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Cadeirydd y Pwyllgor Deddfau, Cyfiawnder a Chyfansoddiad 
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Annwyl Mick  
 
 
Adroddiad y Pwyllgor Deddfau, Cyfiawnder a Chyfansoddiad ar y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU 
 
Diolch am ddarparu copi o adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Deddfau, Cyfiawnder a 
Chyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU.  
 
Gweler ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion yr adroddiad yn Atodiad A. 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y sefyllfa 
bresennol gyda Senedd y DU a Senedd Cymru yn ystyried y Bil. Roedd y Bil yn cael ei 
ystyried gan bwyllgor bil cyhoeddus yn Nhŷ'r Cyffredin ond ataliwyd cyfarfodydd y Pwyllgor 
ar 18 Mawrth hyd nes y clywir yn wahanol. Bydd y Pwyllgor yn awr yn cyflwyno adroddiad 
erbyn dydd Mawrth 29 Medi. Ni chafwyd yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch pryd y bydd 
craffu seneddol ar y Bil yn debygol o ailddechrau. 
 
O ystyried yr ansicrwydd yn amserlen Bil y DU, nid oes dadl ar y cynnig cydsyniad 
deddfwriaethol wedi'i threfnu ar gyfer y Senedd ar hyn o bryd. Disgwyliaf yn awr i hyn 
ddigwydd ar ôl toriad yr haf.  
 
Cofion 
 

 
 
Lesley Griffiths MS/AS 
Gweinidog yr Amgylchedd  a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Atodiad A 
 
Ymatebion Llywodraeth Cymru i Argymhellion y Pwyllgor Deddfau, Cyfiawnder a 
Chyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil 
Amgylchedd y DU 
 
 

Argymhelliad Ymateb Llywodraeth Cymru 

Argymhelliad 1:  
 
Dylai'r Gweinidog 
ymateb i'r holl 
argymhellion yn yr 
adroddiad hwn fel mater 
o frys ac mewn da bryd 
cyn i Lywodraeth Cymru 
gyflwyno'r cynnig 
cydsyniad 
deddfwriaethol 
perthnasol.  

 

Derbyn  
 

Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
  
 

Argymhelliad 2.  

Dylai'r Gweinidog:  

▪ ddatgan yn glir pa 
gymalau o Fil y DU 
sydd mewn meysydd 
polisi sydd â 
fframweithiau cyffredin 
a nodwyd;  

▪ sut mae'r cymalau 
hynny'n ymwneud â'r 
fframweithiau cyffredin 
arfaethedig perthnasol, 
yn llawn neu'n rhannol;  

▪ ddatgan pryd y bydd 
fframwaith cyffredin yn 
y meysydd polisi 
hynny'n cael ei 
gyflwyno ac yn nodi'r 
mecanweithiau ar 
gyfer ei gyflawni.  

 

Derbyn  
 
Mae'r Bil yn cynnwys darpariaethau ar gyfer rheoleiddio 
cemegion a gwastraff. Dau faes polisi yw'r rhain lle mae 
fframweithiau'n cael eu datblygu, sef y Fframwaith Rheoleiddio 
Cemegion (gan gynnwys Plaladdwyr) a'r Fframwaith Gwastraff 
ac Adnoddau. 
 
Nid yw'r Bil yn darparu sail ddeddfwriaethol i sefydlu'r 
fframweithiau hyn.  Mae'r fframweithiau'n cael eu datblygu ar 
hyn o bryd ar y sail y byddant yn anneddfwriaethol eu natur, sy'n 
debygol o gael eu hategu gan Goncordatau Gweinidogol.   
 
Ar ôl eu gweithredu, gall y fframweithiau ddarparu strwythurau 
priodol i'r pedair llywodraeth drafod datblygu polisi a 
deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r meysydd fframwaith hynny.  Er 
enghraifft, drwy grwpiau rhynglywodraethol a sefydlwyd o dan y 
fframweithiau. 
 
Mae trafodaethau'n parhau rhwng y pedair llywodraeth i 
ddatblygu'r ddwy fframwaith hyn. Yn benodol, mae gwaith yn 
mynd rhagddo ar Gytundebau Amlinellol drafft y Fframwaith sy'n 
nodi'r trefniadau gwneud penderfyniadau a llywodraethu 
arfaethedig.   Erbyn diwedd 2020 bydd gan y fframweithiau hyn 
Gytundeb Amlinellol ar gyfer y Fframwaith ar waith, sydd wedi 
cael cadarnhad dros dro gan Weinidogion, ac sy'n weithredol ar 
ffurf ddrafft. 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
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Argymhelliad 3:  
 
Dylai'r Gweinidog nodi'n 
glir, a chydag esboniad 
priodol, pa gymalau o 
Fil y DU, fel y maent yn 
gymwys i Gymru:  

sydd yn 
angenrheidiol i fodloni 
rhwymedigaethau 
cyfreithiol sy'n deillio o 
ymadawiad y DU o'r 
UE;   

sydd yn gysylltiedig 
ag ymadawiad y DU o'r 
UE ond nid oes eu 
hangen i fodloni 
rhwymedigaethau 
cyfreithiol   
 

 

Derbyn  
 
Nid oes angen yr un o'r cymalau yn y Bil, fel y maent yn gymwys i 
Gymru, er mwyn cyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol sy'n deillio o 
ymadawiad y DU o'r UE 
 
Mae'r cymalau canlynol yn gysylltiedig â ymadawiad y DU o'r 
Undeb Ewropeaidd ond nid oes eu hangen i fodloni 
rhwymedigaethau cyfreithiol. 
 
Rhan 3 
Cymal 52 ac Atodlen 9 - O dan Erthygl 4 o Gyfarwyddeb Plastig 
Defnydd Sengl (CYFARWYDDYD (EU) 2019/904 yr UE), mae 
rhwymedigaeth ar Aelod-wladwriaethau i sicrhau gostyngiad 
'sylweddol a pharhaus' yn nifer y cwpanau plastig untro ar gyfer 
diodydd a chynwysyddion bwyd. Nid yw'r Erthygl yn nodi sut y 
dylid cyflawni'r gostyngiad hwn, ond mae mecanweithiau 
awgrymedig yn cynnwys cyflwyno taliadau ariannol neu 
ardollau. Mae'r tâl am fagiau siopa untro wedi dangos 
effeithiolrwydd defnyddio'r dull hwn.  
 
Er bod y DU wedi pleidleisio i adael yr UE pan gyflwynwyd y 
Gyfarwyddeb, roedd ansicrwydd parhaus ar adeg ein 
rhwymedigaethau yn y dyfodol a manylion unrhyw gytundeb 
posibl â'r UE. Er gwaethaf hyn, cefnogwyd nod y Gyfarwyddeb o 
leihau effaith amgylcheddol plastigau untro gan Lywodraeth 
Cymru ac roedd yn adlewyrchu ein huchelgeisiau o symud 
Cymru tuag at economi gylchol. Ar y sail hon, penderfynwyd i 
Weinidogion Cymru geisio pwerau codi tâl ym Mesur 
Amgylchedd y DU i'n galluogi i gynnal cydraddoldeb ag aelod-
wladwriaethau eraill yr UE ac i ganiatáu cyflwyno rheoliadau'n 
amserol yn absenoldeb Bil Cymreig addas.       
 

Cymal 57 – Gwastraff peryglus: Gwnaed Rheoliadau Gwastraff 
Peryglus (Cymru) 2005 o dan adran 2(2) o Ddeddf y 
Cymunedau Ewropeaidd 1972. Mae'r Cymal hwn yn darparu 
pŵer i ganiatáu i Weinidogion Cymru barhau i allu diwygio neu 
ddisodli Rheoliadau 2005 er mwyn sicrhau bod y modd y caiff 
gwastraff peryglus ei reoleiddio yn atal niwed sylweddol i'r 
amgylchedd ac iechyd pobl.  
 
Cymal 66 – Hysbysiadau Cosb Benodedig: Mae angen y pŵer 
hwn gan nad oes pŵer yn Neddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 i 
ddiwygio lefel y SSNs sy'n ymwneud â thipio anghyfreithlon a 
dyletswydd gofal deiliaid tai. Yn y gorffennol, gwnaed 
diwygiadau o'r fath o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd, sydd bellach wedi'i diddymu ac na ellir ei 
ddefnyddio ar ôl diwedd y Cyfnod Gweithredu. Heb Gymal 66 ni 
fydd Gweinidogion Cymru yn gallu diwygio'r cosbau presennol 
am yr Hysbysiadau Cosb Benodedig sy'n ymwneud â thipio 
anghyfreithlon a dyletswydd gofal deiliaid tai. 
 
Rhan 8 
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Mae cymal 125 ac Atodlen 19 (REACH) yn gysylltiedig â 
ymadawiad y DU o'r UE, ac ystyrir bod angen galluogi 
Gweinidogion i ddiweddaru trefn REACH y DU/PRYDAIN FAWR 
(gan gynnwys adlewyrchu newidiadau i REACH yr UE lle y bo'n 
briodol) ar ôl diwedd y cyfnod gweithredu. 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 

Argymhelliad 4.  

Dylai'r Gweinidog nodi'n 
glir pa gymalau o Fil y 
DU fel y maent yn 
gymwys i Gymru sydd 
ddim yn dod o dan 
argymhelliad 3.  

 

Derbyn  
 
Nid yw'r cymalau canlynol, fel y maent yn gymwys i Gymru, 
wedi'u cynnwys yn argymhelliad 3: 
 
Rhan 1 
Cymal 19 - Datganiadau am Filiau sy'n cynnwys cyfraith 
amgylcheddol newydd a Chymal 43 - Ystyr cyfraith 
amgylcheddol (fel y mae'n ymwneud â chymal 19). 
 

Rhan 3 
Cymal 47 ac Atodlen 4 – Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb 
Cynhyrchwyr 
Cymal 48 ac Atodlen 5 – Costau Gwaredu Cyfrifoldeb 
Cynhyrchwyr 
Cymalau 49 – 51 – Effeithlonrwydd adnoddau 
Cymal 55: Olrhain Gwastraff Electronig 
Cymal 60 – Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf Diogelu'r 
Amgylchedd 1990 
Cymal 61 – Pwerau i wneud cynlluniau codi tâl 
Cymal 63 ac Atodlen 10 – Pwerau Gorfodi 
Cymal 65 – Gorfodi Sbwriel1 
Cymal 67 – Rheoleiddio Gweithgareddau Llygredig 
 
Rhan 4 
Cymal 69 – Rheoli Ansawdd Aer Lleol 
Cymal 70 – Ardaloedd Rheoli Mwg 
 
Rhan 5 
Cymalau 75 a 76 – Cynlluniau a chynigion 
Cymal 77 – Pŵer yr Awdurdod i fynnu gwybodaeth 
Cymal 79 – Cyflwyno dogfennau'n electronig 
Cymal 81 – Pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol ar Ansawdd Dŵr 
Cymal 82 – Pwerau Ansawdd Dŵr Gweinidogion Cymru 
 
Cymal 85 – Dehongli Ansawdd Dŵr 
Cymalau 87 – 89 – Draenio tir 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
  
 

Argymhelliad 5.  Derbyn  
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Dylai'r Gweinidog 
egluro pam yr oedd 
angen cynnwys y 
cymalau a nodwyd yn 
argymhelliad 4 ym Mil y 
DU, yn hytrach nag o 
fewn Bil Cymreig yn y 
Chweched Senedd  

 

Nododd y cyn Brif Weinidog y meini prawf lle byddai'n 
dderbyniol defnyddio Bil y DU i ddatblygu polisi Llywodraeth 
Cymru. Y rhain o hyd yw'r dull polisi a ddefnyddir wrth bennu 
priodoldeb defnyddio Biliau'r DU. 
 
Mae'r pwerau y gofynnir amdanynt ar gyfer Gweinidogion Cymru 
ym Mesur Amgylchedd y DU yn glynu wrth y meini prawf hyn 
naill ai: 
 

 Byddai cynnig deddfwriaethol Llywodraeth y DU hefyd yn 
briodol ar gyfer amgylchiadau Cymru ond nid oes amser 
ar gael i gyflwyno darpariaethau tebyg yn y Cynulliad; 
 

 Hefyd, mae'r cysylltiadau agos rhwng y systemau 
gweinyddol perthnasol yng Nghymru a Lloegr yn golygu 
mai'r ffordd fwyaf effeithiol a phriodol o weithredu yw 
bwrw ymlaen â darpariaethau'r Bil ar gyfer y ddwy wlad ar 
yr un pryd yn yr un offeryn deddfwriaethol. 

 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 

Argymhelliad 6 
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro pam na chafodd 
Bil Amgylcheddol ei 
flaenoriaethu yn unrhyw 
un o raglenni 
deddfwriaethol 
blynyddol Llywodraeth 
Cymru i gynnwys:  

llywodraethu 
amgylcheddol, gan 
gynnwys corff priodol i 
Gymru, sy'n deillio o 
ymadawiad y DU o'r 
UE;  

polisïau 
amgylcheddol eraill nad 
ydynt yn gysylltiedig â 
Brexit sydd bellach yn 
ymddangos ym Mesur y 
DU.  
 

 

Derbyn 
 
Cyhoeddodd y Prif Weinidog newidiadau i raglen 
ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer gweddill y Senedd 
hon ar 15 Gorffennaf.  Myfyriodd ar y pwysau yr oedd diwedd y 
cyfnod pontio a Covid-19 wedi'u rhoi ar y rhaglen a bod angen 
penderfyniadau anodd i ddileu Biliau o'r rhaglen yn seiliedig ar 
flaenoriaethau.  
 
Yn anffodus, roedd hyn yn golygu na ellid cyflwyno deddfwriaeth 
ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu y tymor hwn, ond 
ailadroddodd y Prif Weinidog ei ymrwymiad i wneud hynny. 
 
Fel y nodais o'r blaen, mae gan Lywodraeth Cymru adnoddau 
cyfyngedig ar gyfer datblygu ei rhaglen ddeddfwriaethol. Mae 
mwy o gynigion bob amser yn gofyn am ddeddfwriaeth sylfaenol 
nag sydd â'r gallu i’w gyflawni. Mae penderfyniadau ynghylch pa 
gynigion sydd i'w datblygu ac a gynhwysir yn y pen draw mewn 
rhaglen ddeddfwriaethol yn cael eu gwneud gan y Cabinet, gan 
ystyried nifer o ffactorau megis blaenoriaethau'r Llywodraeth ar 
draws ei holl gyfrifoldebau, aeddfedrwydd cymharol datblygu 
cynnig, ei faint a'i amserlen debygol ar gyfer cyflawni a'r pwysau 
polisi a chyfreithiol eraill mewn portffolio a allai effeithio ar 
gyflawni.  
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu a 
pharatoi mesurau dros dro ar gyfer derbyn cwynion am 
lywodraethu amgylcheddol yng Nghymru a fyddai'n dod i rym 
erbyn diwedd y cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE ar 31 
Rhagfyr 2020. 
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O ran egwyddorion, er bod gennym, wrth gwrs, gyfres o 
egwyddorion amgylcheddol yn ein Deddf yr Amgylchedd, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo eisoes i barhau i gymhwyso 
pedair egwyddor amgylcheddol yr UE wrth lunio polisïau hyd 
nes y byddwn yn eu cynnwys mewn deddfwriaeth. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
  
 

Argymhelliad 7  

Dylai'r Gweinidog 
gadarnhau mai polisi 
Llywodraeth Cymru o 
hyd yw creu corff 
llywodraethu 
amgylcheddol i Gymru 
gan ddefnyddio 
deddfwriaeth sylfaenol.  

 

Derbyn  
 
Cyhoeddodd y Prif Weinidog newidiadau i raglen 
ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer gweddill y Senedd 
hon ar 15 Gorffennaf.  Myfyriodd ar y pwysau yr oedd diwedd y 
cyfnod pontio a Covid-19 wedi'u rhoi ar y rhaglen ac roedd 
angen penderfyniadau anodd i ddileu Biliau o'r rhaglen yn 
seiliedig ar flaenoriaethau.  
 
Yn anffodus, roedd hyn yn golygu na ellid cyflwyno deddfwriaeth 
ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu y tymor hwn, ond 
ailadroddodd y Prif Weinidog ei ymrwymiad i wneud hynny. 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu a 
pharatoi mesurau dros dro ar gyfer derbyn cwynion am 
lywodraethu amgylcheddol yng Nghymru a fyddai'n dod i rym 
erbyn diwedd y cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE ar 31 
Rhagfyr 2020. 
 
O ran egwyddorion, er bod gennym, wrth gwrs, gyfres o 
egwyddorion amgylcheddol yn ein Deddf yr Amgylchedd, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo eisoes i barhau i gymhwyso 
pedair egwyddor amgylcheddol yr UE wrth lunio polisïau hyd 
nes y byddwn yn eu cynnwys mewn deddfwriaeth. 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 
  

Argymhelliad 8. 
 
Dylai'r Gweinidog 
gadarnhau y bydd 
deddfwriaeth sylfaenol i 
greu corff llywodraethu 
amgylcheddol i Gymru 
yn cynnwys adrannau 
annibynnol, yn unol â'i 
hymrwymiad i 
ddeddfwriaeth gyfunol, 
ac na fydd yn diwygio 
Bil y DU fel ffordd o 
gyflawni amcanion 

Derbyn  
 
Y bwriad yw i Gymru gael ei Bil Egwyddorion Amgylcheddol a 
Llywodraethu ei hun yng Nghymru, a bydd ei darpariaethau'n 
darparu'r fframwaith a'r mecanwaith angenrheidiol ar gyfer corff 
llywodraethu amgylcheddol i Gymru, ynghyd â deddfu i 
ymgorffori pedair egwyddor amgylcheddol yr UE yng nghyfraith 
Cymru.  
 
Yn ystod ein cam presennol o ddatblygu polisi, nid ydym yn 
rhagweld diwygio Bil y DU fel ffordd o gyflawni amcanion polisi 
Llywodraeth Cymru. 
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polisi Llywodraeth 
Cymru.  
 

Fodd bynnag, efallai y bydd angen gwneud diwygiadau 
canlyniadol i Fil y DU unwaith y bydd Bil Cymreig ar waith i 
sicrhau bod y ddau ddarn o ddeddfwriaeth yn gallu gweithredu'n 
esmwyth ochr yn ochr â'i gilydd.  
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol 
ychwanegol o ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 9:  

Dylai'r Gweinidog 
egluro sut y bydd yn 
ceisio gwelliannau i Fil y 
DU i adlewyrchu 
canlyniad ymarferion 
ymgynghori perthnasol 
Llywodraeth Cymru 
sydd wedi cau ar ôl i Fil 
y DU gael ei gyflwyno i 
Senedd y DU.  

Derbyn  

Os bydd canlyniad ymgynghoriadau diweddar yn arwain at 
angen newid y darpariaethau arfaethedig yn y Bil, byddaf yn 
gofyn i Lywodraeth y DU geisio'r gwelliannau angenrheidiol ar 
ein rhan. 

Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 10. 
 
Dylai'r Gweinidog ofyn 
am welliant i Fil y DU fel 
bod y cymalau a 
gwmpesir gan 
argymhelliad 4 yn 
ddarostyngedig i gymal 
machlud sy'n ei gwneud 
yn ofynnol iddynt ddod i 
ben ar ôl dyddiad 
penodedig.  
 

Gwrthod 
 
Cyhoeddodd y Prif Weinidog newidiadau i raglen 
ddeddfwriaethol y Llywodraeth ar gyfer gweddill y Senedd hon 
ar 15 Gorffennaf.  Myfyriodd ar y pwysau yr oedd diwedd y 
cyfnod pontio a Covid-19 wedi'u rhoi ar y rhaglen ac roedd 
angen penderfyniadau anodd i ddileu Biliau o'r rhaglen yn 
seiliedig ar flaenoriaethau.  
 

Fel arfer, rydym yn ystyried cymalau machlud yn neddfwriaeth y 
DU lle mae amserlen glir ar gyfer disodli darpariaethau Cymreig 
ac oherwydd nad oes gennym Fil Amgylchedd wedi'i drefnu yn y 
tymor hwn, nid oes gennym ddigon o sicrwydd.  
 
 

Argymhelliad 11  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro: pam mae 
angen cydsyniad ar 
gyfer cymalau 21, 45, 
46, 78, 90, 100, 115, 
122 a 124 o Fil y DU i'r 
graddau y maent yn 
ymwneud â'r 
darpariaethau 
cyffredinol yn Rhan 8 o 
Fil y DU;  
pam nad yw 
gwybodaeth a 
gynhwysir yn ei llythyr 
dyddiedig 14 Mai 2020 
mewn ymateb i C11 
wedi'i chynnwys yn y 

Derbyn  
 
Cafodd y rhestr a ddarparwyd mewn ymateb i C11 ei chynnwys 
mewn camgymeriad. 
 
Mae natur y darpariaethau cyffredinol yn golygu na allwn adrodd 
yn bendant beth fydd eu cais penodol ym mhob achos, ac felly 
pa gysylltiad penodol a allai fod ganddynt gyda 'darpariaeth 
berthnasol’. 
 
Fodd bynnag, i'r graddau y gellir arfer neu ddeall y 
darpariaethau cyffredinol yng nghymalau 126 i 133 naill ai'n 
ymwneud neu fel arall mewn modd sy'n brathu ar ddarpariaeth 
berthnasol mewn mannau eraill yn y Bil (h.y. ar gymalau 19, 43, 
47 i 52, 55, 57, 60 i 61, 63, 65 i 66 i 67, 69 i 70, 75 i 77, 79, 81 i 
82, 85, 87 i 89 a 125), credwn eu bod yn 'ddarpariaeth 
berthnasol' at ddibenion Rheol Sefydlog 29 yn eu rhinwedd eu 
hunain. 
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Cynnig Cydsyniad 
Deddfwriaethol        

gyda sylwebaeth briodol 
ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 29;   

pam nad yw ei 
hymateb i C11 yn 
cyfeirio at gymalau 55, 
57, 60, 61, 65, 66, 67, 
75-77, 79, 81, 82, 85 ac 
87-89.   
 

 

Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 12:  
 
Dylai'r Gweinidog 
ddarparu gwybodaeth, 
naill ai mewn dogfen 
atodol neu mewn 
unrhyw Femorandwm 
atodol, yn cyfiawnhau 
pam ei bod yn briodol 
cymryd pob un o'r 
pwerau dirprwyedig ar 
gyfer Gweinidogion 
Cymru sydd wedi'u 
cynnwys ym Mesur y 
DU, a'r dewis o 
weithdrefn ar gyfer pob 
pŵer.  

 

Derbyn  
 
Roedd y wybodaeth a ddarparwyd yn Atodiad A i'r 
Memorandwm yn bodloni gofynion SO29.3: 
 
 “Rhaid i Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol" 
SO29.3(iv):"pan fo'r Bil yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth 
berthnasol sy'n rhoi pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth i 
Weinidogion Cymru, nodi gweithdrefn y Senedd (os oes un) y 
mae'r is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud iddi wrth arfer y pŵer i 
fod yn ddarostyngedig iddi;”   
 
Ers hynny, rwyf wedi darparu'r wybodaeth ychwanegol y 
gofynnwyd amdani i'r Pwyllgor yn fy llythyr dyddiedig 14 Mai.  
 
Er mwyn sicrhau mynediad rhwydd at yr holl wybodaeth, byddaf 
yn cyfarwyddo fy swyddogion i goladu'r wybodaeth mewn un 
ddogfen a chyhoeddi hyn ochr yn ochr â'r Memorandwm ar ôl 
toriad yr haf.   
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn 
 

Argymhelliad 13.  

Dylai'r Gweinidog 
gadarnhau ei bod wedi 
gofyn i'r weithdrefn gael 
ei defnyddio ar gyfer 
pob pŵer dirprwyedig ar 
gyfer Gweinidogion 
Cymru sydd ym Mesur 
y DU a bod ei chais 
wedi'i ganiatáu ym 
mhob achos.  

Derbyn  
 
Ar gyfer pob pŵer dirprwyedig i Weinidogion Cymru, cytunais ar 
y weithdrefn i'w defnyddio.   
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn 
  
 

Argymhelliad 14.  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro pam yr oedd 

Derbyn 
 
Fel y nodwyd yn Argymhelliad 3, ceisiodd Llywodraeth Cymru 
gynnwys pwerau drwy Fil y DU gan mai hwn oedd y cyfrwng 
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angen cynnwys pwerau 
gwneud rheoliadau ym 
Mil y DU o dan gymal 
52 ac Atodlen 9 yn 
hytrach nag mewn Bil 
Cymreig yn y dyfodol 
sy'n ymdrin â pholisi 
ailgylchu fel rhan o'i 
agenda amgylcheddol a 
chynaliadwyedd 
ehangach.  

 

mwyaf addas ar y pryd, i'n galluogi i fodloni rhwymedigaethau 
posibl Cyfarwyddeb yr UE. Er bod telerau ymadael y DU yn 
golygu ar hyn o bryd nad oes rheidrwydd cyfreithiol i drosi'r 
Gyfarwyddeb na bodloni'r amserlenni gofynnol, mae 
Llywodraeth Cymru yn dal i geisio cyd-fynd â'i huchelgeisiau 
mewn perthynas â phlastig untro. 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 15 
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro pam ei bod yn 
cymryd pwerau gwneud 
rheoliadau ym Mesur y 
DU heb syniad clir pryd 
y mae'n bwriadu eu 
defnyddio ac felly pam 
na ellid eu cynnwys 
mewn Bil Amgylcheddol 
i Gymru yn y Chweched 
Senedd.  

 

Derbyn. 
 
Cyfeiriaf y Pwyllgor at fy ymatebion i argymhelliad 3 a 5.  
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 16  
 
Dylai'r Gweinidog ofyn 
am welliant i Fil y DU 
sy'n cymhwyso'r 
weithdrefn gadarnhaol i 
wneud rheoliadau o dan 
adran 33ZB(10A) a 
34ZB(8A) o Ddeddf 
Diogelu'r Amgylchedd 
1990, fel y'u 
mewnosodwyd gan 
gymal 66 o Fil y DU.  

 

Gwrthod  
 
O ystyried bod hwn yn bŵer diweddaru (rhoi un ffigur ar gyfer un 
arall), bernir bod y weithdrefn negyddol yn briodol o ystyried ei 
chwmpas cyfyngedig. Mae'r broses o ddiwygio'r symiau cosb yn 
gofyn am is-ddeddfwriaeth ac maent yn destun asesiad priodol 
o'r effeithiau er mwyn sicrhau bod yr hysbysiadau cosb 
benodedig yn cael eu gosod ar lefel addas. 
 
 

Argymhelliad 17  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro:  
 
▪ pam ei bod mor 
bwysig cynnwys cymal 
70 fel y mae'n 
berthnasol i Gymru ym 
Mil y DU, yn hytrach 
nag yn y Bil Aer Glân 
sydd i'w gyflwyno yn y 
Chweched Senedd;  

Derbyn  
 
O ran ansawdd aer, yn benodol cymal 70 ac Atodlen 12 i Fil 
Amgylchedd y DU, y rhesymeg dros ddefnyddio Bil Amgylchedd 
y DU yw sicrhau manteision i weithgynhyrchu a defnyddwyr cyn 
gynted â phosibl. Bydd busnesau a /gweithgynhyrchwyr yn elwa 
wrth i'r oedi rhwng cael argymhelliad gan yr arbenigwyr 
technegol sy'n argymell cynhyrchion i'w defnyddio a rhoi 
cynnyrch ar y farchnad gael ei leihau; bydd mabwysiadu rhestri 
cyhoeddedig yn lleihau’r lwfans ansicrwydd wrth gofnodi a 
diweddaru'r rhestri o gynhyrchion y gellir eu defnyddio'n 
gyfreithlon; a bydd proses symlach, fwy effeithiol yn cynyddu 
dewis y defnyddiwr wrth i fwy o gynhyrchion ddod i'r farchnad yn 
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▪ heb y pwerau hyn, 
pan fyddai 
Gweinidogion Cymru 
yn diwygio rheoliadau 
sy'n ymwneud ag 
ardaloedd rheoli mwg 
nesaf, gan ddefnyddio 
eu pwerau o dan 
Ddeddf Aer Glân 1993.  
 
 
 

gynt. Yn ogystal â manteision economaidd i weithgynhyrchwyr a 
mwy o ddewid i’r cyhoedd, bydd manteision amgylcheddol hefyd 
gan y bydd gwella sut y gweithredir y gyfundrefn rheoli mwg yng 
Nghymru yn ei gwneud yn haws i nodi cynhyrchion y gellir eu 
defnyddio'n gyfreithlon mewn ardaloedd rheoli mwg.  Barnwyd 
mai Mesur Amgylchedd y DU oedd y cyfrwng cyflenwi a allai 
sicrhau'r gwelliant hwn i weithrediad y gyfundrefn rheoli mwg 
yng Nghymru yn gynt nag unrhyw fecanwaith arall.     

Unwaith y bydd cymal 70 wedi ei ddeddfu, diddymir pŵer 
Gweinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth i awdurdodi 
tanwyddau cymeradwy o dan adran 20(6) o Ddeddf Aer Glân 
1993, yn ogystal â phŵer Gweinidogion Cymru i wneud is-
ddeddfwriaeth i eithrio cyfarpar/lleoedd tân o dan adran 21(5) o'r 
un Ddeddf.  Bydd y ddyletswydd ar Weinidogion Cymru (yn 
wahanol i bŵer) a gyflwynir drwy ddeddfu'r Bil i greu rhestrau 
cyhoeddedig yn swyddogaeth weinyddol yn hytrach na 
swyddogaeth gwneud rheoliadau/deddfwriaethol.         

 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 

Argymhelliad 18.  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro'n glir pam ei bod 
yn fwy priodol disodli 
adrannau presennol 
Deddf y Diwydiant Dŵr 
1991 â phwerau 
gwneud rheoliadau o 
dan y Ddeddf honno.  
 

Derbyn  
 
Mae cymal 75(3) i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru yn 
diddymu adran 37B a 37C o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. 
Mae'r darpariaethau hyn yn ymwneud â Chynlluniau Rheoli 
Adnoddau Dŵr a Chynlluniau Sychder. Mae adran 37B yn 
ymdrin â chyhoeddi'r cynlluniau hynny a sylwadau arnynt. Mae 
hyn yn cynnwys pwerau eang i Weinidogion Cymru wneud 
Rheoliadau a Chyfarwyddiadau mewn perthynas â chynlluniau 
o'r fath. Yna, mae adran 37C yn ymdrin â darpariaethau 
gwybodaeth rhwng cyflenwyr dŵr trwyddedig i ddarparu'r 
ymgymerwyr dŵr.  
 
Mae adran 37B yn cynnwys gofyniad i gwmnïau dŵr ymgynghori 
â Gweinidogion Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru cyn paratoi 
Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr drafft ar Gyfer Sychder. Fodd 
bynnag, mae gofyniad i ymgynghori ar gynlluniau drafft wedi'i 
gynnwys yn Rheoliadau Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 2007 a 
Rheoliadau Cynllun Sychder 2005 ac felly mae'r gofyniad i 
ymgynghori yn dal i fodoli er gwaethaf diddymu adran 37B o'r 
Ddeddf.   
 
Mae cymal 75(7) o Fil yr Amgylchedd yn mewnosod Adran 39F 
newydd yn Neddf y Diwydiant Dŵr 1991. Nid yw hyn yn rhoi 
pwerau newydd i Weinidogion – yn ei hanfod mae'n ailddeddfu'r 
rhan fwyaf o'r pwerau sydd wedi'u cynnwys ar hyn o bryd yn 
Adran 37B i wneud rheoliadau a chyfarwyddiadau ac, yn hytrach 
na'i gwneud yn ofynnol i ymatebion i'r ymgynghoriad ar 
gynlluniau gael eu hanfon at Weinidogion Cymru, mae'n 
galluogi'r rheoliadau i ddarparu ar gyfer system arall, er 
enghraifft i ymateb yn uniongyrchol i'r cwmni dŵr sy'n cynnal yr 
ymgynghoriad.  
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Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Argymhelliad 19  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro'r rhesymeg dros 
gymryd y pwerau 
cyfarwyddo yn 
adrannau arfaethedig 
39G(1) a 94C(8) o 
Ddeddf y Diwydiant Dŵr 
1991 (a fewnosodwyd 
gan gymalau 75 a 76 o 
Fil y DU) ac egluro sut y 
dylid eu defnyddio.  

 
 

Derbyn  
 
Mae Adran 39G(1) arfaethedig yn dweud y caiff rheoliadau a 
wneir o dan adran 39F roi pŵer i'r Gweinidog wneud darpariaeth 
drwy gyfarwyddiadau. Nid yw hyn yn rhoi pwerau i'r Gweinidog 
wneud Cyfarwyddiadau – mae'n galluogi rheoliadau i roi pwerau 
cyfarwyddo i'r Gweinidog.   
 
Mae'r pŵer i alluogi'r Gweinidog i roi Cyfarwyddiadau yn gul ac 
yn benodol ac mae wedi'i gyfyngu i'r weithdrefn a'r manylion ar 
gyfer paratoi a chyhoeddi cynlluniau rheoli adnoddau dŵr neu 
sychder. Maent i raddau helaeth yn ailadrodd y pwerau 
Cyfarwyddo a roddir i'r Gweinidog ar hyn o bryd gan adran 37 y 
mae'r Bil yn eu diddymu ac nad ydynt yn darparu pwerau 
ychwanegol.  
 
Un enghraifft yw Cyfarwyddiadau Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 
(Cymru) 2016 sy'n cyfarwyddo'r cwmnïau dŵr i baratoi WRMP ar 
gyfer 2020 
 
Bwriedir i'r weithdrefn ar gyfer paratoi Cynlluniau Draenio a 
Rheoli Gwastraff (DWMP) adlewyrchu'n fras y broses a 
gymhwysir at gynlluniau rheoli adnoddau dŵr a sychder, felly 
mae adran 94C(8) sy'n berthnasol i DWMP yn ail-adrodd adran 
adran 39G(1) sy'n berthnasol i gynlluniau eraill.   
 
Bydd unrhyw ddefnydd o'r pwerau Cyfarwyddo yn cael ei 
ragnodi i’r Rheoliadau a wneir o dan y darpariaethau hyn, a 
byddant yn rhan o'r fframwaith rheoleiddio. Ymgynghorir ar y 
rhain cyn iddynt gael eu gwneud. Defnyddir y pwerau 
Cyfarwyddo ar gyfer pwyntiau proses neu weithdrefn manwl fel 
ar hyn o bryd.  
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 

Argymhelliad 20  
 
Dylai'r Gweinidog 
egluro: ▪ pam nad yw 
wedi trafod cymal 81 
gyda Gweinidogion y 
DU o gofio ei fod yn 
bŵer cydamserol a 
mwy sy'n effeithio ar 
Gymru; a  
▪ pam mae pwerau'r 
Ysgrifennydd Gwladol 
o dan y cymal hwn yn 
fwy cyfyngedig yn yr 

Derbyn  
 
Mae ymgysylltu ar lefel Swyddogol wedi bod yn ddigon i sicrhau 
cytundeb ar y cymalau hyn.  Mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru a Defra wedi trafod Cymal 82 annibynnol a Chymal 81 ar 
yr un pryd. Y rhesymeg dros raddau tiriogaethol Cymal 81 oedd, 
pe bai'r gweinyddiaethau datganoledig yn cydsynio, y gellid 
gosod y sylweddau a'r safonau i'w hystyried wrth asesu statws 
cemegol dŵr wyneb neu ddŵr daear ar sail y DU i raddau 
Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r ardaloedd basn afon 
trawsffiniol â'r Alban. Byddai hyn yn sicrhau dau fantais; cael 
safonau unffurf ar draws y tiriogaethau hyn ac osgoi'r angen am 
sawl set o reoliadau. 
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Alban nag yng 
Nghymru.  
 
 
 

Nid yw pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol yng Nghymal 81 yn fwy 
cyfyngedig yn yr Alban nag yng Nghymru.  
 
Mae is-adran (4) yn sefydlu mai dim ond gyda'u caniatâd y gall 
yr Ysgrifennydd Gwladol arfer y pwerau yn yr adran hon i wneud 
darpariaeth y gallai Gweinidogion Cymru neu DAERA ei gwneud 
o dan eu pwerau eu hunain yng nghymalau 82 ac 83 yn y drefn 
honno. Gan nad oes cymal annibynnol tebyg ar gyfer 
Gweinidogion yr Alban*, mae is-adran (5) yn sefydlu 
mecanwaith cydsyniad tebyg pe bai'r Ysgrifennydd Gwladol yn 
arfer y pwerau mewn rhan o ardaloedd basn afon trawsffiniol yn 
yr Alban sydd yn yr Alban. Mae hyn yn angenrheidiol gan fod is-
adran (2), sy'n sefydlu'r ddeddfwriaeth ansawdd dŵr berthnasol, 
yn cynnwys Rheoliadau Dosbarth Basn Afon Solway Tweed a 
Northumbria (RBD). Rhanbarthau trawsffiniol yw'r rhain sy'n 
pontio'r ffin rhwng Lloegr a'r Alban.  
 
Nid oedd Gweinidogion yr Alban am gymryd pŵer annibynnol 
math cymal 82/83 ym Mil yr Amgylchedd gan fod y Rheoliadau 
ar gyfer ardal anffiniol yr Alban ('RBD yr Alban') wedi'u nodi yn 
neddfwriaeth sylfaenol yr Alban ac maent yn bwriadu creu 
pwerau eu hunain mewn Bil yn yr Alban. 
 
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o 
ganlyniad i dderbyn yr argymhelliad hwn. 

 


