
Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig sy'n dwyn y teitl Craffu ar Gyllideb 
Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 
 

 
Mae ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad wedi'u nodi isod: 
 
 
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. 
 
Ymateb: Derbyn o ran Egwyddor 
 
Rwyf wedi bod yn glir wrth gyflwyno'r cynlluniau gwariant ar gyfer fy mhortffolio y 
bu'n rhaid imi wneud penderfyniadau anodd.  Wrth wneud hynny, rwyf wedi sicrhau 
bod yr wybodaeth yn y dystiolaeth yn gwbl dryloyw o ran y ffordd y cafodd ei 
chyflwyno.   Yn ychwanegol at y gostyngiadau y mae fy mhortffolio yn eu hwynebu, 
mae nifer o'm cyllidebau wedi'u hailddyrannu a'u blaenoriaethu i sicrhau'r 
cydbwysedd cywir o fuddsoddiad ar draws y portffolio i gefnogi'r blaenoriaethau yn y 
Strategaeth Genedlaethol "Ffyniant i Bawb".  
 
Nodais yn glir hefyd y bu'n rhaid imi flaenoriaethu llawer o'm rhaglen gyfalaf yn unol 
â'n blaenoriaethau ac yn y dystiolaeth a gyflwynais i'r Pwyllgor dywedais beth 
fyddai'r buddsoddiadau ar gyfer fy nghyllidebau cyfalaf wedi'u hailbroffilio, ond 
byddaf yn sicrhau y bydd ffocws ychwanegol ar ganlyniadau mewn tystiolaeth a 
gyflwynir ar y gyllideb yn y dyfodol. 
 
Fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y gyllideb eleni, rydym wedi cymryd camau i 
gynnwys effeithiau carbon wrth ystyried ein blaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad 
cyfalaf, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Rydym wedi blaenoriaethu 
cynigion sy'n cynnig yr effaith hirdymor positif mwyaf cynaliadwy, boed hynny mewn 
termau ariannol - drwy helpu i gynhyrchu arbedion gwariant refeniw rheolaidd - neu o 
ran cefnogi'r agenda datgarboneiddio. 
 
Fel y nodais yn y Dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Pwyllgor, rydym yn datblygu'r 
rheoliadau i osod targedau allyriadau a chyllidebau carbon, a fydd yn ein galluogi i 
arwain y broses o gyflawni, gwerthuso cynnydd yn well a rhoi sicrwydd ac eglurder 
ar gyfer buddsoddi a busnes.   
 
 
Argymhelliad 2 

 
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 
 
Ymateb:  Derbyn 

 



Rwy'n gwbl gefnogol i ymchwilio i sut y gallai asesiadau effaith strategol effeithiol 
nodi'n well sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dylanwadu ar 
benderfyniadau'r gyllideb a byddaf yn trafod materion o'r fath gydag Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid maes o law. 
 
O fewn fy mhortffolio, byddaf yn parhau i weithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol yn ystod cylch y gyllideb nesaf i sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol wedi'i hymgorffori ymhellach yn y broses o lunio cyllidebau. 
 
Rwyf hefyd yn bwriadu datblygu'r ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n partneriaid a'n 
rhanddeiliaid mewn ymateb i'n cynlluniau peilot ar gyllidebu cyfranogol yn dilyn 
cyhoeddi'r Gyllideb ddrafft. 
 
Gan weithio'n ehangach ar draws Llywodraeth Cymru, byddwn yn bwrw ymlaen â 
phrosiect, yn 2018, i gyflwyno fframwaith newydd ar gyfer asesu effaith. Mae'r 
amcanion ar gyfer y fframwaith yn cynnwys pennu dibenion cliriach a mwy penodol 
ar gyfer asesiadau effaith ar draws yr ystod o ymyriadau'r llywodraeth; lleihau 
cymhlethdod a chymhwyso asesiadau effaith i ymyriadau mewn modd cymesur. 
Bydd ein dull yn canolbwyntio ar ansawdd y ddealltwriaeth, y dystiolaeth a'r farn; ac 
ar integreiddio'r broses asesu effaith gyda chyfarwyddyd sylweddol gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Bydd y prosiect yn cynnwys hyfforddiant a datblygiad ar gyfer y gweithlu i asesu 
effaith yn fwy effeithiol. 
 
 
Argymhelliad 3 
 

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

 
Mae targedau ailgylchu Awdurdodau Lleol yn rhan annatod o'r ymgynghoriad ar yr 
adolygiad o'r strategaeth wastraff genedlaethol ar gyfer Cymru. Bydd yr adolygiad 
hwn yn cael ei lywio gan ystyriaeth fanwl o gostau a manteision newidiadau posibl i 
dargedau ailgylchu Awdurdodau Lleol. Cyhoeddir yr ymgynghoriad ym mis 
Gorffennaf 2018. 
 
 
Argymhelliad 4 
 

Dylai Llywodraeth Cymru wneud asesiad o'r risgiau a'r arbedion yr amcangyfrifir y 
byddant yn deillio o drosglwyddo cyllid ar gyfer rheoli gwastraff i Grant Cynnal 
Refeniw awdurdodau lleol, a dylai wneud hynny mewn ymgynghoriad â 
rhanddeiliaid. 
 
Ymateb: Gwrthod 

 



Penderfynwyd trosglwyddo cyllid ar gyfer rheoli gwastraff o'r Grant Refeniw Sengl yn 
fy mhortffolio i'r Grant Cynnal Refeniw o fewn y portffolio Llywodraeth Leol ar ôl 
trafodaeth helaeth â rhanddeiliaid. Yng nghyfarfod y Bwrdd Rhaglen Gweinidogol ar 
wastraff ym mis Ionawr 2017 cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet y dylai swyddogion a 
chydweithwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) sefydlu Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio i faterion yn ymwneud â'r posibilrwydd o drosglwyddo 
arian o grant penodol i'r Grant Cynnal Refeniw. Gwahoddodd CLlLC gynrychiolwyr o 
is-grŵp gwastraff Cymdeithas y Syrfewyr Sirol a swyddogion Awdurdodau Lleol o 
swyddogaethau rheoli gwastraff a chyllid i gymryd rhan yn yr ystyriaethau. 
 
Yn dilyn sawl cyfarfod o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac ystyriaeth helaeth o'r materion 
dan sylw, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
ar y pryd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i drosglwyddo 
£35 miliwn o'r Grant Refeniw Sengl i'r Grant Cynnal Refeniw. Daethpwyd i'r 
penderfyniad hwn a'r ffigur o £35 miliwn yn dilyn asesiad o'r risgiau a'r cyfleoedd ar 
ôl ymgynghori â'r rhanddeiliaid ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen. Gan fod yr arian ar 
gael i awdurdodau lleol o fewn y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer gwasanaethau 
gwastraff, mae effaith gyffredinol y trosglwyddiad yn niwtral. 
 
 
Argymhelliad 5 
 
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. 
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Mae ymarfer a gynhaliwyd yn gynharach eleni i asesu'r gofynion staffio eisoes wedi 
arwain at ganfod bod angen nifer o swyddi dros dro ac mae trefniadau ar y gweill i 
lenwi'r swyddi hynny. Ar gyfer y dyfodol, bydd yr angen am adnoddau yn parhau i 
gael ei adolygu wrth i'r goblygiadau i Gymru ddod yn gliriach.  Bydd Llywodraeth 
Cymru yn adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar y mater hwn ym mis Mehefin 2018. 
 
Mae goblygiadau ariannol Brexit o fewn fy mhortffolio yn cael eu hadolygu'n barhaus, 
ac mae trafodaethau wedi'u cynllunio er mwyn cael rhagor o gyllid i gynorthwyo 
gyda'r costau ychwanegol ar gyfer adnoddau. 
 
 
Argymhelliad 6 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth am y statws; cwmpas; unrhyw 
ymgynghoriad arfaethedig; ac amserlen ar gyfer y ddeddfwriaeth arfaethedig 
ynghylch amaethyddiaeth ac ynghylch pysgodfeydd. 
 
Ymateb:  Derbyn o ran egwyddor 

 
Bydd amseriad a maint biliau amaethyddiaeth a physgodfeydd yn y dyfodol yn 

esblygu wrth inni barhau i negodi telerau ein hymadawiad o'r Undeb Ewropeaidd.  



Mae'r ford gron o randdeiliaid yn ymwneud â llunio deddfwriaeth ar gyfer y dyfodol a 

byddant yn parhau i fod yn rhan o'r broses honno.   

Bydd amseriad a chwmpas Bil Ymadael y DU a phriod filiau amaethyddiaeth a 

physgodfeydd priodol y DU  hefyd yn cael eu hystyried gennyf mewn perthynas â 

deddfwriaeth yn y dyfodol .  Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor pan fydd y sefyllfa'n 

gliriach. 

 
Argymhelliad 7 
 
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. 
 
Ymateb:  Derbyn o ran egwyddor 

 
Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gynnal y lefelau cyllido presennol hyd at 
2020 ond mae diffyg eglurder o hyd ynghylch beth fydd yn digwydd y tu hwnt i'r 
dyddiad hwn. O ystyried yr ansicrwydd sylweddol sy'n ymwneud â natur a maint 
unrhyw gyfnod pontio gyda'r UE, amodau'r farchnad ar ôl unrhyw gyfnod pontio o'r 
fath a'r model cyllido a gaiff ei ddefnyddio, byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth 
y DU am fwy o eglurder. Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi cydweithio â Bord Gron 
Brexit i edrych ar effaith senarios, gan gynnwys lle mae llai o arian ar gael. 
 
 
Argymhelliad 8 

 
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. 
 
Ymateb:  Derbyn 

 
Mae fy Adran yn ymwneud yn helaeth â chynllunio ar gyfer y cyfnod ar ôl Brexit ac 
yn ymgysylltu â'r sectorau sydd wedi'u cwmpasu gan y portffolio ynghylch eu 
parodrwydd ar gyfer ystod o senarios.  Gan fod cryn ansicrwydd o hyd ynghylch beth 
fydd yr amodau ar ôl ymadael â'r UE, bydd angen i'r gwaith hwn gael ei 
ddiweddaru'n gyson i adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf, gan gynnwys o ran y lefelau 
cyllid a fydd ar gael lle y byddwn yn parhau i geisio sicrwydd a mwy o eglurder gan 
Lywodraeth y DU. 
 
 
Argymhelliad 9 
 
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. 
 
Ymateb:  Derbyn o ran egwyddor 
 



Cyhoeddwyd targedau ar gyfer dileu TB mewn gwartheg ar gyfer pob un o'r 
Ardaloedd TB a Chymru gyfan ym mis Rhagfyr 2017. Os cyrhaeddir y targedau hyn, 
bydd gan Gymru Statws Heb TB Swyddogol (OTF) erbyn 2041. Bwriedir i'r targedau 
fod yn uchelgeisiol a'n hymestyn er mwyn sicrhau ein bod yn dileu TB cyn gynted â 
phosibl. 
 
Nid yw'n bosibl rhag-weld yn ddibynadwy y gostyngiadau cysylltiedig mewn costgau. 
Y rheswm am hyn yw bod costau'n gysylltiedig â pholisïau ar iawndal, 
gwyliadwriaeth a rheoli achosion, ac nid yw'r manylion am hyn ar gyfer y dyfodol yn 
hysbys. Mae hefyd yn bwysig cydnabod, er bod lefelau endemig o glefyd yn parhau 
yng Nghymru, bod angen buddsoddiad parhaus er mwyn hyrwyddo cynnydd. Fodd 
bynnag, wrth inni fynd ati i ddileu TB, rydym yn disgwyl cyflawni arbedion sylweddol 
yn gysylltiedig ag iawndal oherwydd bydd angen lladd llai o anifeiliaid er mwyn rheoli 
TB. 
 
Gyda nifer yr achosion o TB yn lleihau, bydd gostyngiadau hefyd yn y costau sy'n 
gysylltiedig â rheoli ac olrhain yr achosion hynny. Yn y pen draw, pan fydd gan 
Cymru Statws Heb TB, efallai y bydd hefyd yn briodol lleihau amlder profion 
gwyliadwriaeth i adlewyrchu'r ffaith nad yw'r clefyd bellach yn endemig. 
 
 
Argymhelliad 10 

 
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. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu eu gallu i 
gyflawni cyfrifoldebau a swyddogaethau statudol. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar y mater hwn ym mis Mehefin 2018.  
 
 
Argymhelliad 11 

 
Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i'r Pwyllgor o fewn y chwe mis nesaf ynghylch sut y 
bydd y £2.3 miliwn o gyllid yn cael ei ddyrannu ar gyfer y môr a physgodfeydd. Dylai 
hyn gynnwys maylion y cynlluniau gwario ar gyfer y £0.5 miliwn ychwanegol a 
ddyrannwyd ar gyfer y môr a physgodfeydd. 
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018 yn manylu ar y cynlluniau 
gwario ar gyfer y gyllideb a ddyrennir ar gyfer y môr a physgodfeydd.   
 
 
Argymhelliad 12 
 



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. 
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Mae £0.5 miliwn ychwanegol wedi'i ddyrannu i foroedd a physgodfeydd er mwyn 
ymdopi â phwysau cyllidebol ychwanegol.  Mae'r pwysau hyn yn cael eu hysgogi i 
raddau helaeth gan y broses o baratoi ar gyfer Ymadael â'r UE a pharatoi sector y 
môr a physgodfeydd, y gwaith sydd ei angen ar gyfer gweithredu Deddf Cymru 2017, 
cam olaf datblygu a gweithredu Cynllun Morol cyntaf Cymru a'r angen i adeiladu ar 
ein rhaglen i helpu i sicrhau bod ein rhwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig yn 
cyflawni ac yn parhau i fod mewn cyflwr ffafriol. Gan fod y rhain feysydd gwaith sy'n 
datblygu, nid yw'n bosibl cynnig dadansoddiad o sut y bydd y £0.5 miliwn yn cael ei 
ddyrannu ar hyn o bryd. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu i'r Pwyllgor o 
fewn y 6 mis nesaf.  
  
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Grŵp Llywio Rheoli Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig i ystyried sut y gellid defnyddio peth o'r arian ychwanegol orau ar 
gyfer rheoli'r ardaloedd. O gofio'r pwysau ar adnoddau, byddem yn disgwyl gweld 
dull sy'n targedu gweithredu a gweithgaredd lle bydd yn cael yr effaith fwyaf ar wella 
a chynnal cyflwr y rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn gyffredinol. 
Rhoddir diweddariad i'r Pwyllgor o fewn y 6 mis nesaf. 
 
 
Argymhelliad 13 

 
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.  
 
Ymateb: Derbyn yn rhannol 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei fod er lles gorau'r Parciau Cenedlaethol a'r 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol os yw adnoddau sy'n cefnogi tirwedd yr 
ardaloedd yn deillio o ystod eang o ffynonellau. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
gweithio gydag Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn ystod y gwaith ar Tirweddau'r 
Dyfodol i ymchwilio i ffyrdd o amrywio'r sylfaen gyllido a oedd yn cynnwys codi eu 
hincwm eu hunain. Er y gall dull o'r fath helpu i liniaru effaith toriadau yng nghyllideb 
yr Awdurdodau gan Lywodraeth Cymru, mae'n gydnabyddiaeth hefyd bod angen 
bwrw ymlaen â llawer o'r gwaith sy'n ategu dibenion Parciau Cenedlaethol mewn 
cydweithrediad ag ystod eang o bartneriaid sydd eisoes yn gwneud penderfyniadau 
gwario a all gael effaith gadarnhaol neu negyddol ar y dirwedd. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymchwilio ymhellach gyda'r Parciau eu cynlluniau ar 
gyfer cynhyrchu refeniw ac yn rhannu profiad diweddar CADW gyda nhw.  Er mai 
mater i Awdurdodau Parciau unigol yw datblygu cynlluniau yn benodol ar y mater 



hwn, mae Llywodraeth Cymru yn cytuno ei bod yn ddoeth cael polisïau a chynlluniau 
clir ar gyfer cynhyrchu refeniw sydd wedi ystyried rhinweddau a pheryglon posibl 
gwahanol ddulliau gweithredu.  
 
  
Argymhelliad 14 

 
Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ei 
hamcanestyniadau o ran pryd y bydd yn cyrraedd ei tharged tlodi tanwydd.   
 
Ymateb:  Derbyn o ran egwyddor 
 
Rydym yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol yn ein rhaglenni effeithlonrwydd ynni a 
thlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi incwm isel ledled Cymru, gan 
helpu pobl i gadw'n gynnes ac yn iach.  
 
Fodd bynnag, nid yw rhai o'r ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar a yw aelwyd yn 
wynebu tlodi tanwydd wedi'u datganoli. Mae pwerau dros Ddiwygio Lles a 
rheoleiddio'r farchnad ynni manwerthu yn gorwedd gyda Llywodraeth y DU a gall 
newidiadau yn y meysydd hyn gael effaith sylweddol ar lefelau a difrifoldeb tlodi 
tanwydd yng Nghymru. 
Er gwaethaf ein pwerau cyfyngedig, rydym yn gwneud cynnydd. Mae'r ffigurau 
diweddaraf sydd wedi'u modelu yn amcangyfrif y bydd tlodi tanwydd ym mhob cartref 
wedi gostwng yng Nghymru o 29% yn 2012 i 23% yn 2016. Bydd ffigurau tlodi 
tanwydd wedi'u diweddaru ar gael hefyd ar ddiwedd 2018 fel rhan o Arolwg Cyflwr 
Tai Cymru a byddwn yn defnyddio'r data hyn, pan fyddant ar gael, i helpu i 
benderfynu ar ein gweithredoedd yn y dyfodol a therfynau amser realistig. 
 
Mae tlodi tanwydd hefyd yn cael ei ystyried yng nghyd-destun datgarboneiddio a sut 
rydym yn gwella ansawdd ein stoc dai bresennol i fodloni ein hymrwymiadau carbon 
heriol.  Rydym wedi sefydlu adnodd trawsadrannol i edrych yn benodol ar 
ddatgarboneiddio adeiladau domestig, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu meddiannu 
gan bobl sy'n dioddef tlodi tanwydd.   
 
 
Argymhelliad 15 

 
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. 
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyd-drafod yn fanwl â Llywodraeth yr Alban i rannu ei 
phrofiad o fentrau a chynlluniau peilot yn ymwneud â dychwelyd ernes ar 
gynwysyddion. Bydd hyn yn cael ei ystyried wrth bwyso a mesur yr astudiaethau 
dichonoldeb yng Nghymru. Byddwn yn hysbysu'r Pwyllgor am y cynnydd gyda'r 
gwaith dichonoldeb ar ddychwelyd ernes. 
 



 
 


