
 

 

Lesley Griffiths AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a 

Materion Gwledig 
Llywodraeth Cymru 

16 Hydref 2017 

Annwyl Lesley, 

Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau 

coetiroedd 

Diolch am eich ymateb i adroddiad y Pwyllgor. Yr wyf yn ddiolchgar am y ffordd y 

gwnaethoch gynnwys y Pwyllgor yn ystod yr ymchwiliad hwn.  

Er bod y Pwyllgor yn teimlo bod eich ymateb yn gadarnhaol ar y cyfan, cytunodd 

yr aelodau y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn am ragor o wybodaeth am amryw o 

faterion a godwyd gennych yn eich ymateb.  

Argymhelliad 1: Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel mater o frys, adnewyddu ei 

strategaeth coetir gyda'r nod o gynyddu’r cyfraddau plannu yn sylweddol. 

Rhaid i'r strategaeth ddiwygiedig gynnwys targedau tymor hir ar gyfer 

gorchudd coetir a rhaid iddi gynnwys coedwigaeth fasnachol. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Mae'r Pwyllgor yn falch bod yr argymhelliad hwn wedi'i dderbyn mewn egwyddor 

ac y bydd adolygiad o'r strategaeth yn 2018. Fodd bynnag, un o'r negeseuon 

allweddol yn ein hadroddiad oedd y diffyg difrifol o ran creu coetiroedd newydd 

yng Nghymru. Mae'n annhebygol iawn y bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd ei 

tharged o greu 100,000ha o goetiroedd newydd ar gyfer 2010-2030 heb newid 

sylfaenol mewn dull gweithredu.  

Yn ystod y chwe mlynedd gyntaf y mae'r targed hwn yn gymwys (2010-16), creodd 

Cymru 3,500ha yn unig o goetir newydd. I gyrraedd eich targed o greu 100,000ha 

o goetiroedd newydd, bydd angen i Gymru greu 96,500ha yn ystod 14 mlynedd 

olaf y cynllun. Nid yw parhau yn yr un modd yn opsiwn. 



 

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud yn wahanol i fynd i'r afael â'r diffyg plannu 

sylweddol yr ydych yn ei wynebu? 

Argymhelliad 2: Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhwystrau rhag 

cynyddu plannu, yn benodol trwy:  

- Alinio’r prosesau rheoleiddio ac ariannu, a darparu arweiniad a 

chymorth ychwanegol i ymgeiswyr.  

- Archwilio’r potensial i fabwysiadu rhagdybiaeth y caiff ceisiadau eu 

cymeradwyo mewn ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y Map Cyfleoedd 

Coetir fel rhai sy’n addas iawn ar gyfer coetiroedd.  

- Gwneud y Map Cyfleoedd Coetir yn haws ei ddefnyddio i ystod o 

wahanol grwpiau o ddefnyddwyr, a'i gysylltu â'r system cynllunio 

defnydd tir. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Yn eich ymateb, rydych yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda 

Chyfoeth Naturiol Cymru i wella alinio prosesau rheoleiddio, yn arbennig, 

Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 1999 

(fel y'i diwygiwyd) â’r broses ymgeisio ar gyfer Creu Coetir Glastir, i hwyluso 

datblygu’r cynigion ar gyfer creu coetiroedd yn llwyddiannus. Rhowch fanylion 

unrhyw asesiad yr ydych wedi’i wneud o'r effaith y bydd y gwaith hwn yn ei gael ar 

wella cyfraddau plannu. A allech chi hefyd ddweud wrthym pryd y bydd y gwaith 

hwn, a'r gwaith o wella'r broses ymgeisio, yn cael ei gwblhau?  

Dengys eich ymateb eich bod yn anelu at ddefnyddio'r Map Cyfleoedd Coetir i roi 

mwy o sicrwydd i ymgeiswyr ynghylch a yw cynnig yn debygol o gael ei 

gymeradwyo. A allech chi roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am y gwaith hwn, 

gan gynnwys pryd y bydd yn cael ei gwblhau, a manylion unrhyw asesiadau yr 

ydych wedi’u gwneud o'r effaith y bydd yn ei gael ar gynyddu cyfraddau plannu?  

Argymhellodd y Pwyllgor y dylid rhagdybio y caiff ceisiadau eu cymeradwyo mewn 

ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y Map fel rhai sy’n addas iawn ar gyfer coetiroedd. 

Rhowch fanylion i'r Pwyllgor am unrhyw asesiad yr ydych wedi’i wneud o’r 

manteision neu'r risgiau posibl sy'n deillio o'r dull hwn. 

Argymhelliad 3: Rhaid i Lywodraeth Cymru nodi sut y bydd yn defnyddio 

coed a choetiroedd fel ateb sy'n seiliedig ar natur i ymdrin â llifogydd, a 

hwyluso ehangu'r Cod Carbon Coetiroedd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 



 

Rhowch fanylion pellach am y camau yr ydych yn eu cymryd, neu’n bwriadu eu 

cymryd, i ehangu'r defnydd o'r Cod Carbon Coetiroedd a mynd i'r afael â 

rhwystrau rhag eu derbyn.  

Yn eich ymateb, rydych yn dweud y byddwch yn ystyried a ddylai cofrestru gyda'r 

Cod fod yn ofyniad mewn rhai amgylchiadau. Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am 

ddiweddariad ar eich barn ddiweddaraf ar y mater hwn. 

Argymhelliad 4: Rhaid i Lywodraeth Cymru ymrwymo i sicrhau isafswm o 

20% o orchudd canopi coed trefol, gan fynd i'r afael â hynny drwy Gynlluniau 

Llesiant Lleol a Datganiadau Ardal. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Gwrthod 

 

Mae'r Pwyllgor yn siomedig bod yr argymhelliad hwn wedi'i wrthod. Ni fyddai 

gosod targed cyffredinol ar gyfer gorchudd canopi trefol yng Nghymru yn amharu 

ar wneud penderfyniadau lleol a byddai'n offeryn defnyddiol i ddatblygu gwaith yn 

y maes hwn. Byddai'r dull hwn yn cyd-fynd â'r dull a gymerwyd gan Lywodraeth 

Cymru mewn llawer o feysydd polisi. Yn wir, rydych chi wedi cyflwyno targed 

cyffredinol ar gyfer creu coetiroedd yng Nghymru. Mewn ymateb i'r llythyr hwn, a 

allwch chi ystyried a fyddech yn fodlon cyflwyno targed cyffredinol o'r fath ar 

gyfer gorchudd canopi trefol?  

Rydych yn mynd ymlaen i nodi eich bod o'r farn y dylai rhyw fath o ddangosydd 

cyflawni sy’n ymwneud â lleoliad penodol fod ar gael i'r rhai sy'n llunio Cynlluniau 

Llesiant Lleol. Rhowch amcangyfrif o pryd y bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau 

ynghyd â rhagor o wybodaeth am sut y mae'r dangosydd yn cael ei ddatblygu. 

Argymhelliad 5: Gall coetiroedd fod yn offeryn effeithiol ar gyfer adfywio ac 

ymgysylltu â chymunedau lleol. Rhaid i Lywodraeth Cymru harneisio hyn ac, 

fel man cychwyn, dylai:  

- Cynyddu’r gefnogaeth i grwpiau coetir cymunedol.  

- Asesu'r potensial i ddatblygu Cwmni Coedwig Genedlaethol i helpu i 

adfywio cymoedd y De.  

- Sicrhau bod addysg coetir yn cael ei hymgorffori mewn polisïau 

addysg. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Mewn perthynas â chyllid ar gyfer grwpiau cymunedol, dywed eich ymateb y bydd 

y blaenoriaethau ar gyfer cyllido yn y dyfodol yn cyd-fynd yn agosach â 

blaenoriaethau'r Polisi Adnoddau Naturiol. A allwch chi ddarparu i’r Pwyllgor 

asesiad yr ydych wedi'i wneud o'r effaith y gallai hyn ei gael ar gefnogaeth i 

grwpiau coetiroedd cymunedol? 



 

Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y gwaith o ymchwilio i 

ddatblygiad Parc Tirlun y Cymoedd. 

Argymhelliad 6: Rhaid i Lywodraeth Cymru ehangu mynediad i goetiroedd 

cyhoeddus a’i reoli’n well, yn enwedig ar gyfer grwpiau ymylol. Dylai Cyfoeth 

Naturiol Cymru ystyried opsiynau i adennill costau oddi wrth grwpiau 

defnyddwyr sy’n ymgymryd â rhai gweithgareddau hamdden penodol yn y 

coetiroedd y mae’n eu rheoli. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Yn eich ymateb, rydych yn dweud fod gennych amheuon ynghylch codi tâl am 

weithgareddau hamdden oherwydd y rhwystr posibl, yn enwedig i grwpiau ymylol. 

Roedd y Pwyllgor yn ofalus yn ei ddefnydd o iaith ac nid oedd yn argymell codi tâl 

am eu defnyddio. Byddai adennill costau, efallai trwy drwyddedu, oddi wrth 

grwpiau defnyddwyr sy'n ymgymryd â gweithgareddau penodol mewn rhai 

ardaloedd, fel gweithgareddau swnllyd neu gyflym, yn lleihau'r defnydd 

anghyfreithlon o goetiroedd mewn mannau eraill. Rhowch unrhyw asesiad yr 

ydych wedi’i wneud o effaith bosibl yr ymagwedd hon i'r Pwyllgor, ynghyd â'r 

dystiolaeth sy'n cefnogi eich penderfyniad i beidio â mynd ar drywydd y cynnig 

hwn. 

Argymhelliad 7: Dylai Llywodraeth Cymru egluro’i hamserlen ar gyfer dod â 

chynigion gerbron i ddiwygio mynediad. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Mae'r Pwyllgor yn derbyn efallai na all fod yn bosibl ar hyn o bryd i roi amserlen 

fanwl ar gyfer y camau nesaf, ond byddem yn croesawu arwydd gennych o'r cerrig 

milltir bras ar gyfer y gwaith hwn. 

O ystyried bod yr Ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy wedi 

dod i ben ar 30 Medi, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf ar lafar o ran manylion y camau nesaf yn ystod y ddadl ar adroddiad 

y Pwyllgor. 

Argymhelliad 8: Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r cyfyngiadau ar y 

sector coedwigaeth fasnachol, yn arbennig trwy:  

- Hwyluso creu coetiroedd conwydd a gweithrediadau masnachol ar dir 

cyhoeddus a phreifat.  

-Hyrwyddo i'r gymuned amaethyddol fanteision masnachol a manteision 

eraill plannu coed ar dir amaethyddol, a galluogi ffermwyr i wneud hyn drwy 

daliadau grant ychwanegol, syml a hyblyg.  

- Darparu a hyrwyddo hyfforddiant mewn coedwigaeth, rheoli coetiroedd a 



 

chynllunio coetiroedd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn 

 

A allech chi roi manylion unrhyw asesiad yr ydych wedi’i wneud o effaith gwaith y 

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth? 

Yn eich ymateb, rydych yn dweud bod "rhaid i ddiwydiannau coedwigaeth hefyd 

wneud mwy i gydweithio â thirfeddianwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru a rheoleiddwyr 

i wneud y buddsoddiadau y mae eu diwydiant yn dibynnu arnynt. Mae maint y 

buddsoddiad sydd ei angen i ddiwallu anghenion y dyfodol yn sylweddol a bydd 

angen i sectorau preifat a chyhoeddus gydweithio er mwyn gwneud i hynny 

ddigwydd." A allwch chi roi manylion am unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i 

hyrwyddo'r mater hwn? 

A allwch chi roi manylion unrhyw waith penodol a wnaed gan Lywodraeth Cymru i 

hyrwyddo manteision masnachol a manteision eraill plannu coed ar dir 

amaethyddol i'r gymuned ffermio? 

Roedd hyfforddi a hyrwyddo hyfforddiant yn fater allweddol i randdeiliaid a 

gyfrannodd at yr ymchwiliad. A ydych yn fodlon bod y camau a amlinellwyd 

gennych yn eich ymateb yn ddigonol i fynd i'r afael â'r pryderon hynny? 

Argymhelliad 9: Dylai'r potensial ar gyfer twf yn y sector coedwigaeth 

fasnachol gael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Yn arbennig, dylai:  

- Cytuno gyda’r sector coedwigaeth ar dargedau uchelgeisiol er mwyn i 

Gymru ddod yn gynyddol hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren, ac yn 

llai dibynnol ar fewnforion.  

- Dylai ystyried newid y rheoliadau adeiladu i hyrwyddo'r defnydd o bren 

ym maes adeiladu. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Dywed eich ymateb eich bod yn gweithio gyda'r diwydiant adeiladu i gynyddu'r 

defnydd o bren yn y maes adeiladu. Dywedwch fod "tystiolaeth gynnar" yn 

awgrymu bod newid arferion ac ymarfer ac arferion caffael yn cynnig mwy o gyfle i 

weld cynnydd, o'i gymharu â newid rheoliadau adeiladu neu ganllawiau cynllunio. 

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech rannu'r dystiolaeth hon gyda ni.  

A allech chi hefyd roi i'r Pwyllgor unrhyw asesiad yr ydych wedi'i wneud o effaith 

bosibl y dull gweithredu a ffefrir gennych a nodi'r camau y byddwch yn eu cymryd 

i annog y newidiadau mewn arferion ac ymarfer ac arferion caffael y cyfeiriwch 

atynt?   



 

Argymhelliad 10: Dylai Llywodraeth Cymru ailgyflwyno Cynllun Rheoli 

Coetiroedd Glastir a sicrhau bod y plannu’n bodloni gofynion Cynllun 

Ansawdd Coetiroedd y DU. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

A allech chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am eich cynnydd o ran  

ymchwilio i gyfleoedd i ail-flaenoriaethu adnoddau i ganiatáu ar gyfer agoriad 

cyfyngedig y Cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir?  

Argymhelliad 11: Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i 

sicrhau bod ei strategaeth o ran iechyd coed yn dangos y gwersi a ddysgwyd 

o'r achosion o Glefyd Coed Ynn a Chlefyd Llarwydd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn 

 

A allwch chi roi amcangyfrif i'r Pwyllgor o pryd y bydd yr adolygiad o 

swyddogaethau ac aelodaeth y Grwp Llywio Iechyd Coed a Phlanhigion yn cael ei 

gwblhau? Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i ni am 

ganlyniadau'r adolygiad hwnnw unwaith y bydd wedi'i gwblhau.   

Argymhelliad 12: Rhaid i Lywodraeth Cymru wella’r ffordd y mae strategaeth 

Coetiroedd i Gymru yn cael ei rhoi ar waith trwy:  

- Mynd i'r afael â'r rhwystrau rhag creu coetiroedd fel mater o frys.  

- Adolygu'r strategaeth erbyn dechrau 2018, a nodi sut y bydd hi’n 

cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016, a'r Polisi ar Adnoddau Naturiol, ac yn cael 

ei chefnogi ganddyn nhw.  

- Gwella tryloywder a grym y Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd 

i yrru'r strategaeth ymlaen. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn mewn egwyddor 

 

Nid yw eich ymateb yn mynd i'r afael â rhan olaf argymhelliad y Pwyllgor. O gofio 

bod eich ymateb yn nodi mai rôl y panel cynghori yw cefnogi datblygiad 

Gweinidogion Cymru o bolisi coedwigaeth, a oes gennych unrhyw gynlluniau i 

fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan randdeiliaid yn ystod yr ymchwiliad am 

ddiffyg tryloywder ac eglurder ynghylch rôl a gwaith y panel ? 

Argymhelliad 13: Fel yr argymhellwyd yn adroddiad y Pwyllgor ar ddyfodol 

rheoli tir yng Nghymru, rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y drefn 

ariannu yn y dyfodol yn cael ei seilio ar ganlyniadau cynaliadwy. Gallai'r drefn 

hon gael ei chefnogi trwy ddulliau arloesol megis Taliadau am Wasanaethau 

Ecosystem a chronfeydd pensiwn yn buddsoddi mewn seilwaith gwyrdd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn 

 



 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech rannu adroddiad terfynol Rhaglen 

Monitro a Gwerthuso Glastir cyn gynted ag y bydd ar gael. 

Mae'r Pwyllgor wedi gofyn i'r Pwyllgor Busnes drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 

adroddiad y Pwyllgor ar 13 Rhagfyr. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r 

llythyr hwn erbyn 27 Tachwedd, fel y gall eich ymateb lywio’r ddadl yn y Cyfarfod 

Llawn. 

Yn gywir 

 

Mike Hedges AC  

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 



Hannah Blythyn AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                    Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru 

               Correspondence.Hannah.Blythyn@gov.wales 
 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref: MA-P/HB/4222/17 
 
 
Mike Hedges, AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a  
Materion Gwledig  
 

 
 
 

23 Tachwedd 2017 
 
 

 
Annwyl Mike, 
 
Heb Gyrraedd Gwreiddyn y Mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd 
 
Diolch am eich llythyr i Lesley Griffiths dyddiedig 16 Hydref 2017 lle rydych yn gofyn am 
ragor o wybodaeth am sawl mater mewn perthynas ag ymateb Llywodraeth Cymru i’ch 
adroddiad ar yr ymchwiliad Heb Gyrraedd Gwreiddyn y Mater. Trosglwyddwyd y cyfrifoldeb 
am goedwigaeth i mi a dyna pam yr wyf yn ymateb. Nodaf fod y Pwyllgor Busnes wedi 
trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ynghylch yr adroddiad. Teimlaf felly y byddai’n fwy priodol 
i’ch cwestiynau ychwanegol gael eu hystyried yn ystod y ddadl.  
 
Hyderaf y byddwch yn cytuno bod y cynnig hwn yn ffordd fwy adeiladol o barhau â’r 
trafodaethau. 
 
Yn gywir, 

 
  
 
 

Hannah Blythyn AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment 
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Hannah Blythyn AM 

Gweinidog yr Amgylchedd 

 

24 Tachwedd 2017 

Annwyl Hannah,  

Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 23 Tachwedd, lle rydych yn dweud na 

fyddwch yn darparu'r wybodaeth ysgrifenedig y gofynnodd y Pwyllgor amdani.  

Hyderaf eich bod yn cytuno bod yn rhaid i Bwyllgorau'r Cynulliad gael gwybodaeth 

briodol er mwyn cyflawni eu swyddogaeth o graffu yn effeithiol. Gofynnodd fy 

llythyr ar 16 Hydref am eglurhad o sawl agwedd ar ymateb Llywodraeth Cymru i 

adroddiad y Pwyllgor. Mae'r Pwyllgor o'r farn y byddai'n briodol ac yn adeiladol i 

gael y wybodaeth honno yn ysgrifenedig cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 13 

Rhagfyr.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddarparu'r wybodaeth fel y gofynnwyd yn fy 

llythyr 16 Hydref, sydd wedi'i gynnwys fel Atodiad er hwylustod.  

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AM 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

 



Hannah Blythyn AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                    Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru 

               Correspondence.Hannah.Blythyn@gov.wales 
 

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

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA-P/HB/4222/17 
 
Mike Hedges, AC 

Cadeirydd 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

 
 

 

 
 

5 Rhagfyr 2017 
 
 

 

Annwyl Mike, 
 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 24 Tachwedd 2017, lle rydych yn gofyn am ragor o 
wybodaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

Branching Out.  
  

Mae’r Adran dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn barod i ddarparu unrhyw 
wybodaeth, pan fo cais oddiwrth y Pwyllgor. Fodd bynnag, gan fydd dadl y Pwyllgor ar y 
pwnc hwn yn digwydd yn fuan yn y Siambr, teimlaf ei bod yn briodol i ddilyn y weithdrefn 

arferol, a darparu rhagor o wybodaeth, esboniadau a manylion, ar lafar fel rhan o'r ddadl 
honno ar yr achlysur hwn.  

  
Edrychaf ymlaen at y ddadl ar 13 Rhagfyr, gan fod consensws sylweddol rhwng y Pwyllgor 
a Llywodraeth Cymru ar y mater pwysig iawn hwn.  
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