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27 Hydref 2020 
 
Annwyl Mick 
 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu fy mod wedi gosod memorandwm cydsyniad offeryn 

statudol (“y memorandwm”) sy’n ymwneud â Rheoliadau Gwastraff a Thrwyddedu 

Amgylcheddol etc (Swyddogaethau a Diwygio Deddfwriaethol etc) (Ymadael â’r UE) 2020 (“y 

Rheoliadau”) a wnaed gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros yr Amgylchedd ar 20 

Hydref.  Mae’r Rheoliadau’n cynnwys diwygiadau i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 sy’n 

cynnwys darpariaeth ar gyfer Cymru.  

 

Pwrpas y Rheoliadau fydd sicrhau bod deddfwriaeth ddomestig a deddfwriaeth yr UE a 

ddargedwir yn parhau i ateb y diben.  Er enghraifft, maent yn diweddaru cyfeiriadau mewn 

deddfwriaeth ddomestig sy’n ymwneud ag Ymadael yr UE fel eu bod yn cyfeirio at 

Gyfarwyddebau a Rheoliadau gwastraff ac adnoddau fel y’u diwygiwyd gan Becyn Economi 

Gylchol yr UE. Maent yn diwygio neu’n dirymu hefyd o ran Ymadael â’r UE ddeddfwriaeth 

ddiweddar yr UE a ddaw’n gyfraith yr UE a ddargedwir. Yr Ysgrifennydd Gwladol a’r 

gweinyddiaethau datganoledig sydd bellach yn arfer pwerau’r Comisiwn Ewropeaidd mewn 

perthynas ag Erthygl 7(1) y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff. 
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Rwyf wedi gosod y memorandwm yn unol â’r gofyn o dan Reol Sefydlog (RhS) 30A. Yn fy 

marn i, mae’r Rheoliadau’n offeryn statudol perthnasol gan eu bod yn gwneud darpariaeth ar 

gyfer Cymru sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd 

Cymru nad yw’n ddarpariaeth gysylltiedig, canlyniadol, trosiannol, darfodol, ategol nac arbed 

sy’n ymwneud â materion nad ydynt o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.   
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