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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)  

2 Papur(au) i’w nodi:
 

2.1 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol - atebion i gwestiynau na chyrhaeddwyd yn y 
cyfarfod ar 16 Medi 2019

(Tudalennau 1 - 4) 
Dogfennau atodol:
Llythyr

2.2 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a 
threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

(Tudalennau 5 - 17) 
Dogfennau atodol:
Papur ymateb

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

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



PREIFAT 

4 Trafod Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor ar Newid yn yr 
Hinsawdd (Datgarboneiddio)
(09.30-09.50) (Tudalennau 18 - 37) 
Dogfennau atodol:
Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

5 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol 2020-2040
(09.50- 10.10) (Tudalennau 38 - 71) 
Dogfennau atodol:
Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

6 Trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig yn dilyn y sesiwn graffu ar 20 Tachwedd.
(10.10-10.30) (Tudalennau 72 - 77) 
Dogfennau atodol:
Llythyr drafft (Saesneg yn unig)

7 Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru - Tlodi Tanwydd
(10.30 - 11.30) (Tudalennau 78 - 87) 
Mathew Mortlock, Cyfarwyddwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru
Emma Giles, Arweinydd Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru
Mark Jeffs, Rheolwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil



8 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor
(11.30-11.45) (Tudalennau 88 - 90) 

Dogfennau atodol:
Papur drafft (Saesneg yn unig)



Y Gwir Anrh/ Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 
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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.   

 
 
 
David Rees AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Caerdydd 
 

15 Hydref 2019 
 
 

Annwyl David 

 
Rwy’n ysgrifennu atoch mewn perthynas â’ch llythyr dyddiedig 20 Medi 2019 yn gofyn am 
atebion i’r cwestiynau hynny na lwyddwyd i’w cyrraedd yn ystod cyfarfod y Pwyllgor 
Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar 16 Medi 2019. Mae pethau wedi symud yn 
gyflym ers y cyfarfod hwnnw; mae dyfarniad hanesyddol Goruchaf Lys y DU bod 
penderfyniad y Prif Weinidog i atal Senedd y DU am bump wythnos yn anghyfreithlon ac yn 
ddi-rym wedi galluogi San Steffan i ailgychwyn ar ei gwaith.  
 
Ddydd Iau 26 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, “Dyfodol Mwy Disglair i Gymru: Y 
rhesymau dros aros yn yr UE”. Roedd y papur hwn, olynydd i Diogelu Dyfodol Cymru, yn 
amlinellu’r dadansoddiad economaidd diweddaraf i ni ei gynnal, gyda ffocws arbennig ar 
effaith ymadael heb gytundeb ar 31 Hydref 2019.   
 
Ar 2 Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei chynigion i newid y backstop yn y Cytundeb 
Ymadael. Diddorol fydd gweld ymateb Brwsel ac Iwerddon i’r cynigion hyn, er ei bod hi’n 
annhebygol y byddant yn sail i gytundeb newydd. Os ceir cytundeb, ac os bydd y cytundeb 
hwnnw’n cael cefnogaeth yn San Steffan, bydd angen i Lywodraeth y DU gyflwyno Bil 
Cytundeb Ymadael diwygiedig. Rydym wedi datgan yn glir y bydd y Bil hwn angen 
cydsyniad y Cynulliad. 
 
Rydym yn disgwyl hefyd i Lywodraeth y DU fodloni gofynion cydsyniad mewn perthynas ag 
unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth frys y bydd yn ei chyflwyno. 
 
Ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol, rydym yn cydnabod y posibilrwydd y bydd rhaid i 
Lywodraeth y DU gyflwyno Biliau a fydd angen symud yn gyflym iawn trwy broses graffu 
ddeddfwriaethol Senedd y DU. Mae’n glir bod rhai parchu Confensiwn Sewel; hyd yn oed 
pan fo angen i Filiau’r DU symud yn gyflym, mae angen cael cydsyniad y Cynulliad, hyd yn 
oed os yw’r amser craffu sydd gan bwyllgor yn cael ei gwtogi. 
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Fodd bynnag, rhaid cydnabod nad yw amserlenni Biliau’r DU o fewn awdurdodaeth 
Llywodraeth Cymru. Felly, nid oes modd i ni warantu y bydd y Cynulliad bob amser yn cael 
yr amser priodol i ystyried cydsynio i’r ddeddfwriaeth arfaethedig i’r graddau mae’n 
ymwneud â maes lle mae cymhwysedd wedi’i ddatganoli. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r 
Llywydd i ddod o hyd i’r ffyrdd mwyaf priodol o gyflymu gweithdrefnau os bydd angen. 
 
Y llynedd, amlinellodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru 
yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Mae’r ansicrwydd parhaus ynghylch natur Brexit, sut yn 
union y bydd y DU yn ymadael â’r UE a’n perthynas â’r UE a’r cyllid fydd ar gael i ni yn y 
dyfodol yn dal i fod heb eu penderfynu gan Lywodraeth y DU. Mae angen datrys y materion 
hyn cyn y gallwn ni gyflwyno deddfwriaeth dda sy’n glir, yn hygyrch ac a fydd yn sefyll prawf 
amser.  

 
Bydd hyn yn trawsnewid cymorth i’r sector amaethyddol – rwyf eisiau gwneud y Bil hwn 
unwaith a’i wneud yn dda.  

 
Rwy’n credu nawr mai’r peth gorau i’w wneud yw cyflwyno’r Bil yn y tymor nesaf. I’n helpu ni 
i’w wneud yn iawn, mae ymgynghoriad pellach, ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’, ar waith, yn 
amlinellu cynnig manylach ar gyfer Rheoli Tir yn Gynaliadwy, ac rydym yn cynnig cyflwyno 
Papur Gwyn cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn.  

 
Hyd nes y bydd cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn cael ei ymestyn trwy Fil 
Pysgodfeydd y DU, byddai’n annoeth cyflwyno Bil Pysgodfeydd Cymru, a fyddai ond yn 
gallu gwneud darpariaethau sy’n berthnasol i ddyfroedd mewndirol Cymru, tra bod ein 
cyfrifoldebau rheoli pysgodfeydd yn ymestyn i’n dyfroedd môr mawr. Mae’r amseru ar gyfer 
ei gyflwyno yn dibynnu ar weithredu Bil Pysgodfeydd y DU, felly ni allwn wneud unrhyw 
ddatganiadau clir ar amseru ar hyn o bryd, o ystyried y sefyllfa yn Senedd y DU. Fodd 
bynnag, rydym yn dal yn bwriadu cyflwyno Papur Gwyn ar gyfer Bil Pysgodfeydd Cymru 
erbyn diwedd tymor y Cynulliad hwn. 
 
Ar lefel strategol, mae’r uwch dîm rheoli wedi gwneud popeth o fewn ei allu i ailflaenoriaethu 
gwaith neu fynd ati i gyflawni’r gwaith mewn ffyrdd gwahanol er mwyn lleihau’r effaith ar 
gyflawni blaenoriaethau Gweinidogol lle bo hynny’n bosibl. Er enghraifft, yn ddiweddar 
rydym wedi symleiddio’r broses o gynghori Gweinidogion er mwyn lleihau biwrocratiaeth 
ddiangen a chanolbwyntio adnoddau ar flaenoriaethau.  

 
Rwyf wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Prydain i amlinellu ein blaenoriaethau o ran 
ymyriadau ariannol y bydd eu hangen i liniaru effaith drychinebus ymadael â’r UE heb 
gytundeb. Mae’r rhain yn cynnwys gofyniad i Lywodraeth y DU gynllunio ar gyfer ymateb 
ariannol priodol i ymadael â’r UE heb gytundeb, a ddylai gynyddu cyllid y gwasanaethau 
cyhoeddus allweddol y mae pobl ddifreintiedig yn dibynnu arnynt; cynyddu budd-daliadau i 
grwpiau difreintiedig, ac, yn arbennig, mynd i’r afael â’r bwlch sy’n agor rhwng budd-
daliadau tai a gwerthoedd rhent go iawn; a chynnwys amrywiaeth o doriadau treth er lles 
aelwydydd difreintiedig, a all gynnwys gostyngiad mewn TAW a threth tanwydd i liniaru’r 
cynnydd mewn prisiau, a gostyngiadau dethol mewn treth incwm ar gyfer pobl ar gyflog is.  
 
Rydym wedi ei gwneud hi’n glir hefyd, yn seiliedig ar ragdybiaethau chwyddiant y Swyddfa 
Cyfrifoldeb Cyllidebol (OBR) yn ei “phrawf straen” mewn perthynas â Brexit, ein bod yn 
rhagweld cynnydd sylweddol ar unwaith yng nghost darparu gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru, ac y byddai angen i’n cyllid ni gynyddu yn unol â hynny. 
 
Rydym wedi dadlau hefyd o blaid cynnydd yn y cyllid cyfalaf i gyflwyno’r buddsoddiad mewn 
seilwaith a fydd yn cefnogi twf cynhyrchiant i’r dyfodol, ar gyfer cyllid canlyniadol Barnett 
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unrhyw gynnydd mewn cyllid ar gyfer prosiectau mewn ardaloedd datganoledig yn Lloegr yn 
unol â’r broses arferol. 

Wrth gwrs, byddai ymadael â’r UE heb gytundeb yn ergyd i fusnesau hefyd, gyda tharfu ar 
gadwyni cyflenwi, chwyddiant a chostau gwerthu ychwanegol yn golygu y bydd rhai mentrau 
proffidiol yn mynd i drafferthion. Mae economi Cymru yn agored iawn i niwed o ran 
gweithgynhyrchu ac mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd, gyda 
phenderfyniadau i gau neu adleoli cwmnïau yn y sector cerbydau yn effeithio ar gymunedau 
a oedd eisoes mewn sefyllfa eithaf bregus. Rydym wedi gofyn i Lywodraeth y DU sicrhau 
bod cyllid sylweddol ar gael i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau a fydd mewn angen o 
ganlyniad i ymadael heb gytundeb. 

Bydd angen cyllid ychwanegol hefyd ar gyfer amrywiaeth o gamau penodol rydym wedi’u 
nodi i baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb, ac i liniaru effeithiau hynny, ac rydym yn gofyn i 
Lywodraeth y DU ariannu mesurau parodrwydd rydym wedi’u cymryd yn barod a’r rhai y 
bydd angen i ni eu cymryd os byddwn yn ymadael â’r UE heb gytundeb. Mae Llywodraeth 
Cymru eisoes wedi buddsoddi £200 miliwn mewn camau lliniaru, sy’n fwy o lawer na’r cyllid 
canlyniadol a dderbyniwyd hyd yma trwy gyllid parodrwydd Llywodraeth y DU. Fel y 
dywedodd y Gweinidog Iechyd ddydd Mawrth, mae’r arian yn cael ei ddargyfeirio o 
ddibenion eraill: fel yr esboniodd, byddai costau’r warws cyflenwadau meddygol newydd 
wedi ariannu saith sganiwr MRI.  

Nid ydym wedi cael unrhyw sicrwydd hyd yma y bydd Llywodraeth y DU yn darparu’r cyllid 
ychwanegol angenrheidiol. 

Fel yr amlinellais yng nghyfarfod y Pwyllgor, mae cryn ansicrwydd ariannol o hyd mewn 
perthynas â chynlluniau’r dyfodol, o ran y cyllid ychwanegol a gawsom yn y Cylch Gwariant 
ar gyfer 2020-21 ac yn absenoldeb setliad y tu hwnt i hynny.  
 
At ddibenion darparu sicrwydd ariannol i’n rhanddeiliaid a’n partneriaid y flwyddyn nesaf, 
rhaid i ni gynllunio yn seiliedig ar y ffigurau sydd wedi’u cyhoeddi. Os na fydd y cyllid mae 
Llywodraeth y Du wedi’i addo yn cael ei wireddu, efallai y gallwn ni liniaru rhai o’r effeithiau 
hyn trwy ddefnyddio cronfeydd wrth gefn sydd ar gael. Fodd bynnag, y gwir yw na fyddem 
yn gallu lliniaru’r effeithiau hyn yn llawn heb ailagor ein cynlluniau. Byddai hyn yn cael 
effaith sylweddol ar wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. 
 
Mae ein cais i Lywodraeth y DU wedi bod yn glir ers refferendwm 2016: disodli cyllid yr UE 
yn llawn a pharchu cymhwysedd datganoledig Llywodraeth Cymru wrth bennu sut bydd y 
cyllid hwn yn cael ei fuddsoddi. Mae cefnogaeth glir i safbwyntiau Llywodraeth Cymru – ar 
draws y Cynulliad, amrywiaeth eang o bartneriaid ledled Cymru a Grŵp Hollbleidiol 
Seneddol. Cawsant gefnogaeth hefyd gan Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn ystod dadl 
mewn Cyfarfod Llawn (11 Mehefin) ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin. 
 
Mae economi Cymru yn cael ei hysgogi hefyd gan amryw o raglenni llai o faint yr UE, ac 
rydym yn awyddus i allu parhau i gael mynediad at bartneriaethau a rhwydweithiau 
Ewropeaidd, megis y rhai a sefydlwyd trwy raglen Cymru-Iwerddon, Horizon 2020, 
ERASMUS+, Ewrop Greadigol, a’u rhaglenni olynol.  
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi atgyfnerthu ein safbwyntiau ac wedi pwyso am eglurder gan 
Lywodraeth y DU, gan gynnwys trwy Gyd-bwyllgor y Gweinidogion, trwy gyfarfodydd 
pedairochrog y Gweinidog Cyllid a thrwy ohebiaeth.  
 
Ar lefel swyddogion, mae cysylltiad rheolaidd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU ar y materion hyn, ond nid oes unrhyw eglurder o hyd ynghylch blaenoriaethau 
Gweinidogion Llywodraeth y DU a sut mae Llywodraeth y DU yn bwriadu dosbarthu 
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cronfeydd newydd ac ati, sy’n ychwanegu ansicrwydd ac yn bygwth tanseilio’r gwaith sy’n 
mynd rhagddo yng Nghymru. 
 
Er gwaethaf y diffyg penderfyniadau gan Weinidogion y DU, mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda rhanddeiliaid ar ddatblygu trefniadau i’r dyfodol ar gyfer Cymru yn seiliedig ar 
y rhagdybiaeth glir y bydd cyllid yr UE yn cael ei ddisodli’n llawn a bod cyllid rhanbarthol yn 
fater cwbl ddatganoledig.  
 
Mewn perthynas â’r Cronfeydd Strwythurol, rydym wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid ledled 
Cymru ers i’n papur polisi, ‘Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit’, gael ei 
gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2017. Mae hyn yn cynnwys ymarfer myfyrio yn gynnar yn 2018 a 
chyhoeddi crynodeb annibynnol o ganfyddiadau ym mis Gorffennaf 2018. 
 
Rydym hefyd wedi sefydlu Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol Cymru, a gadeirir gan Huw 
Irranca-Davies AC, i ddarparu cyngor i Weinidogion Cymru ar drefniadau ar gyfer olyniaeth. 
Mae’r aelodau’n cynnwys amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys rhai o fyd busnes, 
llywodraeth leol, sefydliadau academaidd a’r trydydd sector. Mae’r Grŵp Llywio wedi 
cyfarfod deirgwaith ers mis Ionawr, a bydd yn cyfarfod eto ar 10 Hydref.  
 
Yn 2020, ein rhagdybiaeth gynllunio ariannol ar gyfer y Polisi Amaethyddol Cyffredin yw y 
byddwn yn parhau i dderbyn o leiaf €320 miliwn i dalu am Gynllun Taliadau Sylfaenol (BPS) 
2020. Rydym hefyd yn bwriadu derbyn €50 miliwn pellach ar gyfer rhaglenni datblygu 
gwledig yn 2021. Mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad maniffesto Llywodraeth y DU i beidio 
â lleihau cymorth amaethyddol yn ystod tymor y Senedd bresennol yn San Steffan. 

 
Rydym yn pwyso ar Lywodraeth y DU i ddarparu mwy o eglurder mewn perthynas â’r mater 
hwn. Yn y cylch gwariant ar 4 Medi, ni chadarnhaodd Trysorlys Ei Mawrhydi y gyllideb ar 
gyfer gwneud taliadau uniongyrchol i ffermwyr yn 2020.  
 
Nid oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud ar y modd y bydd y DU yn ymadael â’r Undeb 
Ewropeaidd na’r berthynas economaidd rhwng y ddau yn y dyfodol. Mae hyn yn arbennig o 
berthnasol i delerau unrhyw Gytundeb Ymadael. Bydd datrys y materion hyn yn pennu pa 
mor hir fydd y DU yn aros mewn gwahanol rannau o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) 
ac, felly, pryd y bydd modd dechrau symud i wahanol drefniadau.  
 
Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. Rwyf wedi anfon copi 
o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig. 
 

 

      Yn gywir 

      

MARK DRAKEFORD 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 'Trefniadau llywodraethu 
amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit’ 
 

Tachwedd 2019 
 

Argymhelliad 1  
 
Dylai Bil Llywodraeth Cymru yn y dyfodol i fynd i'r afael â'r egwyddorion 
amgylcheddol a bylchau o ran llywodraethu ar ôl Brexit:  
 

 cynnwys amcan trosfwaol i sicrhau lefel uchel o ddiogelu’r amgylchedd y 
mae’r egwyddorion amgylcheddol wedi’u fframio oddi mewn iddo; 
 

 rhestru pob un o’r pedair egwyddor amgylcheddol graidd ar wyneb y Bil; a 
 

 rhestru “peidio â chaniatáu dirywiad” neu “ddilyniant” fel egwyddor ar wyneb y 
Bil. 

 
Ymateb: Yn derbyn mewn egwyddor 

 
Rydym yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid drwy fy Ngrŵp Gorchwyl Rhanddeiliaid 
ar Lywodraethu Amgylcheddol i nodi sut rydym yn mynd i'r afael â'r bylchau mewn 
egwyddorion amgylcheddol - nid yn unig pa egwyddorion rydym yn eu cynnwys yn 
ein fframwaith deddfwriaethol ond sut rydym yn cyflawni hyn mewn ffordd sy'n ategu 
ein deddfwriaeth bresennol. 
 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad mewn egwyddor, gan fod Cymru eisoes wedi deddfu 
ar gyfer datblygu cynaliadwy fel cyd-destun trosfwaol yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'n bwysig sut rydym yn mynd i'r afael â 
bylchau mewn egwyddorion a chynnwys unrhyw amcanion amgylcheddol trosfwaol 
gan sicrhau eu bod yn gydnaws â phensaernïaeth bresennol y Ddeddf hon yn 
ogystal â'n dull o reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y darperir yn Neddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  
 
Yn ogystal, rydym wedi mynd ati yng Nghymru i adeiladu ar ein safonau 
amgylcheddol yn hytrach na dim ond sefyll yn llonydd, sy'n cael ei awgrymu gan 
ymagwedd nad yw'n llithro'n ôl.  Mae ein Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn 
adlewyrchu hyn yn y diffiniad o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, sydd nid yn 
unig yn ceisio cynnal ond hefyd yn gwella cydnerthedd ecosystemau yn ogystal â'r 
buddion lluosog a ddaw yn sgil ecosystemau sy'n gweithio – megis aer glân a dŵr 
ffres.  Felly, byddwn yn ceisio sicrhau y gallwn barhau i adeiladu ar ein safonau yn 
hytrach na gweithredu dull aros yn llonydd. 
 
 
 
Argymhelliad 2 

 

Dylai Llywodraeth Cymru asesu manteision cynnwys egwyddorion yr UE ac 
egwyddorion rhyngwladol o fewn Bil ar gyfer Cymru yn y dyfodol, ac adrodd yn ôl 
wrth y Pwyllgor hwn ar ei chanfyddiadau. 
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Ymateb: Yn derbyn 
 
Yn ôl ein hymateb i Argymhelliad 1, bydd y Grŵp Gorchwyl Rhanddeiliaid ar 
Lywodraethu Amgylcheddol yn darparu ei argymhellion ar ddechrau 2020 gan 
gynnwys pa egwyddorion ychwanegol, os o gwbl, y gellir eu cynnwys yn 
neddfwriaeth Cymru. 
 
Gan fod Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn deillio o arfer gorau rhyngwladol, 
yng Nghymru mae gennym eisoes nifer o egwyddorion rhyngwladol sy'n mynd y tu 
hwnt i bedair egwyddor graidd yr UE. Mae'r rhain yn cynnwys cydnerthedd, rheoli 
addasol, graddfa, cyfranogiad, goblygiadau hirdymor a gwerth.  
     
Mae'r Gweinidog wedi ymrwymo i barhau i gymhwyso egwyddorion amgylcheddol yr 
UE ar ôl gadael; bydd hyn yn cael ei gyflawni yn y tymor byr trwy gymhwysedd 
parhaus ein deddfwriaeth ddomestig.  
 
Cynullwyd Grŵp Gorchwyl ar Lywodraethu Amgylcheddol ym mis Gorffennaf sydd 
wedi'i rannu ymhellach yn is-grwpiau. Bydd yr is-grŵp egwyddorion yn myfyrio ar yr 
ymatebion i'r ymgynghoriad ar Egwyddorion Amgylcheddol a'r Trefniadau 
Llywodraethu yng Nghymru ar ôl Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ac yn ystyried 
manteision cynnwys unrhyw egwyddorion ychwanegol. Mae disgwyl i'r Grŵp 
Gorchwyl Rhanddeiliaid gyflwyno adroddiad ar ei ganfyddiadau yn gynnar y flwyddyn 
nesaf. 
 
 
 
Argymhelliad 3 

  
Wrth bennu i ba raddau y dylai’r ddyletswydd i gymhwyso egwyddorion 
amgylcheddol yn y dyfodol fod yn berthnasol, dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio, 
fel man cychwyn, y cyrff cyhoeddus a restrir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru).  
 
Ymateb: Gwrthod 
 

O dan system yr UE, mae'r egwyddorion amgylcheddol a restrir yn erthygl 191 y 
Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd yn berthnasol i sefydliadau'r UE yn 
unig, ac nid ydynt yn berthnasol i aelod-wladwriaethau, ac mae hyn yn ei dro yn 
golygu nad yw egwyddorion amgylcheddol yr UE yn berthnasol i unrhyw gorff 
cyhoeddus o fewn yr aelod-wladwriaethau. Diben pedair egwyddor amgylcheddol yr 
UE yw darparu canllawiau ar gyfer sefydliadau'r UE drwy helpu i lywio ffurf a 
datblygiad cyfraith a pholisi amgylcheddol ar lefel yr UE. Er enghraifft, wrth ddatblygu 
polisïau ar drwyddedu a chaniatáu gweithgareddau llygru, gellir rhoi egwyddorion y 
llygrwr sy'n talu ar waith yn y gofyniad i'r parti sy'n cyflawni'r gweithgaredd llygru 
dalu. 
 
Yn ein dogfen ymgynghori, gofynnwyd i randdeiliaid roi eu barn ar ymestyn y 
ddyletswydd i geisio rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy i set ehangach o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys yr egwyddorion (fel y darperir yn adrannau 3 a 4 o Ddeddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016). Roedd yr ymatebion, yn cynnwys ymatebion gan 
nifer o gyrff cyhoeddus, gan mwyaf, o blaid hyn, ac rydym yn gweithio gyda'r Grŵp 
Gorchwyl Rhanddeiliaid ar Lywodraethu Amgylcheddol i ddatblygu cynigion.  
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Argymhelliad 4 

 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth y DU y bydd 
cyrff heb eu datganoli sy’n gweithredu yng Nghymru’n ymlynu wrth yr egwyddorion 
amgylcheddol yn y dyfodol. 
 
Ymateb: Yn derbyn mewn egwyddor  

 
Fel y nodir yn yr ymateb i Argymhelliad 3, roedd y cynnig a gyflwynwyd yn y ddogfen 
ymgynghori yn ymwneud ag ymestyn dyletswydd rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy a'r egwyddorion cysylltiedig fel y darperir yn Neddf yr Amgylchedd 
(Cymru).  Bydd trafodaethau gyda rhanddeiliaid yn parhau ynghylch a ellid ymestyn 
y ddyletswydd hon i grŵp ehangach o gyrff cyhoeddus, ac i bwy y gellid gwneud 
hynny. 
 
Roedd trafodaethau'n cael eu cynnal gyda Llywodraeth y DU ynghylch hyd a lled 
unrhyw ddyletswydd sy'n ymwneud â chymhwyso egwyddorion amgylcheddol ar 
Weinidogion y Goron.  Gwnaed diwygiad i Fil Amgylchedd y DU, sydd bellach ddim 
yn mynd rhagddo, ar sail egwyddorion amgylcheddol Cymru i'w cymhwyso i 
Weinidogion y Goron yn y DU. Bydd y trafodaethau hyn yn parhau gyda Llywodraeth 
newydd y DU ar ôl yr Etholiad Cyffredinol. 
 
Mewn perthynas â chyrff cyhoeddus eraill sydd heb eu datganoli, byddwn yn trafod â 
Llywodraeth y DU sut i ymestyn y ddyletswydd i reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy yn fwy cyffredinol hefyd. 
 
 

Argymhelliad 5 

 
Dylai Bil Llywodraeth Cymru yn y dyfodol gynnwys darpariaeth ar gyfer diwygio’r 
rhestr o egwyddorion, a chyrff cyhoeddus y mae’r ddyletswydd yn berthnasol iddynt, 
at ddibenion ychwanegu at y rhestrau hynny, neu dynnu enwau oddi arnynt. Dylai 
diwygiadau i’r rhestrau hyn fod yn destun lefel briodol o graffu gan y Cynulliad. 
 
Ymateb: Yn derbyn 
 
O ran yr egwyddorion a'r cyrff y cytunwyd y dylid eu cynnwys o fewn y fframwaith 
newydd hwn, rydym yn derbyn yr argymhelliad uchod fel y gall y rhestr o 
egwyddorion gael ei diweddaru yn ogystal â'r cyrff y gall dyletswydd fod yn 
berthnasol iddynt. 
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Argymhelliad 6  

 
Dylai Llywodraeth Cymru, cyn pen tair wythnos ar ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn, roi 
manylion pellach i’r Pwyllgor am ei chytundeb â Llywodraeth y DU i fod â set 
gyffredin o egwyddorion amgylcheddol a rennir. Wrth wneud hynny, dylai: 

 egluro ffurf y cytundeb â Llywodraeth y DU a sut y bydd yn cael ei gyflawni’n 

ymarferol; 

 egluro beth fydd y set o egwyddorion amgylcheddol; 

 nodi’r rhesymeg ar gyfer pob un o’r egwyddorion hynny; a 

 nodi sut y bydd yr egwyddorion domestig cyfredol yn cael eu cynnal o fewn yr 

egwyddorion a rennir.  

Ymateb: Yn derbyn 
 

Rydym ni, gyda gweinyddiaethau'r DU, yn ystyried dull cydweithredol o ymdrin ag 
egwyddorion amgylcheddol a fydd yn sicrhau set gydlynol o egwyddorion ledled y 
DU, tra'n caniatáu i bob gweinyddiaeth bennu'r mesurau priodol ar gyfer eu 
hamgylchiadau cenedlaethol. 
 
Yn sgil yr Etholiad Cyffredinol, byddwn wrth gwrs yn sicrhau bod y trafodaethau hyn 
yn parhau gydag unrhyw Lywodraeth newydd yn y DU. 
 
O fewn ein datblygiad cynaliadwy cyffredinol, ceir nifer o egwyddorion amgylcheddol, 
sy'n deillio o arfer gorau rhyngwladol, sydd eisoes yn llywio polisi a'r broses o wneud 
penderfyniadau. Mae'r rhain yn cynnwys atal, graddfa, cydnerthedd, cyfranogiad y 
cyhoedd, cydweithredu, hirdymor, gwerth, tystiolaeth a rheoli addasol. Bydd 
ymagwedd gydweithredol tuag at egwyddorion amgylcheddol yn caniatáu i ni 
benderfynu beth yw'r ymateb deddfwriaethol cywir yng Nghymru i'r egwyddorion 
amgylcheddol fel ein bod yn ategu, yn hytrach na thorri ar draws, ein deddfwriaeth 
bresennol. 
 
 
 
Argymhelliad 7 

 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro ei safbwynt ar sefydlu corff llywodraethu 
amgylcheddol sy’n gweithredu ledled y DU, a hynny ar frys. Wrth wneud hynny, dylai 
ddarparu manylion, y tu hwnt i’r rhai a ddarparwyd eisoes, yr hyn a fyddai yn ei thyb 
hi yn gyfystyr â chorff ledled y DU sy’n diwallu anghenion Cymru. 
 
Ymateb: Yn derbyn 
 
Fel y nodwyd mewn ymatebion blaenorol, nid oedd y model a gyflwynwyd ym Mil 
Amgylchedd y DU sydd bellach wedi methu, yn fodel a oedd yn addas i Gymru.  Fe'i 
cynlluniwyd i fynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd ar gyfer Lloegr gan gynnwys 
goruchwylio ei Chynllun Amgylchedd 25 Mlynedd.  Nid oedd hwn yn ymateb a 
gynlluniwyd i fynd i'r afael â llywodraethu ar lefel y DU gyfan. 
 
Fodd bynnag, dim ond un garfan yw Llywodraeth y DU o ran ymdrin â dull 
gweithredu ar gyfer y DU gyfan ac o'r herwydd nid yw ein trafodaethau wedi'u 
cyfyngu i Lywodraeth y DU yn unig ond hefyd i'r gweinyddiaethau datganoledig eraill.   
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Cyflwynodd Llywodraeth yr Alban ei hymateb i lywodraethu amgylcheddol yn ei 
hymgynghoriad a ddaeth i ben ym mis Mai eleni. 
 
Rydw i bob amser wedi dweud fy mod yn barod i ymgysylltu â'r gweinyddiaethau 
eraill ynghylch sut i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau ar lefel y DU gyfan ac ynghylch 
sut y gellid mynd i'r afael â hyn mewn ffordd sy'n parchu'r setliad datganoli a rôl cyrff 
datganoledig sydd â chyfrifoldeb dros atebolrwydd, gan gynnwys rôl Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Ni oedd yr unig weinyddiaeth i geisio barn rhanddeiliaid ar 
ddull y DU gyfan o lywodraethu amgylcheddol.  
 
Gellir mynd i'r afael ag unrhyw fylchau ar lefel y DU gyfan mewn sawl ffordd wahanol 
ac mae ein trafodaethau gyda'r gweinyddiaethau eraill wedi ystyried y cyfleoedd ar 
gyfer cydweithredu rhwng dulliau gwahanol posibl mewn gwahanol weinyddiaethau.  
Ceir cyfleoedd ar gyfer cydweithio, er enghraifft, rhannu data a gwybodaeth a'r gallu i 
fynd i'r afael â materion traws-ffiniol.  O safbwynt y dinesydd, bydd yn bwysig 
galluogi achwynydd i godi cwyn mewn un weinyddiaeth a, lle bo hynny'n briodol, bod 
y gŵyn honno’n cael ei hystyried mewn modd cydweithredol ar y cyd â chorff 
llywodraethu arall. 
 
Roedd ein hymgynghoriad yn darparu nifer o nodweddion allweddol, y gwnaethom 
geisio barn arnynt gan randdeiliaid; byddai'r nodweddion hyn yn gymwys p'un a yw'r 
ymateb yn berthnasol i Gymru'n unig neu'n berthnasol i'r DU gyfan.   
 
 
Argymhelliad 8 

 
Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor ar ei thrafodaeth ddiweddaraf 
gyda Llywodraethau’r DU a Llywodraeth yr Alban am gynigion ar gyfer dull ledled y 
DU o lenwi’r bylchau o ran llywodraethu. Dylai’r adroddiad hwn gynnwys manylion 
unrhyw drafodaeth gyda’i gweinyddiaethau cyfatebol ar ddatblygu corff llywodraethu 
amgylcheddol sy’n gweithredu ledled y DU, a chanlyniad hyn. 
 
Ymateb: Yn derbyn  

 
Fel yr amlinellwyd yn Argymhelliad 7 mae trafodaethau wedi bod yn mynd ymlaen 
gyda'r gweinyddiaethau eraill, gan gynnwys pa ddulliau cydweithredol y gellid eu 
cyflawni.   Roedd Bil y DU, fel y'i cyflwynwyd er nad yw bellach yn mynd rhagddo, 
wedi'i ddiwygio i alluogi Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd y DU i ymgynghori ag 
endidau tebyg eraill. 
 
Bydd swyddogion yn parhau i ymgysylltu â gweinyddiaethau eraill y DU.  
 
 

Argymhelliad 9 

 
Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod rôl ac amcanion y corff llywodraethu 
amgylcheddol newydd wedi’u diffinio’n glir o fewn Bil ar gyfer Cymru yn y dyfodol. 
Rhaid nodi’n glir ble y mae’r ffiniau rhwng rôl a swyddogaethau’r corff newydd a 
rolau a swyddogaethau cyrff presennol yng Nghymru. Lle y ceir gorgyffwrdd, neu 
orgyffwrdd posibl, rhaid sefydlu mecanweithiau deddfwriaethol ac anneddfwriaethol 
addas i reoli’r rhain. 
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Ymateb: Yn derbyn 
 

Rydym wedi bod yn glir yn ein hymagwedd at drefniadau llywodraethu amgylcheddol 
yn y dyfodol; rhaid i ni sicrhau bod ein hymateb yng Nghymru yn un sy'n ategu, yn 
hytrach na thorri ar draws, dyblygu neu wrthdaro â chyrff presennol Cymru.   
 
Gall fod gan y cyrff presennol rôl bwysig i'w chwarae mewn strwythur llywodraethu 
effeithiol a chydlynol a bydd yn bwysig sicrhau bod y rolau a'r cyfrifoldebau wedi'u 
diffinio'n glir. 
 
  
Argymhelliad 10 

 
Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y mae’n bwriadu i unrhyw gorff llywodraethu 
newydd sy’n gweithredu yng Nghymru weithio gyda’r OEP arfaethedig ac unrhyw 
gorff cyfatebol yn yr Alban i sicrhau dull cydgysylltiedig o ddiogelu’r amgylchedd 
ledled y DU ar ôl Brexit.  
 
Ymateb: Yn derbyn 
 
Fel yr amlinellwyd yn yr ymatebion i Argymhellion 7 ac 8, roedd trafodaethau wedi 
bod yn mynd ymlaen o ran dulliau gweithredu cydweithredol rhwng trefniadau 
llywodraethu yn y gweinyddiaethau priodol. 
 
Fel y nodwyd yn yr ymateb i Argymhelliad 8, roedd Bil y DU, cyn iddo beidio mynd 
rhagddo, wedi cael ei ddiwygio i alluogi Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd y DU i 
ymgynghori ag endidau tebyg eraill. 
 
Mae trafodaethau'n parhau gyda'r gweinyddiaethau eraill. 
 
 

Argymhelliad 11 

 
Rhaid i’r corff llywodraethu amgylcheddol newydd fod yn gwbl annibynnol ar 
Lywodraeth Cymru. Rhaid iddo: 
 

 gael ei benodi gan y Cynulliad Cenedlaethol a bod yn atebol iddo; 

 cael ei archwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru; a 

 chael ei ariannu trwy Gronfa Llywodraeth Cymru 

Ymateb: Yn derbyn 
 

Rydym yn derbyn yr argymhelliad hwn ac yn cytuno y dylai unrhyw fodel 
llywodraethu amgylcheddol newydd yng Nghymru fod yn annibynnol.  
 
O'r cychwyn cyntaf, rydym wedi nodi'r gofyniad i unrhyw fodel llywodraethu newydd 
weithredu'n annibynnol a byddwn yn parhau i ystyried y rhinweddau y bydd eu 
hangen ar unrhyw fodel llywodraethu newydd er mwyn sicrhau canlyniad sy'n 
sicrhau bod dull llywodraethu da yn cael ei weithredu. 
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Ceisiais farn am yr ystyriaethau hyn yn ein dogfen ymgynghori ac fe'u cefnogwyd yn 
gyffredinol gan ymatebwyr. 
 

 

Argymhelliad 12 

 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud darpariaeth i sicrhau bod corff llywodraethu newydd 
Cymru yn rhoi trefniadau addas ar waith i ddarparu gwahaniad strwythurol clir a chryf 
rhwng ei swyddogaethau cynghori a rheoleiddio.  
 
Ymateb: Yn derbyn  
 

Mae'r swyddogaethau sydd i'w cyflawni mewn perthynas â llywodraethu 
amgylcheddol yn cael eu hystyried gan y Grŵp Gorchwyl Rhanddeiliaid ar 
Lywodraethu Amgylcheddol, a fydd yn cyflwyno adroddiad ar y canfyddiadau 
cychwynnol ar ddechrau 2020.   
 
Yn gyffredinol, derbyniwn yr argymhelliad hwn gan y bydd yn bwysig cael 
gwahaniaethu clir mewn swyddogaethau er mwyn darparu strwythur llywodraethu 
cydlynol ac effeithiol.  Bydd angen trafod gyda rhanddeiliaid a hefyd gyda 
chynrychiolwyr o'r cyrff atebolrwydd presennol yng Nghymru sut y gellir cyflawni hyn.  
 
 
 

Argymhelliad 13 

 
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau y dylai cwmpas y corff llywodraethu newydd 
ymestyn i bob corff cyhoeddus yng Nghymru y bydd yn ofynnol iddynt gymhwyso’r 
egwyddorion amgylcheddol. 
 
Ymateb: Yn derbyn 
 
Mewn perthynas â'r egwyddorion amgylcheddol, gweler yr ymateb i Argymhelliad 3. 
 
Mewn perthynas â'r cyrff sy'n ddarostyngedig i gylch gwaith llywodraethu 
amgylcheddol, rydym ar hyn o bryd yn ystyried y cylch gwaith hwn gyda 
rhanddeiliaid, yn enwedig mewn perthynas â'r cysylltiadau â chyfraith amgylcheddol 
yn hytrach na chymhwyso egwyddorion amgylcheddol yn benodol. 
 
 

Argymhelliad 14 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu esboniad manwl o’r bylchau sy’n codi o ganlyniad 
i golli swyddogaeth monitro ac adrodd yr UE, a’i chynigion i fynd i’r afael â’r rhain, y 
tu hwnt i’r rhai a nodwyd yn ei hymgynghoriad. 
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Ymateb: Yn derbyn  

 
Bydd Deddf Ymadael 2018, ar ddiwrnod ymadael â'r UE, yn trosi deddfwriaeth sy'n 
uniongyrchol gymwys i gyfraith ddomestig ac yn arbed cyfraith ddomestig a 
gyflwynwyd o dan Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972.  Mae'r rhaglen helaeth o 
is-ddeddfwriaeth cywiro ymadael â'r UE wedi mynd i'r afael â diffygion yn y 
ddeddfwriaeth hon sy'n deillio o'r UE, gan gynnwys trosglwyddo swyddogaethau 
adrodd Comisiwn yr UE i gyfraith ddomestig.   
Nod y rhaglen o ddeddfwriaeth cywiro ymadael â'r UE oedd cadw'r status quo ar y 
diwrnod ymadael.  
 
Lle'r oedd Comisiwn yr UE yn adrodd i Gonfensiynau Rhyngwladol, yr Ysgrifennydd 
Gwladol fyddai'n gyfrifol am y ddyletswydd hon. 
 
Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar yr holl ofynion monitro ac adrodd o fewn y 
ddeddfwriaeth. Wrth ymgymryd â'r gwaith hwn, ymgynghorir â Chyfoeth Naturiol 
Cymru. 
 
Byddwn yn nodi risgiau a lle y gallai ein gofynion adrodd a'n sail dystiolaeth 
ehangach gael eu heffeithio. 
 
Yn ogystal â'r gofynion monitro ac adrodd o dan ddeddfwriaeth yr UE, rydym hefyd 
wedi cyflwyno adroddiadau newydd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a 
Deddf yr Amgylchedd fel yr amlinellir yn y ddogfen ymgynghori megis Adroddiad 
Blynyddol Llesiant Cymru a'r adroddiad bob pum mlynedd ar Gyflwr Adnoddau 
Naturiol.  
 
 
 
Argymhelliad 15  

 

Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa ofynion monitro ac adrodd, y tu hwnt i’r rhai sydd 
wedi’u cynnwys yng nghyfraith bresennol Cymru, fydd ar waith ar ôl Brexit i gefnogi 
goruchwylio a chraffu effeithiol ar weithredu deddfwriaeth amgylcheddol. Wrth wneud 
hynny, dylai egluro a yw gofynion adrodd yr UE wedi’u cadw mewn cyfraith 

ddomestig, a’u haddasu.  

Ymateb: Yn derbyn  

Gweler yr ymateb i Argymhelliad 14, sy'n amlinellu'r ffordd y mae'r gofynion adrodd 
yn neddfwriaeth yr UE wedi'u cadw. 
 
 

Argymhelliad 16 

 

Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor ar unrhyw drafodaethau gyda 
Llywodraeth y DU ynglŷn â sut y mae’n bwriadu cyflawni ei rhwymedigaethau adrodd 
rhyngwladol ar faterion amgylcheddol yn dilyn gadael yr UE.  
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Ymateb: Yn derbyn  

 
Gan mai'r DU sy'n barti i'r cytundebau rhyngwladol, mae swyddogaethau adrodd 
rhyngwladol Comisiwn yr UE wedi'u trosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol yn y 
ddeddfwriaeth gywiro berthnasol wrth ymadael â'r UE. 
 
Mae trafodaethau'n mynd yn eu blaen ynghylch y cysylltiadau rhynglywodraethol ar 
ôl gadael yr UE ledled y DU, gan gynnwys sut y bydd y pedair gweinyddiaeth yn 
gweithio gyda'i gilydd ar faterion rhyngwladol. 
 
Lle mae pedair gweinyddiaeth y DU wedi nodi bod angen fframwaith cyffredin ar 
gyfer maes polisi penodol ar ôl gadael yr UE, yna un o'r egwyddorion a ddylid ei 
ddefnyddio wrth ei ddatblygu yw sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau 
rhyngwladol. 
 
 

Argymhelliad 17 

 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa rôl fydd gan y corff llywodraethu newydd o ran 
hwyluso’r broses o adrodd ar rwymedigaethau a chytundebau rhyngwladol ar 
faterion amgylcheddol. 
 
Ymateb: Yn derbyn  
 
Fel y nodwyd yn yr ymateb i Argymhelliad 12, mae'r swyddogaethau sydd i'w 
cyflawni mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol yn cael eu hystyried gan y 
Grŵp Gorchwyl Rhanddeiliaid ar Lywodraethu Amgylcheddol, a fydd yn cyflwyno 
adroddiad ar ei ganfyddiadau cychwynnol ar ddechrau 2020.  
 
Mewn perthynas ag adrodd ar rwymedigaethau rhyngwladol, gan fod y DU yn barti i 
gonfensiynau rhyngwladol a bod cysylltiadau rhyngwladol yn fater a gadwyd yn ôl i 
Lywodraeth y DU, bydd y ddyletswydd i adrodd ar rwymedigaethau rhyngwladol, ar 
ôl gadael, gyda'r Ysgrifennydd Gwladol. 
 
 

Argymhelliad 18 

 
Dylai Llywodraeth Cymru fabwysiadu safbwynt clir a chryf y dylai’r DU barhau â’i 
haelodaeth o Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop, ac asiantaethau eraill yr UE sydd ag 
arbenigedd amgylcheddol, lle mae gwerth amlwg. Dylai adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor 
ar ganlyniad trafodaeth gyda Llywodraeth y DU yn y dyfodol ar y mater hwn. 
 
Ymateb: Yn derbyn  
 
Rydym yn cytuno y byddai parhau'n aelod o Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop ac 
asiantaethau eraill yn fuddiol o ran gallu cael mynediad i dystiolaeth, arbenigedd a 
datblygiadau allweddol.  
 
Byddwn yn parhau i gynnal trafodaethau â Llywodraeth y DU ar barhau i weithio 
mewn partneriaeth â chyrff ac asiantaethau'r UE ac mae cydweithio yn y dyfodol yn 
bwysig er mwyn cyflawni ein nodau rhyngwladol.  
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Fodd bynnag, bydd aelodaeth barhaus yn dibynnu ar fodel y berthynas yn y dyfodol 
rhwng yr UE a'r DU a'r asiantaethau sy'n cyflawni swyddogaethau ar ein rhan.   
 

Argymhelliad 19 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cynigion ar gyfer system ddirwyo i roi cymorth 
wrth orfodi cyfraith amgylcheddol yn effeithiol ar ôl Brexit. Dylai’r cynigion hyn gael 
eu goleuo gan adolygiad o enghreifftiau rhyngwladol o systemau dirwyo sy’n 
gweithredu mewn cyd-destun domestig, megis yn Seland Newydd. Dylid ymgynghori 
â rhanddeiliaid ynghylch y cynigion. 
 
Ymateb: Gwrthod 

 
Fel y trafodwyd yn flaenorol, mae'r swyddogaethau priodol ar gyfer system 
llywodraethu amgylcheddol yn cael eu trafod gyda rhanddeiliaid gan gynnwys pa 
swyddogaethau gorfodi y gallai fod eu hangen.    
 
Yn ein hymgynghoriad, dywedwyd y dylai ffocws llywodraethu da fod ar leihau'r 
diffyg cydymffurfio gan ystyried camau gorfodi fel y cam olaf un. Ein bwriad yw 
canolbwyntio ar fodel llywodraethu effeithiol, nad yw'n dibynnu'n llwyr ar fesurau 
cosbol megis dirwyon.  
 
Rydym am ddatblygu model sy'n helpu i fynd i'r afael â'r materion dan sylw a'u 
hunioni, ac ni ellir cyflawni hyn drwy system sy'n seiliedig ar ddirwyon yn unig. O dan 
system bresennol yr UE, caiff dirwyon eu dosbarthu fel dull dewis olaf gyda'r ffocws 
ar unioni materion yn hytrach na rhoi dirwyon. 
 
Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo o ran asesu modelau mewn awdurdodaethau 
eraill, gan ystyried diben y modelau hyn a chyfansoddiadau penodol yr 
awdurdodaethau hyn. 
 
 

Argymhelliad 20 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried a ddylai ac, os felly, sut y dylai dirwyon am ddiffyg 
cydymffurfio â chyfraith amgylcheddol fod yn berthnasol i gyrff cyhoeddus eraill yng 
Nghymru sydd o fewn cylch gwaith y corff llywodraethu newydd. 
 
Ymateb: Gwrthod 

 
Gweler yr ymateb i Argymhelliad 19 gan y bydd yr un ystyriaethau'n berthnasol. 
 
 

Argymhelliad 21 

 
Rhaid i’r corff llywodraethu newydd allu derbyn cwynion o sylwedd gan ddinasyddion 
am dorri cyfraith amgylcheddol, neu achosion posibl o dorri cyfraith amgylcheddol.  
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Ymateb: Yn derbyn  

 
Fel Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i gynnal hawliau dinasyddion, gan gynnwys 
mynediad at godi unrhyw faterion sy'n ymwneud â gweithredu cyfraith amgylcheddol. 
 
Byddwn yn parhau i drafod gyda rhanddeiliaid a chynrychiolwyr y cyrff atebolrwydd 
presennol yng Nghymru ynghylch y dull priodol o ddarparu'r mecanwaith hwn. 
 
 
Argymhelliad 22 

 
Rhaid i’r system gwynion newydd fod yn syml i ddinasyddion gael mynediad ati, yn 
rhad ac am ddim, a heb rwymedigaeth. 
 
Ymateb: Yn derbyn 

 
Fel y nodwyd yn ein hymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai'r rhain 
hefyd fod yn elfennau o unrhyw swyddogaeth gwyno newydd. Rydym yn parhau i 
ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth ddatblygu cynigion ar gyfer sut y gallai proses 
gwynion weithredu yng Nghymru.   
 
 
Argymhelliad 23 

 
Dylai Llywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am unrhyw waith 
rhagarweiniol a wnaed i asesu’r adnoddau sy’n gysylltiedig â sefydlu corff 
llywodraethu newydd sy’n gweithredu yng Nghymru. 
 
Ymateb: Yn derbyn  
 

Mae'r Grŵp Gorchwyl Rhanddeiliaid ar Lywodraethu Amgylcheddol wrthi'n ystyried 
gwahanol fathau o fodelau ar hyn o bryd, gan gynnwys y ffurf y dylid ei roi ar fodel o'r 
fath. Felly, ar hyn o bryd nid oes unrhyw fath pendant o endid wedi'i argymell eto.  
Fel rhan o ddiffinio model a ffefrir, bydd gwaith yn cael ei wneud i asesu unrhyw 

adnoddau tebygol sydd eu hangen.  

Argymhelliad 24 

 

Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor ar unrhyw drafodaethau gyda 
Llywodraeth y DU am gyllid yn y dyfodol i dalu cost corff llywodraethu newydd sy’n 
gweithredu yng Nghymru.  

Ymateb: Yn derbyn  

Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth y DU, ond rydym yn pryderu 
ynghylch y diffyg tryloywder ac ymgysylltu ystyrlon â'r gweinyddiaethau datganoledig 
ynghylch beth ddaw yn lle cyllid yr UE. 
 
Rydym yn disgwyl i unrhyw Lywodraeth ar gyfer y DU anrhydeddu ei hymrwymiad i 
barchu'r setliad datganoli ac i sicrhau na fydd Cymru geiniog yn dlotach ar ôl i ni 
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adael yr UE. Mae'n rhaid i'r arian hwn a'r hyblygrwydd i'w reoli gael ei drosglwyddo'n 
llawn i Gymru, heb rag-amod. 
 
Argymhelliad 25  

 

Dylai Llywodraeth Cymru nodi llinell amser ar gyfer datblygu a gweithredu’r 
trefniadau pontio a ffefrir ganddi. Hefyd, dylai adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor, cyn pen 
tair wythnos ar ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn, ar waith y grŵp rhanddeiliaid sydd â 
gorchwyl i ystyried cynigion ar gyfer trefniadau pontio. 
 

Ymateb: Yn derbyn  

 
 
Ar ôl yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr, os cytunir ar gytundeb gyda'r UE, wedi'i 
ddilyn gan gyfnod pontio, byddwn yn parhau i fod o dan awdurdodaeth sefydliadau'r 
UE tra pery'r cyfnod pontio. 
 
Er bod yna estyniad bellach i Erthygl 50, gallai senario heb gytundeb ddod i'r amlwg 
a fydd yn arwain at yr angen am fesurau dros dro. Mae'r Grŵp Gorchwyl 
Rhanddeiliaid ar Lywodraethu Amgylcheddol wedi rhoi cyngor ar fesurau dros dro ac 
rwyf wedi cytuno i fabwysiadu dull o reoli cwynion pe na bai unrhyw gytundeb.   
 
Rydw i dal mewn trafodaeth adeiladol gyda'm rhanddeiliaid ynghylch datblygu 
argymhellion ar gyfer unrhyw fesurau interim, a fydd yn cael eu rhoi i mi i'w hystyried. 
Fel y cyfryw, ar hyn o bryd nid wyf mewn sefyllfa i rannu amserlenni ar gyfer 
datblygu unrhyw ddull gweithredu a ffefrir. Fodd bynnag, byddaf yn hapus i 
ymgysylltu â'r Pwyllgor ar ôl imi ystyried eu cynigion.  
 
 

Argymhelliad 26 

 

Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl iddi benderfynu ar y dull a ffefrir ganddi o ran 
trefniadau pontio, a chyn datblygu cynigion terfynol, dylai Llywodraeth Cymru adrodd 
yn ôl wrth y Pwyllgor. Dylai’r adroddiad hwn gynnwys asesiad effaith cynhwysfawr o’r 
dulliau a ystyriwyd, gan gynnwys manylion y costau cysylltiedig, a’r rhesymeg dros y 

dull a ffefrir ganddi. 

Ymateb: Yn derbyn  

Ar ôl yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr, os cytunir ar gytundeb gyda'r UE, wedi'i 
ddilyn gan gyfnod pontio, byddwn yn parhau i fod o dan awdurdodaeth sefydliadau'r 

UE tra pery'r cyfnod pontio.  Ni fydd unrhyw gostau ychwanegol. 

Er bod yna estyniad i Erthygl 50 bellach, gallai senario heb gytundeb ddod i'r amlwg 
a fydd yn arwain at yr angen am fesurau dros dro; mae'r Grŵp Gorchwyl 
Rhanddeiliaid ar Lywodraethu Amgylcheddol wedi darparu cyngor ar fesurau dros 
dro ac rydw i wedi cytuno ar ddull o reoli cwynion i'w mabwysiadu pe na bai 
cytundeb.  Bydd costau'r weithdrefn gychwynnol hon yn cael eu talu o'r adnoddau 
presennol.  Byddai hyn yn fecanwaith cwynion syml i ddinasyddion godi unrhyw 
gwynion pe na bai unrhyw gytundeb.   
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Rydym wedi cymryd agwedd agored tuag at ddatblygu mesurau dros dro drwy 
weithio gyda rhanddeiliaid a swyddogion ac mae'r Grŵp Gorchwyl yn datblygu 
elfennau ychwanegol hefyd lle mae angen mesur dros dro hyd nes y darperir ateb 
parhaol.  Disgwyliaf dderbyn rhagor o fanylion am yr elfennau ychwanegol hyn yn 
gynnar yn 2020 a byddaf yn eu hystyried bryd hynny.   Yn dilyn fy mhenderfyniad, 
bydd modd ystyried costau cysylltiedig ac asesiadau effaith cynhwysfawr ond bydd 
yr amseru yn dibynnu ar os neu pan fydd y DU yn gadael yr UE.  Rwy'n hapus i 

rannu'r wybodaeth hon gyda'r Pwyllgor pan fydd hyn wedi'i wneud. 
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