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Ein dull o weithredu 

1. Clywsom dystiolaeth lafar gan Lesley Griffiths AC,Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, a Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd, 
ar 22 Tachwedd. Daeth tystiolaeth ysgrifenedig hefyd i law gan adrannau perthnasol 
Llywodraeth Cymru, a gwnaethom gynnwys tystiolaeth berthnasol a gyflwynwyd i 
bwyllgorau eraill y Cynulliad. 

2. Roedd y Pwyllgor wedi bwriadu clywed tystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar faterion yn ymwneud â chylch gorchwyl y 
Pwyllgor, ond nid oedd wedi gallu gwneud hynny yn yr amser a oedd ar gael. Mae'r 
Pwyllgor yn bwriadu cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet yn gynnar yn 2018. 
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1. Trosolwg 

3. Cyllideb yr Amgylchedd a Materion Gwledig sydd wedi gweld y gostyngiad 
mwyaf o blith holl adrannau Llywodraeth Cymru. Mae cyfanswm gwariant y Prif Grŵp 
Gwariant wedi gostwng o £386.6 miliwn yng Nghyllideb Atodol Mehefin 2017 i £346.1 
miliwn yn y gyllideb ddrafft hon. Mewn termau arian parod, mae hwn yn ostyngiad o 
10.5% (£40.5 miliwn) ac mewn termau real 11.9% (£45.8 miliwn).  

4. Mae cyfanswm Terfyn Gwariant Adrannol yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn 
gostwng o £384.2 miliwn yng Nghyllideb Atodol Mehefin 2017 i £343.7 miliwn. Mewn 
termau arian parod, mae hyn yn ostyngiad o 10.5% (£40.5 miliwn) ac mewn termau 
real 11.9% (£45.8 miliwn). O gymharu â'r llinell sylfaen ddiwygiedig (£371.2 miliwn) 
mae'r Terfyn Gwariant Adrannol yn gostwng 7.4% (£27.5 miliwn). 

Adnodd 

5. Mae'r Terfyn Gwariant Adrannol Adnoddau wedi gostwng o £282.4 miliwn yng 
Nghyllideb Atodol Mehefin 2017 i £243 miliwn. Mewn termau arian parod, mae hyn yn 
ostyngiad o 13.9% (£39.4 miliwn) ac mewn termau real 15.3% (£43.1 miliwn). O 
gymharu â'r llinell sylfaen ddiwygiedig (£284.9 miliwn) mae'r Terfyn Gwariant Adrannol 
Adnoddau yn gostwng 14.7% (£41.9 miliwn) mewn termau arian parod. 

6. Mae trosglwyddo £35 miliwn o'r gyllideb gwastraff allan o Brif Grŵp Gwariant yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig i Brif Grŵp Gwariant Llywodraeth Leol yn rhoi cyfrif 
am y rhan fwyaf o'r gostyngiad yn y Terfyn Gwariant Adrannol Adnoddau. Ar wahân i'r 
trosglwyddiad hwn, mae'r Terfyn Gwariant Adrannol Refeniw yn gostwng 1.6% mewn 
termau arian parod o gymharu â chyllideb atodol 2017 a 2.4% o gymharu â'r llinell 
sylfaen ddiwygiedig. 

Cyfalaf 

7. Mae'r Terfyn Gwariant Adrannol Cyfalaf wedi gostwng o £101.7 miliwn yng 
Nghyllideb Atodol Mehefin 2017 i £100.6 miliwn. Mewn termau arian parod, mae hyn 
yn ostyngiad o 1.1% (£1.1 miliwn) ac mewn termau real 2.6% (£2.6 miliwn). O gymharu 
â'r llinell sylfaen ddiwygiedig (£86.2 miliwn) mae'r Terfyn Gwariant Adrannol Cyfalaf yn 
cynyddu 16.7% (£14.4 miliwn) mewn termau arian parod. 

8. Dywed papur Ysgrifennydd y Cabinet, wrth gynllunio'r gyllideb gyfredol, i gyllid 
cyfalaf ychwanegol gael ei ddyrannu i'r portffolio o gronfeydd wrth gefn. Mae hyn yn 
gyfanswm o £14.5 miliwn ar gyfer 2018-19, £6 miliwn ar gyfer 2019-20 ac £1.6 miliwn ar 
gyfer 2020-21, ac mae'n cynnwys cyllid ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig (£5.4 
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miliwn), rheoli perygl llifogydd ac arfordirol (£7.5 miliwn) a'r system taliadau gwledig ar 
ôl Brexit (£5 miliwn). 

Tryloywder ac ymgysylltu 

9. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru a Dinasyddion Cymru er mwyn cynnal sesiynau ymgysylltu yn ystod mis Hydref 
a mis Tachwedd i nodi'r ddealltwriaeth o gyllidebu cyfranogol a chasglu barn am 
ffyrdd o ymgysylltu, yn enwedig o ran blaenoriaethau cyllidebol. Dywed y bydd hyn yn 
helpu i lywio ei dull o ymdrin â chyllidebu cyfranogol mewn cyllidebau yn y dyfodol. 

10. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi canolbwyntio ar adnoddau digidol er mwyn 
cefnogi'r broses o ymgysylltu â'r gyllideb. Darparwyd cyfrifiannell y gyllideb ochr yn 
ochr â chynigion manwl y gyllideb portffolio. 

 

11. Mae'r Pwyllgor yn pryderu bod diffyg tystiolaeth yn y Gyllideb ddrafft ynghylch 
dull strategol o flaenoriaethu. Yn benodol, nid yw'n eglur sut mae deddfwriaeth 
Cymru, fel Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi llywio'r broses o 
ddyrannu'r gyllideb. Ar ben hynny, nid yw'n eglur sut mae dyraniadau'r Gyllideb drafft 
yn cefnogi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i leihau carbon. 

12. Mae'r Pwyllgor wedi cael adborth gan randdeiliaid bod y ffordd y mae'r Gyllideb 
ddrafft wedi'i chyflwyno yn aneglur. Ym marn y Pwyllgor, mae’r newidiadau o 
flwyddyn i flwyddyn yn anodd eu monitro ac mae’n anodd asesu effeithiolrwydd cyllid 
oherwydd nad yw'n seiliedig ar ganlyniadau. Dywedodd rhanddeiliaid fod dull 
gweithredu Llywodraeth yr Alban yn enghraifft o arfer da. Mae'r Pwyllgor yn 
ddiolchgar i Ysgrifennydd y Cabinet am gytuno i ystyried a ellir cymhwyso agweddau 
ar ddull gweithredu Llywodraeth yr Alban yng Nghymru. 

13. Bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i dynnu ei sylw at y casgliadau 
hyn.  

14. Croesewir mwy o gyfranogiad a thrafodaeth gyda rhanddeiliaid ym mhroses y 
gyllideb. Fodd bynnag, rhaid i hyn fod yn ystyrlon a dylai Ysgrifennydd y Cabinet 
ddangos sut mae mentrau fel cyllidebu cyfranogol wedi llywio'r broses o wneud 
penderfyniadau. 

15. Adeg cyhoeddi'r Gyllideb ddrafft, mynegodd rhanddeiliaid gryn bryder ynghylch 
y penderfyniad i drosglwyddo £35 miliwn o gyllid ar gyfer rheoli gwastraff o Brif Grŵp 
Gwariant yr Amgylchedd a Materion Gwledig i'r Prif Grŵp Gwariant Llywodraeth Leol. 
Roedd tystiolaeth yr Ysgrifennydd Cabinet yn nodi bod awdurdodau lleol yn cael eu 

EIN BARN 

https://demo.budgetsimulator.com/
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cynrychioli ar y Bwrdd Rhaglen Gweinidogol ynghylch Gwastraff, sy'n cefnogi'r 
penderfyniad hwn, ond nad yw'n glir a yw rhanddeiliaid amgylcheddol wedi bod yn 
rhan o hyn. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet ystyried sut y dylid cyfleu penderfyniadau o'r 
fath i randdeiliaid yn y dyfodol er mwyn lliniaru unrhyw bryderon diangen. 

Argymhelliad 1. Yn y dyfodol, dylid cyflwyno'r Gyllideb ddrafft mewn modd sy'n 
nodi'r canlyniadau a fwriedir ar gyfer pob dyraniad buddsoddi, a hynny fel bod modd 
monitro cynnydd.   

2. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

16. Wrth gyfeirio at y graddau y dylanwadodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ('y Ddeddf') ar benderfyniadau a wnaed ar gynigion y gyllideb, 
dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor:  

“Adolygwyd tueddiadau presennol ac amcanestyniadau ar gyfer y dyfodol 
a’u heffaith bosibl yn y tymhorau byr, canolig a hir. Gwnaethom hyn i 
sicrhau, cyhyd ag y bo’n bosibl, nad yw ymatebion tymor byr yn cael effaith 
andwyol yn y tymor hwy.” 

17. Mae naratif cyllideb ddrafft amlinellol Llywodraeth Cymru yn nodi'n benodol iddi 
fod yn gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol er mwyn sicrhau bod 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhan annatod o broses y gyllideb: 

“Rydym wedi gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn ystod 
rownd y gyllideb er mwyn sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn rhan annatod o broses y gyllideb, ac fe fyddwn yn cynnal ein 
cynlluniau peilot cyllidebu cyfranogol cyntaf ar ôl cyhoeddi'r Gyllideb 
ddrafft.” 

18. Cyfeiriodd Ysgrifennydd y Cabinet at nifer o fentrau sy'n cefnogi'r gwaith o 
gyflawni'r nodau llesiant, er enghraifft £6.5 miliwn yn y gyllideb gyfalaf ar gyfer Cronfa 
Buddsoddi Cyfalaf yr Economi Gylchol, buddsoddiad parhaus yn Twf Gwyrdd Cymru 
a'r Rhaglen Cartrefi Clyd ynghyd â chyflwyno'r Gronfa Seilwaith Gwyrdd newydd.   

 

19. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod bod y Ddeddf yn gofyn am newid sylweddol mewn 
diwylliant a ffyrdd o weithio. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn siomedig oherwydd y 
diffyg tystiolaeth o gynnydd wrth ymgorffori'r ddeddfwriaeth hon, ac nid yw 

EIN BARN 

http://gov.wales/funding/budget/draft-budget-2018-19/?lang=en
http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2017/170310-cabinet-secretary-confirms-6m-circular-economy-fund/?lang=en
http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2017/170310-cabinet-secretary-confirms-6m-circular-economy-fund/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/creating-a-sustainable-economy/green-growth-wales/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/efficiency/warm-homes/?lang=en
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Llywodraeth Cymru hyd yn hyn wedi dangos y newid trawsnewidiol a addawyd adeg 
pasio'r Ddeddf. 

20. Mae'r Pwyllgor yn nodi'r sylwadau gan swyddogion Llywodraeth Cymru bod 
egwyddorion y Ddeddf wedi llywio proses gyfan y gyllideb. Fodd bynnag, mae'r 
Pwyllgor o'r farn bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos sut mae'r Ddeddf wedi 
dylanwadu'n uniongyrchol ar y broses o wneud penderfyniadau. At hynny, mae diffyg 
eglurder ynghylch sut mae'r Ddeddf yn llywio gwaith blaenoriaethu yn y portffolio 
hwn.  

Argymhelliad 2. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ymgorffori 
asesiad yn erbyn amcanion llesiant Llywodraeth Cymru yn ei phroses o asesu effaith yn 
y dyfodol. 

Argymhelliad 3. Er mwyn dangos sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn llywio proses y gyllideb, dylai Llywodraeth Cymru ymgorffori asesiad 
yn erbyn ei hamcanion llesiant yn ei phroses o asesu effaith. 

 

3. Trosglwyddo cyllid gwastraff i Brif Grŵp 
Gwariant Llywodraeth Leol 

21. Mae llinell y gyllideb gwastraff yn gostwng £38.4 miliwn o £72.2 miliwn i £33.8 
miliwn. Trosglwyddo £35 miliwn allan o Grant Refeniw Unigol yr Amgylchedd i'r Grant 
Cynnal Refeniw, sy'n rhan o Brif Grŵp Gwariant Llywodraeth Leol, sy'n rhoi cyfrif am 
hyn yn bennaf. 

22. Bu Grant Refeniw Unigol yr Amgylchedd ar gael i awdurdodau lleol fel grant 
penodol mewn blynyddoedd blaenorol. Defnyddiwyd y grant i helpu awdurdodau 
lleol i gyflenwi gwasanaethau gwastraff, gan gynnwys cyflawni targedau ailgylchu. 
Daw elfen wastraff y cyllid hwn (£35 miliwn) yn rhan o'r Grant Cynnal Refeniw yn 2018-
19 ac felly daw'n gyllid cyffredinol (h.y. ni chaiff ei neilltuo).  

23. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor mai bwriad y dull gweithredu 
hwn oedd symleiddio cyllid, gan ddweud: 

"Rydym yn cynyddu hyblygrwydd awdurdodau lleol ac yn helpu i leihau'r 
baich gweinyddol sy'n gysylltiedig â chyllid grant wrth gyfuno mwy o 
grantiau yng ngrant cynnal refeniw llywodraeth leol a chyfuno rhai grantiau 
llai, gyda chymorth fframweithiau canlyniadau." 
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24. Nid oedd Ysgrifennydd y Cabinet yn gallu dweud faint o arbedion gweinyddol 
sy'n deillio o drosglwyddo'r grant, ond roedd hi'n cydnabod y byddai arbedion o 5-10% 
yn arferol.  

25. Rhoddodd CLlLC dystiolaeth lafar i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau ar 25 Hydref. Yn ystod y sesiwn, cafodd cynrychiolwyr CLlLC eu holi am 
drosglwyddo'r grant i'r Grant Cynnal Refeniw. Gwnaethant ymateb drwy ddweud nad 
yw'r trosglwyddiad yn rhoi'r cyfle iddynt ddefnyddio'r cyllid hwn mewn meysydd eraill 
am eu bod yn rhwym wrth dargedau ailgylchu statudol. Nodwyd hefyd y byddai'n her 
cyrraedd y targed ailgylchu o 70% erbyn 2025 ac y gallai fod angen cyllid ychwanegol 
yn y maes hwn. 

26. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor nad oedd gan y rhanddeiliaid 
yr ymgynghorodd hi â nhw ar y Bwrdd Rhaglen Gweinidogol ynghylch Gwastraff 
unrhyw bryderon am gyrraedd y targed o 70 y cant erbyn 2025.  Aeth yn ei blaen i 
ddweud:  

"If anything, I'm looking at whether we should increase that target, because 
I do think we'll reach the 70 per cent target way ahead of that." 

 

27. Mae'r Pwyllgor yn pryderu nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud asesiad 
manwl o effaith trosglwyddo'r grant. Er bod y Pwyllgor yn derbyn y bydd arbedion 
gweinyddol yn deillio o'r trosglwyddiad, efallai y bydd risgiau ac anfanteision nad yw 
wedi'u nodi oherwydd diffyg proses drwyadl.  

28. O gofio bod rhanddeiliaid wedi mynegi cryn bryder ynghylch effaith bosibl y 
trosglwyddiad, rydym yn credu y dylai Llywodraeth Cymru wneud asesiad o unrhyw 
risgiau posibl sy'n codi o'i phenderfyniad. Bydd hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
roi mesurau ar waith i liniaru'r risgiau hynny.    

29. Bydd y Pwyllgor yn cadw llygad ar y penderfyniad hwn er mwyn asesu’r graddau 
y mae wedi cyflawni'r arbedion a'r buddion a fwriedir.  

30. Mae'r Pwyllgor yn nodi sylwadau Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch y posibilrwydd 
o gynyddu targedau ailgylchu. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i'r Pwyllgor o fewn y 
chwe mis nesaf am gynnydd yn y maes hwn. 

Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i'r Pwyllgor o fewn chwe mis ar ôl 
ystyried cynyddu targedau ailgylchu awdurdodau lleol. 

EIN BARN 

http://senedd.assembly.wales/documents/s67983/25%20October%202017.html?CT=2
http://senedd.assembly.wales/documents/s67983/25%20October%202017.html?CT=2
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Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru wneud asesiad o'r risgiau sy'n deillio o 
drosglwyddo cyllid ar gyfer rheoli gwastraff i grant cymorth refeniw awdurdodau lleol, 
a dylai wneud hynny mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid.   

4. Gadael yr Undeb Ewropeaidd 

31. Mae Brexit yn debygol o gael effaith sylweddol ar bortffolio'r Amgylchedd a 
Materion Gwledig, yn sgil y posibilrwydd na cheir arian mwyach oddi wrth yr UE a 
gweithgareddau afleoledig wrth i gyllid ac adnoddau gael eu symud o rai meysydd er 
mwyn ariannu a chefnogi gweithgarwch sy'n ymwneud â Brexit.  

32. Dywed Ysgrifennydd y Cabinet fod dros 90% o fusnes ei hadran yn gysylltiedig â'r 
UE a bod yr 'heriau sy'n gysylltiedig â Brexit yn disgyn yn helaeth' ar ei phortffolio. 

33. Mae paratoi ar gyfer Brexit yn debygol o arwain at weithgareddau afleoledig o 
fewn Llywodraeth Cymru gan y bydd yn ofynnol i adrannau baratoi polisïau, systemau 
a dulliau ariannu newydd. Mae hefyd yn debygol y bydd angen i adnoddau ariannol a 
staff gael eu hailddyrannu rhwng ac o fewn adrannau. 

34. Pwysleisia Ysgrifennydd y Cabinet fod camau i baratoi ar gyfer Brexit 'yn parhau i 
fod yn brif flaenoriaeth'. Dywed y papur fod y gwaith hwn sy'n mynd rhagddo yn cael 
ei gyllido o gostau rhedeg ar draws yr adran ar hyn o bryd ac y bydd  angen iddi 
wneud penderfyniadau pellach ar adnoddau wrth gael mwy o eglurder ar setliad 
Brexit. 

35. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu cyflwyno ei Biliau ei hun yn ymwneud ag amaethyddiaeth a physgodfeydd ar 
ôl Brexit.  

 

36. Mae'r Aelodau'n parhau i fod yn bryderus y bydd Brexit yn effeithio ar allu'r adran 
i gyflawni blaenoriaethau polisi eraill yn y maes hwn. Mae'r Pwyllgor yn nodi bod uwch 
aelodau o staff yn cydbwyso'r gwaith hwn â blaenoriaethau eraill. Ni chawsom ddigon 
o sicrwydd fod y trefniadau sydd ar waith ar hyn o bryd yn gynaliadwy ac ni 
chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth fel asesiad o'r adnoddau staffio y bydd eu hangen yn 
y tymor hwy.  

37. Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at gael rhagor o wybodaeth am Filiau 
amaethyddiaeth a physgodfeydd arfaethedig Llywodraeth Cymru. Yn benodol, eu 
statws mewn perthynas â Biliau arfaethedig y DU ar y materion hyn; eu cwmpas; 
unrhyw ymgynghoriad arfaethedig; a'r amserlen ar gyfer gwaith craffu gan y Cynulliad. 

EIN BARN 
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Argymhelliad 6. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet wneud asesiad o'r gofynion adnoddau 
staffio tymor byr a chanolig yn ei hadran yn sgil Brexit. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet 
adrodd i'r Pwyllgor ynghylch yr asesiad hwnnw o fewn chwe mis. 

Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth am y statws; 
cwmpas; unrhyw ymgynghoriad arfaethedig; ac amserlen ar gyfer y ddeddfwriaeth 
arfaethedig ynghylch amaethyddiaeth ac ynghylch pysgodfeydd. 

5. Cyllid yr UE 

Polisi Amaethyddol Cyffredin 

38. Mae cyfalaf ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20 wedi cynyddu £1.7 
miliwn o £8.1 miliwn i £9.8 miliwn yn 2018-19 a bwriedir ei gynyddu ymhellach yn 
2019-20 a 2020-21. 

39. Dywed Ysgrifennydd y Cabinet, hyd y bydd y DU yn gadael yr UE, y bydd cyllid fel 
PAC 'yn parhau i ddod i Gymru, sy’n golygu y gallwn fod yn eithaf sicr o’r cyllid tan 
2020 a gallwn gymeradwyo prosiectau yr ydym wedi ymrwymo iddynt yn ystod y 
cyfnod hwnnw'. 

40. Clywodd y Pwyllgor y gofynnwyd am sicrwydd gan y Trysorlys y byddai cyllid y 
Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddarparu ar y lefel bresennol tan 2022. 
Dywedodd swyddogion Llywodraeth Cymru fod y trafodaethau'n profi i fod yn heriol. 

41. Cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet fod y swm llawn o gronfeydd Cynllun 
Datblygu Gwledig yr UE a ddyfarnwyd i Gymru wedi'i neilltuo 'drwy gyfuniad o 
brosiect a gymeradwywyd a chlustnodi cyllid ar gyfer gweithgareddau ... a chylchoedd 
ymgeisio yn y dyfodol'. Dywedodd hefyd fod angen i gyllidebau cydgyllido domestig 
Llywodraeth Cymru 'fod yn hyblyg a rhaid inni sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o 
wariant a sicrhau cyfraniadau'r UE dros gyfnod y rhaglen 2014-2020.'  

Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol 

42. O dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, caiff y DU gyllid gan yr UE drwy Gronfa'r Môr 
a Physgodfeydd Ewrop. Yng Nghymru mae Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop yn 
werth tua £13.8 miliwn a chaiff ei rheoli gan Lywodraeth Cymru.  

43. Argymhellodd adroddiad ymchwiliad Ardaloedd Morol Gwarchodedig y Pwyllgor, 

sef 'Y Llanw'n Troi?' fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru egluro sut y mae’n bwriadu mynd 

i’r afael â diffyg cyllid Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a all fod ar gael ar ôl Brexit. 

http://abms/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16663
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Gwrthododd Ysgrifennydd y Cabinet yr argymhelliad hwn gan ddweud mai mater i 

Lywodraeth y DU yw cyflawni addewidion refferendwm yr ymgyrch gadael. 

Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol 

44. Mae Banc Buddsoddi Ewrop, drwy Gronfa Buddsoddi Strategol Ewrop, wedi 
ariannu nifer o brosiectau seilwaith yn y DU a Chymru. Ym mis Mawrth 2016, 
amlinellodd y Gweinidog Cyllid restr o brosiectau yr oedd Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu eu cyflawni gan ddefnyddio arian Banc Buddsoddi Ewrop, gan gynnwys 
Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol newydd gwerth £150 miliwn a ddisgwylir yn 2019-
20. Nodwyd nad yw'n debygol y gwnaiff Banc Buddsoddi Ewrop ymrwymo i ariannu 
prosiectau hirdymor a ddaw i ben ar ôl i'r DU adael yr UE.  

45. Awgryma papur Ysgrifennydd y Cabinet y caiff y Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol 
ei hariannu bellach drwy Fenter Benthyca Llywodraeth Leol: 

“Mae cyllidebau Refeniw Llifogydd wedi eu diogelu ac mae cyllidebau 
Cyfalaf wedi eu llunio i gyllido ymrwymiadau presennol y Rhaglen a 
chyfalaf ar gyfer y Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol arloesol. Y cyllid refeniw 
ychwanegol gwerth £2.4 miliwn yn 2019-20 yw dechrau ffrwd refeniw 
hirdymor er mwyn cyllido buddsoddiad cyfalaf awdurdodau lleol yn y 
rhaglen drwy Fenter Benthyca Llywodraeth Leol.” 

TB Buchol 

46. Dywed papur Ysgrifennydd y Cabinet fod Cynllun Dileu TB y DU 2017 wedi cael ei 
gymeradwyo ynghyd â €27.6 miliwn o gydgyllido a bod Cymru fel arfer yn cael rhwng 
£2-4 miliwn y flwyddyn, sef tua 10% o gyllideb Cymru. 

47. Dengys Incwm TB yr UE fod £2.8 miliwn o arian yr UE wedi dod i law yn 2018-19. 
Erys TB - Lladd a Dileu TB  yr un fath â'r llinell sylfaen, y naill yn £9.4 miliwn a'r llall yn 
£7.5 miliwn. 

Meysydd cyfrifoldeb newydd 

48. Mae nifer o gyrff ac asiantaethau'r UE yn cyflawni swyddogaethau ar ran Aelod-
wladwriaethau ar hyn o bryd, er enghraifft Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac 
Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop. Bydd angen i'r rhan fwyaf o swyddogaethau a 
gyflawnir gan yr asiantaethau hyn naill ai gael eu rhoi i gyrff presennol y DU neu'r 
gwledydd datganoledig neu bydd angen creu cyrff newydd. 

 EIN BARN 

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/efsi/
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-administration/2016/euinvestmentbank/?lang=en
https://www.businessgreen.com/bg/news/3016047/brexit-prompts-delay-for-uk-applications-to-european-investment-bank
https://www.efsa.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
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49. O gofio cyfraniad cyllid yr UE i gyflawni polisïau amgylcheddol a materion 
gwledig, mae'r Pwyllgor o'r farn y dylai Llywodraeth Cymru wneud asesiad o'r diffyg 
posibl mewn cyllid os na fydd Llywodraeth y DU yn cynnal y lefelau cyllid presennol ar 
ôl Brexit. Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd ddangos bod ei gwaith cynllunio wrth gefn 
yn drwyadl i liniaru unrhyw ddiffyg posibl.  

50. Mae'r Pwyllgor yn pryderu nad yw'r cwestiwn wedi'i ddatrys eto ynghylch a fydd 
arian y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei warantu ar y lefel bresennol tan 2022. 

51. O gofio pwysigrwydd Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, mae'r Pwyllgor yn 
pwysleisio'i argymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau wrth 
gefn a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am hynt y trafodaethau â'r Trysorlys i 
sicrhau cyllid ar lefelau cymesur yn y tymor byr. 

52. Mae'r Pwyllgor yn nodi'r sylwadau gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru y bydd yr 
ymdrechion i ddileu TB Buchol yn golygu, yn yr hirdymor, y dylai fod llai o angen am 
gyllid yn y maes hwn.  Mae'r Pwyllgor yn cefnogi'r uchelgais hon ac yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei hamcanestyniadau ar gyfer 
dileu TB Buchol yng Nghymru. 

53. Yn olaf, mewn perthynas â'r swyddogaethau y mae cyrff neu asiantaethau 
Ewropeaidd yn ymgymryd â nhw ar hyn o bryd, rydym yn credu y dylai Llywodraeth 
Cymru wneud asesiad o gostau arfer y swyddogaethau hynny mewn meysydd 
datganoledig ar ôl Brexit. 

Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth Cymru wneud asesiad o'r diffyg posibl mewn 
cyllid os na fydd Llywodraeth y DU yn cynnal y lefelau cyllid presennol ar ôl Brexit.   

Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau wrth gefn i 
fynd i'r afael ag unrhyw ddiffyg mewn cyllid os na fydd Llywodraeth y DU yn cynnal 
lefelau cyllid presennol yr UE ar ôl Brexit. 

Argymhelliad 10. Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei hamcanestyniadau ar gyfer 
pryd y caiff TB Buchol ei ddileu yng Nghymru a dylai ddarparu gwybodaeth am y 
gostyngiadau cysylltiedig o ran costau. 

6. Cyfoeth Naturiol Cymru 

54. Mae adnoddau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn gostwng £4.3 miliwn o £72.7 
miliwn i £68.4 miliwn. Mae hwn yn doriad o 6% mewn termau arian parod. Amlinellir 
gostyngiad pellach o £3 miliwn ar gyfer 2019-20. 
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55. Mae cyfalaf Cyfoeth Naturiol Cymru (Llinell Wariant yn y Gyllideb 2451) yn 
cynyddu £1.6 miliwn o £1.7 miliwn i £3.3 miliwn. Dyrannwyd £1 filiwn arall ar gyfer 2019-
20, o gymharu â gwariant cyfalaf 2019-20 a nodwyd yng nghyllideb derfynol 2016-17. 

56. Fel rhan o’r broses craffu blynyddol, dwedodd Cyfoeth Naturiol Cymru i'r Pwyllgor 
16 Tachwedd: 

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn pryderu am ei allu i achub yn llawn ar y 
cyfleoedd a gyflwynir gan y fframwaith deddfwriaethol newydd a chynnal 
lefelau gwasanaeth presennol, os bydd ei Gymorth Grant yn parhau i leihau.  

 Yn ddiweddar ysgrifennodd Cyfoeth Naturiol Cymru at Ysgrifennydd y 
Cabinet i'w hysbysu o effaith lleihau Cymorth Grant dros y ddwy flynedd 
nesaf: bydd gostyngiad pellach o 5% y flwyddyn yn golygu gostyngiad 
termau real o 35% ar gyfer cyllid nad yw'n ymwneud â llifogydd ac 20% ar 
gyfer cyllid sy'n ymwneud â llifogydd ers i Cyfoeth Naturiol Cymru gael ei 
sefydlu. 

 Byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu cynllunio a rheoli ei fusnes yn llawer 
mwy effeithiol petai'n cael cyllidebau aml-flwyddyn, yn hytrach na 
chyllidebau blynyddol. 

 Yn sgil newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth a pholisi, yn ogystal â'r 
pwysau ariannol a ragwelir yn y blynyddoedd i ddod, mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru wedi penderfynu ad-drefnu'r sefydliad, gyda llai o staff nag sydd 
ganddo ar hyn o bryd. Disgwylir i'r broses hon gael ei chwblhau erbyn 1 Ebrill 
2019 a dylai gyflawni arbedion o £10m y flwyddyn mewn costau staff a 
chostau cysylltiedig nad ydynt yn ymwneud â staff. 

57. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cael nifer o bwerau a chyfrifoldebau 
ychwanegol mewn blynyddoedd diweddar, yn enwedig o dan Ddeddf yr 
Amgylchedd. Mae'n bosibl y gallai Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd chwarae rôl 
cydymffurfio a gorfodi, a ddirprwyir gan Awdurdod Refeniw Cymru, sy'n ymwneud â 
chyflwyno Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (a ddaw i rym ym mis 
Ebrill 2018). 

58. Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet sicrwydd i'r Pwyllgor na fyddai'r gostyngiad o 
£10m mewn costau yn sgil ailgynllunio'r sefydliad yn effeithio ar gadernid Cyfoeth 
Naturiol Cymru. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor hefyd y byddai'n 
hoffi gweld Cyfoeth Naturiol Cymru yn manteisio ar gyfleoedd masnachol i godi 
refeniw. 

 
EIN BARN 
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59. Mae'r Pwyllgor yn pryderu am y gwahaniaeth barn rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru 
ac Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch effaith gostyngiadau mewn cyllid. Rhoddodd 
Ysgrifennydd y Cabinet sicrwydd i'r Pwyllgor na fyddai'r gostyngiad o £10m mewn 
costau staff yn effeithio ar gadernid Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae hyn yn amlwg yn 
anghyson â phryderon Cyfoeth Naturiol Cymru na fydd yn gallu cyflawni ei 
swyddogaethau yn sgil gostyngiadau mewn refeniw a staff. 

60. Mae'r Pwyllgor yn nodi barn yr Ysgrifennydd Cabinet y dylai Cyfoeth Naturiol 
Cymru gynyddu ei refeniw drwy gyfleoedd masnachol. Fodd bynnag, o ystyried y 
feirniadaeth amlwg yn ddiweddar o arferion caffael Cyfoeth Naturiol Cymru, mae gan 
y Pwyllgor bryderon difrifol am ei allu a'i arbenigedd yn y maes hwn. Gallai'r gwaith 
arfaethedig o "ailgynllunio'r sefydliad" arwain at ostyngiad pellach yng nghapasiti'r 
sefydliad yn y maes hwn.  

Argymhelliad 11. Rhaid i Lywodraeth Cymru, mewn trafodaeth â Cyfoeth Naturiol 
Cymru, gadw llygad ar gapasiti Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflawni ei gyfrifoldebau a'i 
swyddogaethau statudol. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad cychwynnol ar 
y mater hwn i'r Pwyllgor o fewn chwe mis. 

7. Y Môr a Physgodfeydd 

61. Mae adnodd y Môr a Physgodfeydd (Llinell Wariant yn y Gyllideb 2870) yn 
cynyddu £0.5 miliwn o £1.8 miliwn i £2.3 miliwn. 

62. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet fod y £0.5 miliwn ychwanegol ar gyfer y môr a 
physgodfeydd er mwyn rheoli'r costau sy'n gysylltiedig â nodi a dynodi pum Ardal 
Forol Warchodedig newydd. Dywed hefyd fod y cyllid er mwyn ymateb i bwysau 
ychwanegol ar y gyllideb megis: 

 Paratoi ar gyfer Gadael yr UE a pharodrwydd y sector môr a physgodfeydd;  

 Gweithredu Deddf Cymru 2017;  

 Cam datblygu terfynol a gweithredu Cynllun Morol cyntaf Cymru;  

 Adeiladu ar ein rhaglen bresennol o waith er mwyn helpu i sicrhau bod ein 
Hardaloedd Morol Gwarchodedig yn cyflawni ac yn aros mewn cyflwr ffafriol. 

63. Bydd Gweinidogion Cymru yn cael pwerau newydd i ddynodi Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig yn yr ardal sydd ar y môr o dan Ddeddf Cymru 2017. 

 
EIN BARN 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-conservation-and-biodiversity/marine-protected-areas/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-conservation-and-biodiversity/marine-protected-areas/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-planning/?lang=en
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64. Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r cyllid ychwanegol yn y maes hwn, ond mae diffyg 
eglurder ynghylch sut y bydd yr arian ychwanegol yn cael ei ddyrannu rhwng y 
blaenoriaethau a nodwyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet. 

65. Yn ei adroddiad ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig, argymhellodd y 
Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i'r posibilrwydd o ariannu dull rheoli 
ardaloedd morol gwarchodedig ar sail ardal, gyda swyddog penodedig i bob ardal 
reoli. O gofio bod cyllid ychwanegol ar gael yn y maes hwn, mae'r Pwyllgor yn 
awyddus i wybod pa ystyriaeth a roddwyd i roi'r dull gweithredu hwn ar waith. 

Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i'r Pwyllgor o fewn y chwe mis 
nesaf ynghylch y cynlluniau gwariant manwl ar gyfer y £0.5 miliwn ychwanegol a 
ddyrannwyd i'r Môr a Physgodfeydd. 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am 
unrhyw drafodaethau â'r Grŵp Llywio Rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig wrth 
benderfynu sut y dylai'r arian ychwanegol ar gyfer y môr a physgodfeydd gael ei 
ddyrannu, gan gynnwys a roddwyd unrhyw ystyriaeth i ddull rheoli ardaloedd morol 
gwarchodedig ar sail ardal. 

8. Parciau Cenedlaethol 

66. Mae adnodd Parciau Cenedlaethol yn gostwng £0.5 miliwn o £10 miliwn i £9.5 
miliwn.  Amlinellir gostyngiad pellach o £0.5 miliwn ar gyfer 2019-20. 

67. Caiff cyfalaf ar gyfer Parciau Cenedlaethol a gynlluniwyd dros y tair blynedd nesaf 
ei ddileu'n gyfan gwbl a'i drosglwyddo i'r llinell sylfaen ar gyfer gweithredu Deddf 
Tiroedd Comin 2006 (£0.5 miliwn yn 2018-10; £0.3 yn 2019-20 a 2020-21). 

68. Nid yw papur Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfeirio at y gostyngiad yng nghyllid y 
Parciau Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae dogfen cynigion cyllideb manwl 
Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag 
Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol i wneud arbedion ond gan ddiogelu'u 
swyddogaethau statudol'. 

69. Ym mis Mai 2017, cafodd adroddiad Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru ei 
gyhoeddi ar ran Lywodraeth Cymru. Pwysleisia'r cyfle i wireddu potensial economaidd 
cymunedau ac i hyrwyddo twf gwyrdd a chydnerthedd ecosystemau drwy'r tirweddau 
hyn.  

 EIN BARN 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/review-designated-landscapes-wales/?lang=en


Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 

16 

70. Yng ngoleuni'r toriadau ariannol sylweddol ac annisgwyl a ddisgrifir uchod, mae'r 
Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i ffyrdd y gallai’r Parciau 
Cenedlaethol godi refeniw a'u cefnogi i ddatblygu cynlluniau i wireddu eu potensial ar 
gyfer cynhyrchu incwm.  

71. Mae'r Pwyllgor o'r farn y gallai cynhyrchu incwm gynnig buddion ehangach, yn 
ogystal â helpu i lenwi'r bwlch yn sgil y toriadau ariannol. Er enghraifft, gallai unrhyw 
incwm a gynhyrchir gyfrannu at ofalu am yr amgylchedd, rheoli mynediad at 
adnoddau naturiol a gwarchod ecosystemau Cymru. 

Argymhelliad 14. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda'r Parciau Cenedlaethol i 
ymchwilio i sut y gallant godi refeniw. Dylai hyn gynnwys eu cefnogi i ddatblygu 
cynlluniau i wireddu eu potensial ar gyfer cynhyrchu incwm. Dylai Llywodraeth Cymru 
adrodd ar y cynnydd yn y chwe mis nesaf. 

9. Tlodi tanwydd 

72. Mae cyfalaf y Rhaglen Tlodi, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer cynlluniau Arbed a Nyth, 
yn gostwng £1.2 miliwn o £28.2 miliwn i £27 miliwn. Mae £27 miliwn o arian cyfalaf 
hefyd wedi'i gynllunio ar gyfer 2019-20, gan ostwng i £23 miliwn yn 2021-21. 

73. Mae gan Lywodraeth Cymru rwymedigaeth statudol i ddileu tlodi tanwydd, i'r 
graddau y bo'n rhesymol ymarferol, ym mhob aelwyd yng Nghymru erbyn 2018. Yn ôl 
y ffigurau ar wefan Llywodraeth Cymru yr amcangyfrif diweddaraf yw bod 291,000 o 
aelwydydd yn dioddef tlodi tanwydd, rhyw 23% o holl aelwydydd Cymru. 

74. Dywed papur Ysgrifennydd y Cabinet: 

“Y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn y tymor hir yw 
trwy ddefnyddio ynni’n fwy effeithiol yn ein cartrefi. Trwy fuddsoddi mewn 
tlodi tanwydd, rydym yn cyfrannu at ddelio ag ystod o effeithiau negyddol 
gan gynnwys cyflyrau iechyd sy'n gysylltiedig ag oerfel, marwolaethau dros y 
gaeaf, cyrhaeddiad addysgol plant a cholli ysgol a gwaith oherwydd 
salwch.”  

75. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor nad yw Llywodraeth Cymru ar 
y trywydd iawn i gyrraedd ei tharged tlodi tanwydd. 

 

76. Roedd y Pwyllgor yn pryderu o glywed y gallai Llywodraeth Cymru fethu ei 
tharged tlodi tanwydd. Credwn fod angen rhagor o fanylion am gynnydd Llywodraeth 
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Cymru yn erbyn y targed hwn, gan gynnwys y data cyfredol a'r dyddiad diwygiedig y 
mae Ysgrifennydd y Cabinet yn disgwyl cyrraedd y targed ar gyfer dileu tlodi tanwydd. 

Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor 
am ei hamcanestyniadau o ran pryd y bydd yn cyrraedd ei tharged tlodi tanwydd.  

10.Y cynllun ernes ar gyfer caniau a photeli 

77. Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod y cytundeb cyllideb y daeth Llywodraeth 
Cymru iddo gyda Phlaid Cymru yn cynnwys nifer o fesurau, gan gynnwys astudiaeth 
ddichonoldeb gwerth £0.5m ar gynllun ernes caniau a photeli yn 2018-19. 

 

78. Mae'r Pwyllgor yn nodi bod cynllun tebyg, a gafodd ei dreialu yn yr Alban, wedi 
dod ar draws rhai problemau. Yng ngoleuni hyn, mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai 
Llywodraeth Cymru ddysgu o brofiadau yn yr Alban cyn cyflwyno cynllun peilot tebyg 
yng Nghymru.  

Argymhelliad 16. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried yr hyn a ddysgwyd o'r cynllun 
ernes caniau a photeli gwydr peilot yn yr Alban cyn bwrw ymlaen ag unrhyw waith 
treialu o'r fath yng Nghymru. Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Pwyllgor am hynt y gwaith yn y maes hwn. 
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