deillio o’r sector 
"Pŵer" bron yn gyfan gwbl. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd mewn costau sy’n cyfateb 
i £2.4 biliwn y flwyddyn dros gyfnod y gyllideb. A allwch ddarparu rhagor o fanylion 
ar eich amcangyfrifon o ran y gost hon? 

 
Enghraifft yn unig yw’r gost a ddarperir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n 
seiliedig ar opsiynau y gellid, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd er mwyn dangos amryfal opsiynau costio. Fel y pwysleisir yn yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol, ni wyddys ar hyn o bryd pa bolisïau a fydd yn cael eu mabwysiadu er 
mwyn cyflawni’r cyllidebau, a byddant yn dibynnu ar y camau a gymerir yn ystod cyfnod y 
gyllideb. 
 
Yn y senario a ddewiswyd, mae'r costau uwch yn y sector pŵer yng nghyfnod yr ail gyllideb 
yn cael eu priodoli i'r costau cyfalaf yn y diwydiant niwclear ac, i raddau llai, i seilwaith y 
grid. 
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Cwestiwn 8: Mae’r costau amcangyfrifedig ar gyfer y Gyllideb Carbon gyntaf (2016-
2020) yn £2 biliwn ychwanegol uwchlaw’r llinell sylfaen (h.y. opsiwn "gwneud dim 
rhagor", heb ddim ymyriadau ychwanegol o ran polisi). A allwch egluro sut rydych 
chi’n disgwyl i gostau ychwanegol o £2 biliwn godi yn ystod y ddwy flynedd olaf o 
gyfnod y gyllideb (h.y. 2018-2020)? 

 
Enghraifft yn unig yw’r gost a roddir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n seiliedig 
ar opsiynau y gellir, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, a byddant yn dibynnu ar y camau a gymerir yn ystod cyfnod y gyllideb.  
 
Mae'r dull modelu a ddefnyddiwyd er mwyn gwneud y gwaith costio yn gweddu'n well i 
ddadansoddi'r system ynni yn yr hirdymor yn hytrach nag i oblygiadau polisi yn ystod y 
2010au a 2020au. Crëwyd y llinell sylfaen drwy allosod y duedd hanesyddol o ran allyriadau 
yng Nghymru rhwng 1990 a 2014. Dechrau'r cyfnod 2016-2020 yw pryd y mae'r senarios a 
fodelwyd yn dechrau gwyro oddi wrth y llinell sylfaen, felly mae'r £2 biliwn yn ychwanegol yn 
codi dros y cyfnod 2016-2020 ac nid dim ond yn ystod dwy flynedd olaf cyfnod y gyllideb.    
 
Yn y senario a ddewiswyd, mae'r costau sy'n ychwanegol i'r llinell sylfaen yn y gyllideb 
garbon gyntaf i’w priodoli’n bennaf i’r sector pŵer. Yn y sector hwn, costau cyfalaf sy'n 
gysylltiedig â seilwaith y grid sy'n cyfrannu fwyaf at y costau ychwanegol hyn, ac yna costau 
cyfalaf sy'n gysylltiedig ag ynni'r haul a ffermydd gwynt ar y môr. 
 
Cwestiwn 9: Ac eithrio’r cynnydd mewn costau sy’n gysylltiedig â’r sector Pŵer (£12 
biliwn), bach yw’r newidiadau a ddisgwyliwch i’r costau sy’n gysylltiedig â phob 
sector arall rhwng cyfnod y gyllideb gyntaf ac ail gyfnod y gyllideb. A allwch chi 
egluro’r rhesymeg dros hyn? 
 
Enghraifft yn unig yw’r gost a roddir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n seiliedig 
ar opsiynau y gellir, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd. Ni wyddys ar hyn o bryd pa bolisïau a fydd yn cael eu mabwysiadu er mwyn 
cyflawni'r cyllidebau hyn. 
 
Yn y senario a ddewiswyd, bydd y cynnydd mwyaf mewn costau rhwng y gyllideb gyntaf a'r 
ail gyllideb i’w weld yn y sector pŵer, a fydd yn cyfrif am ryw 75% o'r costau. Ond nid yw 
hynny'n syndod, o gofio y rhagwelir mai yn y sector pŵer y bydd 70% o'r costau yn ystod y 
senario hwnnw ar ei hyd tan 2050.  Priodolir y costau hynny i fuddsoddiadau cyfalaf. Yn yr 
un modd, y sector â'r cynnydd mwyaf ond un mewn costau rhwng y ddwy gyllideb gyntaf yw 
trafnidiaeth, a'r sector hwnnw hefyd yw'r mwyaf ond un wrth edrych ar gostau ar draws y 
senario gyfan. 
 
Cwestiwn 10: Beth yw risgiau a manteision penderfyniad Llywodraeth Cymru i 
gynnwys hedfan a morgludiant rhyngwladol yn y Rheoliadau? 
 
Ein penderfyniad i gynnwys allyriadau a achosir gan hedfan a morgludiant rhyngwladol yw'r 
ffordd fwyaf tryloyw o weithredu, a dyna a argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd.  Yn 
ôl ein hamcangyfrifon ni, roedd yr allyriadau hynny'n cyfrif am ryw 2% o allyriadau Cymru yn 
2015, ond bydd y ganran hon yn codi dros amser os na fyddant yn lleihau yn unol ag 
allyriadau o ffynonellau eraill. Mae cyfrif yr allyriadau hyn yn gam cyntaf pwysig er mwyn 
symbylu'r sectorau hyn i weithredu. 
 
Cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd oedd peidio â gweithredu'n unochrog i fynd i'r afael â'r 
allyriadau hyn.  Yn lle hynny, argymhellodd y dylid gweithredu ar lefel ryngwladol ac rydym, 
felly, yn ddibynnol iawn ar Lywodraeth y DU i arwain yr ymdrech fyd-eang i leihau'r 
allyriadau hyn.  
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Mae arwyddion calonogol yn y maes hwn. Ym mis Ebrill 2018, cytunodd y Sefydliad Morol 
Rhyngwladol (IMO) ar strategaeth gychwynnol i leihau allyriadau a achosir gan forgludiant 
ryngwladol, gan bennu amcan o ostyngiad o 50% man lleiaf erbyn 2050, o gymharu â 
lefelau 2008. Ym mis Mehefin 2018, mabwysiadodd Cyngor y Sefydliad Hedfan Sifil 
Rhyngwladol (ICAO) safonau, ac argymhellodd arferion yn ei gynllun gwrthbwyso a lleihau 
carbon ar gyfer hedfan rhyngwladol (CORSIA). Nod CORSIA yw sefydlogi allyriadau a 
achosir gan hedfan sifil ar lefelau 2020. 
 
 
Cwestiwn 11: O gofio bod dwy flynedd yn weddill o’r cyfnod cyllideb garbon cyntaf, 
beth yw eich rhagamcaniadau cyfredol o faint o unedau carbon y bydd angen i chi eu 
defnyddio i fodloni’r gyllideb garbon gyntaf, a fynegir fel canran o’r gyllideb garbon 
gyntaf? 

 
Ar ôl cael cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd, nid ydym yn bwriadu defnyddio unedau 
carbon i gyflawni'r gyllideb garbon gyntaf ac nid oes gennym unrhyw amcanestyniad o faint 
o unedau carbon y gallai fod eu hangen. Rydym yn bwriadu cyflawni'r gyllideb garbon 
gyntaf drwy’r camau a fydd yn cael eu nodi yn ein hadroddiad a thrwy gamau gan 
Lywodraeth y DU mewn meysydd sydd heb eu datganoli. Wedi dweud hynny, mae 
cyllidebau carbon yn nodwedd bwysig o'n fframwaith lleihau allyriadau oherwydd eu bod yn 
cynnig hyblygrwydd os bydd y rhestr o nwyon tŷ gwydr yn newid, os bydd mwy o allyriadau 
diwydiannol neu gyfres o aeafau oer. 
 
Cwestiwn 12: Beth yw’r risgiau sy’n deillio o’r amrywioldeb o ran pris credydau 
gwrthbwysiadau? Sut y gellir lliniaru’r risgiau hynny? 

 
Mae'n anodd iawn rhagweld costau credydau carbon yn y dyfodol ac o'r herwydd, mae'r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn rhoi ystod o gostau posibl. Gan fod credydau carbon yn cael 
eu masnachu'n rhyngwladol, byddai'r gost i Lywodraeth Cymru, pe bai'n prynu rhai ohonynt, 
yn dibynnu ar newidiadau yn y farchnad ryngwladol, nad ydynt o dan ein rheolaeth. Rydym 
yn rhagweld y bydd pris credydau carbon yn codi ar ôl 2020. Mae'n ofynnol inni bennu 
terfyn ar gredydau ar gyfer pob cyllideb garbon a bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ar 
sail pris y credydau hynny yn y dyfodol, oherwydd bod ystyriaethau ariannol yn ffactor wrth 
benderfynu ar faint y gweithredu domestig a maint y  gweithredu rhyngwladol.      
 
Nid oes dyddiad dod i ben ar gredydau carbon felly un strategaeth bosibl i leihau'r costau 
fyddai prynu credydau pan fyddant yn rhad. Fodd bynnag, nid ydym yn bwriadu defnyddio 
credydau carbon i gyflawni'r gyllideb garbon gyntaf ac nid ydym o reidrwydd mewn sefyllfa i 
wario miliynau o bunnoedd ar rywbeth na fydd ei angen arnom o bosibl.  Serch hynny, mae 
yna gwestiwn o ran cadw'r ddysgl yn wastad rhwng yr angen i sicrhau gwerth am arian ar 
gyfer y trethdalwyr, a'r angen i ennyn hyder ym mwriad Llywodraeth Cymru i leihau 
allyriadau yng Nghymru. Mae angen hefyd inni gydnabod ein bod, oherwydd ein proffil 
allyriadau, yn dibynnu ar eraill, fel Llywodraeth y DU, i weithredu. 
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Cwestiwn 13: What are the risks for the first and second budgets if emitters cannot 
continue to trade under the EU-ETS? 

 
Y Gyllideb Gyntaf: 2016 – 2020 
Bydd trywydd y gostyngiad mewn allyriadau a bennwyd ar gyfer y rheini yng Nghymru sy'n 
rhan o Gyfnod III Cynllun Masnachu Allyriadau'r UE yn parhau yn union yr un peth tan 
ddiwedd 2020 beth bynnag y bydd canlyniad y trafodaethau ar ymadael â'r UE. Os bydd y 
cyfnod pontio'n un trefnus, rydym yn rhagweld y bydd y rheini yn y DU sy'n rhan o'r Cynllun 
Masnachu yn parhau'n rhan ohono tan ddiwedd Cyfnod III. Mae Cyfnod III yn cwmpasu 
allyriadau a gynhyrchir rhwng mis Ionawr 2013 a 31 Rhagfyr 2020. 
 
Os na fydd y cyfnod pontio'n un trefnus, mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd, yn y lle 
cyntaf, yn gwireddu'i hymrwymiadau presennol o ran prisio carbon drwy gyfrwng y system 
drethi, gan wneud hynny o 2019 ymlaen. Yn y cyhoeddiad am Gyllideb 2018, dywedwyd, pe 
byddai’r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ym mis Mawrth 2019, y byddai Treth 
Allyriadau Carbon newydd yn cael ei chyflwyno o 1 Ebrill 2019 ymlaen ar allyriadau carbon 
deuocsid (ac ar nwyon tŷ gwydr eraill o’u mesur yn ôl eu gwerthoedd carbon cyfatebol) o 
weithfeydd sefydlog sy'n rhan o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE ar hyn o bryd. Ni fyddai'r 
sector hedfan yn talu'r Dreth Allyriadau Carbon. Byddai'r system hon, nad yw'n rhagdybio 
na fyddai unrhyw opsiynau hirdymor eraill ar gyfer prisio carbon, yn cynnig sicrwydd a 
dilyniant yn y tymor byr a byddai'n cadw trefniadau tebyg ar gyfer gweithfeydd diwydiannol y 
bernir bod cryn risg iddynt ollwng carbon, a hynny er mwyn eu helpu i fod yn gystadleuol. 
Bydd system o Fonitro, Adrodd a Gwirio allyriadau yn parhau ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
 
Mae'n anffodus bod Llywodraeth y DU wedi gwneud penderfyniad ar ei phen ei hun mewn 
maes lle mae cymhwysedd wedi'i ddatganoli. Dylai Gweinidogion Cymru fod wedi bod yn 
rhan o benderfyniad ar y cyd â gweinyddiaethau eraill y DU er mwyn sicrhau bod 
buddiannau penodol Cymru yn cael eu hystyried. Rydym bellach yn pwyso am fforwm ar y 
cyd rhwng Gweinidogion i benderfynu ar bolisi ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau'r cynllun 
gorau ar gyfer y DU gyfan. 
 
Nid oes unrhyw gorff yng Nghymru yn rhan o'r Cynllun Masnachu Allyriadau ar gyfer y 
sector hedfan, felly, nid yw allyriadau o'r sector hwnnw’n cael unrhyw effaith ar bolisi. Mae 
bwlch byr rhwng diwedd y flwyddyn adrodd ar gyfer Cyfnod III ar 31 Rhagfyr 2019 a 
dechrau'r dreth newydd ar 1 Ebrill 2019. Fodd bynnag, mae'r risg o lefel uwch nag arfer o 
allyriadau o weithfeydd yn ystod y cyfnod hwnnw yn gymharol isel. 
 
Yr Ail Gyllideb: 2021-2025 
Rydym yn hyderus y bydd ein hallyrwyr mwyaf yn parhau i gael eu cymell i 
ddatgarboneiddio drwy gydol cyfnod yr ail gyllideb a thu hwnt. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o Weithgor ar y cyd â swyddogion 
Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig sydd wrthi’n datblygu opsiynau polisi 
posibl eraill ar gyfer yr hirdymor. Mae parhau â pholisi prisio carbon er mwyn lleihau 
allyriadau o fudd i bob un o'r gweinyddiaethau ac mae'n galonogol bod Llywodraeth y DU 
wedi dweud ei bod yn dymuno i bolisi yn y dyfodol fod o leiaf mor uchelgeisiol â'r system 
bresennol. Fodd bynnag, mae nifer o opsiynau o ran y polisïau manwl i sicrhau'r canlyniad 
hwnnw. O gofio bod y maes polisi hwn yn un sydd wedi'i ddatganoli, mae Gweinidogion 
Cymru a'r Alban wedi ysgrifennu ar y cyd at Lywodraeth y DU i bwysleisio'r angen i gytuno 
ar y cyd ar unrhyw gynllun ar gyfer y dyfodol.  
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Mae nifer o opsiynau posibl ar gyfer y tymor hir, a bydd ffurf unrhyw bartneriaeth 
economaidd yn y dyfodol yn dylanwadu ar yr opsiynau hynny. Yn eu plith y mae parhau'n 
rhan o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE, sefydlu cynllun o'r fath ar gyfer y DU a fydd naill 
ai'n gynllun annibynnol neu'n gysylltiedig â system yr UE neu â chynllun masnachu byd-
eang arall.  O gofio bod y maes polisi yn un sydd wedi'i ddatganoli, mae yna opsiynau hefyd 
i Gymru fabwysiadu ei pholisïau ei hun.  
 
Rydym yn awyddus i roi cyfleoedd i'r rheini sydd â diddordeb yn y maes gyfrannu eu 
syniadau, gan gynnwys gwneud hynny drwy gyfrwng ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  
Byddwn hefyd yn ceisio cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd cyn pennu polisi ar gyfer y 
dyfodol. Pan fyddwn yn deall cyfyngiadau unrhyw gytundeb masnach gyda'r UE, byddwn yn 
gallu edrych ar sut y gallwn greu'r cynllun mwyaf effeithiol posibl ar gyfer y dyfodol. Mae'n 
werth nodi mai’r DU a anogodd Cyfnod IV o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE i fod yn fwy 
uchelgeisiol na chyfnodau blaenorol. 
 
Rhaid inni hefyd ystyried y gyfres ehangach o bolisïau sy'n ein galluogi i ddatgarboneiddio, 
gan gynnwys buddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu, cynnig cymorth i arloesi, a 
gweithio ar draws sectorau i ddatblygu atebion carbon isel newydd. Mae llawer o'r mentrau 
hyn wedi cael eu cefnogi gan gyllid Ewropeaidd ac rydym yn pwyso ar Lywodraeth y DU i 
sicrhau y bydd ffynonellau eraill o gyllid ar gael i fusnesau o Gymru ar ôl i'r DU ymadael â'r 
UE. 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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