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Annwyl Mick, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu fy mod wedi gosod memorandwm cydsyniad offeryn 
statudol (“y memorandwm”) mewn perthynas â Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) 
(Diwygio) 2020 (“y Rheoliadau”) a osodwyd gerbron y Senedd ar 27 Awst.  
 
Prif ddiben y Rheoliadau yw trosi gofynion Pecyn Economi Gylchol yr UE ar gyfer 2020 yng 
Nghymru a Lloegr, a’r Alban a Gogledd Iwerddon ar gyfer newidiadau 
cyfansawdd/newidiadau i’r DU neu Prydain Fawr sydd eu hangen. Bydd y Gweinyddiaethau 
Datganoledig yn llunio eu rheoliadau eu hunain ar gyfer y diwygiadau pellach sydd eu 
hangen i ddeddfwriaeth nad yw’n rhan o’r cwmpas hwn.   
 
Mae’r diwygiadau sydd wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau yn berthnasol i ystod o 
ddeddfwriaeth sylfaenol. Mae’r diwygiadau hyn yn diweddaru’r dyddiad/diffiniadau er mwyn 
adlewyrchu’r diwygiadau diweddaraf i’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff.  
 
Mae’r Rheoliadau’n destun y weithdrefn negyddol yn y Senedd a byddant yn dod i rym ar 1 
Hydref ar yr amod nad yw’r un Aelod Seneddol yn gofyn am iddynt gael eu dirymu. 
 
Yn gywir, 
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