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Dear Mark
Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Tachwedd ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor Newid
Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth, yr
amgylchedd a gwledig yng Nghymru. Roeddwn yn falch iawn o gyfarfod â chi ar 13 Rhagfyr
i drafod ystod o faterion, gan gynnwys ymchwiliad presennol y Pwyllgor sy’n gam yr wyf yn
ei groesawu.
Hoffwn ategu fy nghefnogaeth lawn i'r galwadau i Lywodraeth y DU ymrwymo i roi'r un lefel
o gyllid i Gymru â'r cyllid y mae'n ei chael ar hyn o bryd gan yr UE. Mae hwn yn fater
allweddol ac mae'r Prif Weinidog wedi gofyn am sicrwydd gan Lywodraeth y DU y bydd yn
darparu'r un swm o gyllid â'r swm presennol a geir gan yr UE, ac y bydd arian cyfwerth
rhaglenni megis y PAC yn parhau hyd at ddiwedd cyfnod y rhaglenni presennol yn 2023.
Byddwn ni hefyd yn parhau i ddadlau dros achos cryf a chadarnhaol i Gymru dderbyn ei
chyfran deg o gyllid yn y tymor hwy ar ôl i'r DU adael yr UE.
Rwyf hefyd yn cefnogi'n llawn alwadau'r Pwyllgor i Lywodraeth y DU gydnabod y dylai
Cymru gadw'r rhyddid i lunio polisïau yn y dyfodol ar feysydd datganoledig. Byddwn yn
pwysleisio ei bod yn hanfodol i'r gweinyddiaethau datganoledig chwarae rhan lawn mewn
trafodaethau, yn benodol oherwydd bod meysydd polisi megis amaethyddiaeth, yr
amgylchedd a datblygu gwledig wedi'u datganoli’n llwyr ers 17 mlynedd. Bydd hyn yn osgoi
canlyniadau anfwriadol ac yn galluogi i'r cyd-destun unigryw ym mhob maes gael ei
adlewyrchu'n llawn yn sefyllfa ehangach y DU. Rydym eisoes wedi gweld gwahaniaeth o
ran polisi a deddfwriaeth rhwng gwahanol rannau o'r DU, fel a welwyd fwyaf diweddar yn
Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Ceir meysydd allweddol hefyd lle rydym yn delio'n
uniongyrchol â'r Comisiwn Ewropeaidd, er enghraifft mewn perthynas â Rhaglenni cyllid a
thaliadau amaethyddol, ac felly mae'n rhaid i ni chwarae rhan lawn yn y broses o adael y
trefniadau hynny.
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Atgyfnerthais y pwyntiau allweddol hyn pan gynhaliais y cyfarfod misol cyntaf â
Gweinidogion Amaeth y DU ar 8 Tachwedd yng Nghaerdydd, ac eto mewn cyfarfod pellach
ar 12 Rhagfyr. Bûm hefyd mewn cyfarfod â'r Ysgrifennydd Gwladol, Andrea Leadsom AS fis
diwethaf i drafod gadael yr UE ac mae cyfres o gyfarfodydd bob chwarter wedi'u trefnu â'r
Gweinyddiaethau Datganoledig ym mis Ionawr. Drwy'r cylch hwn o gyfarfodydd, byddaf yn
parhau i adeiladu ar y trafodaethau hyd yn hyn ac yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth y
DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig i sicrhau bod buddiannau Cymru'n cael eu
hadlewyrchu yn safbwynt y DU mewn trafodaethau. Wrth i drefniadau masnachu ac
effeithiau perthnasol y gadwyn gyflenwi arwain at oblygiadau ar draws y portffolio
amgylchedd a materion gwledig, bydd angen mwy o gyfranogiad mewn materion polisi sydd
heb eu datganoli i sicrhau y caiff anghenion ein diwydiant yng Nghymru eu hystyried.
Mae'r trafodaethau hyn wedi pwysleisio, er bod y broses o'r DU yn gadael yr UE yn arwain
at heriau sylweddol, mae hefyd yn creu cyfleoedd i osod cyfeiriad strategol newydd i
amaethyddiaeth yng Nghymru sydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer ein hanghenion
penodol. Fel Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn diogelu ac yn adeiladu
ar y cynnydd sydd wedi'i wneud mewn perthynas â'r meysydd polisi hyn wrth fynd i'r afael
â'r meysydd hynny lle mae angen gwneud rhagor.
Fel y dywedais wrthych yn ein cyfarfod diweddar, rwyf wedi bod yn ymgysylltu â
rhanddeiliaid i drafod y goblygiadau a'r cyfleoedd yn dilyn Refferendwm yr UE. Gwnes
gynnal pedwerydd cyfarfod bord gron â rhanddeiliaid ar draws fy mhortffolio ar 19 Rhagfyr.
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