Lesley Griffiths AS/MS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Ein cyf/Our ref MA/LG/0854/12

Mick Antoniw AS
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

9 Mawrth 2021
Annwyl Mick,
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU.

Diolch am eich adroddiad dyddiedig 19 Chwefror 2021 gan y Pwyllgor Deddfwriaeth,
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y gwaith craffu ar y Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU.
Rwy’n ddiolchgar am ystyriaeth ac argymhellion y Pwyllgor. Mae’n bleser gennyf dderbyn
argymhellion y Pwyllgor ac rwy’n rhoi fy ymateb yn Atodiad A.

Cofion,

Lesley Griffiths AS/MS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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.

Atodiad A:
Argymhelliad 1.
Dylai'r Gweinidog roi gwybod i’r Pwyllgor a
yw wedi ceisio unrhyw welliannau i Fil y DU
yn sgil canlyniad ymarferion ymgynghori
Llywodraeth Cymru Os felly, dylai'r
Gweinidog egluro’r rhesymau dros ei
gwelliannau arfaethedig.

Derbyn
Ni fu’n ofynnol ceisio gwelliannau i’r Bil o
ganlyniad i unrhyw ymarferion ymgynghori
gan Lywodraeth Cymru.

Argymhelliad 2.
Dylai'r Gweinidog roi’r ddogfen wedi’i
choladu i'r Pwyllgor, sef y ddogfen y cyfeirir
ati yn ei hymateb i argymhelliad 12 o'n
hadroddiad cyntaf.

Derbyn

Argymhelliad 3.
Dylai'r Gweinidog ddarparu gwybodaeth
lawn a manwl am yr holl ddarpariaethau yn
adran 37B o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991
sy'n cael eu dileu gan Fil Amgylchedd y DU
a’r hyn sy’n digwydd iddynt.

Derbyn

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

Darperir y ddogfen atodol yn Atodiad B.
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw
oblygiadau ariannol o ganlyniad i dderbyn
yr argymhelliad hwn.

Mae cymal 77(3) yn hepgor adran 37B (a
37C) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 sy’n
cynnwys y gofynion cyfredol o ran cyhoeddi
cynllun drafft a therfynol ar gyfer rheoli
adnoddau dŵr ac ymdrin ag ymatebion i’r
ymgynghoriad ar y cynllun drafft.
Mae adrannau newydd 39F a 39G yn cael
eu mewnosod gan gymal 77(7) o’r Bil.
Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yn
Atodiad B.
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw
oblygiadau ariannol o ganlyniad i dderbyn
yr argymhelliad hwn.

Argymhelliad 4.
Dylai'r Gweinidog egluro pa bwerau
cyfarwyddo sy'n cael eu dyblygu yn
rhinwedd adrannau arfaethedig 39F a 39G
o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (i’w
fewnosod gan gymal 75 o Fil Amgylchedd y
DU).

Derbyn
Mae’r holl bwerau cyfarwyddo yn adran
37B i bob pwrpas yn cael eu dileu ac mae
pwerau cyfarwyddo yn cael eu rhoi yn eu lle
os darperir ar eu cyfer o dan reoliadau a
wneir o dan adrannau newydd 39F a 39G.

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

Argymhelliad 5.
Dylai’r Gweinidog ddarparu copïau o
ohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU sy’n ymwneud â chymal
107 ac Atodlen 16 o Fil y DU, fel y
gofynnwyd amdanynt yn ein llythyr
dyddiedig 23 Rhagfyr 2020, erbyn 4 Mawrth
2021.

Derbyn
Rwy’n falch o gynorthwyo’r Pwyllgor gyda’u
hystyriaethau drwy ddarparu gohebiaeth
sy’n ymwneud â’r dull polisi y cytunwyd
arno bellach sy’n sail i adran 107 ac
Atodlen 16. Fodd bynnag, ni allaf ddarparu
gohebiaeth bellach ar y pwnc gan fod eu
cynnwys yn ymwneud â meysydd eraill yn y
Bil sy’n parhau i gael eu datblygu ac sy’n
ymdrin â’r broses barhaus o lunio Polisi
Llywodraeth y DU.
Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw
oblygiadau ariannol o ganlyniad i dderbyn
yr argymhelliad hwn.

Argymhelliad 6.
Dylai'r Gweinidog ymateb i'r holl gasgliadau
ac argymhellion a geir yn yr adroddiad hwn
erbyn 4 Mawrth 2021.

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

Atodiad B:

Argymhelliad 3
Dylai'r Gweinidog
ddarparu
gwybodaeth lawn a
manwl am yr holl
ddarpariaethau yn
adran 37B o Ddeddf
y Diwydiant Dŵr
1991 sy'n cael eu
dileu gan Fil
Amgylchedd y DU
a’r hyn sy’n digwydd
iddynt.

Mae cymal 77(3) yn hepgor adran 37B (a 37C) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr
1991 sy’n cynnwys y gofynion cyfredol o ran cyhoeddi cynllun drafft a
therfynol ar gyfer rheoli adnoddau dŵr ac ymdrin ag ymatebion i’r
ymgynghoriad ar y cynllun drafft.
Mae adrannau newydd 39F a 39G yn cael eu mewnosod gan gymal
77(7) o’r Bil.

Adran 39F- Cynlluniau a chynigion ar y cyd: rheoliadau ynghylch y
weithdrefn
Mae adran 39F(1) sydd newydd ei mewnosod yn darparu pwerau y caiff
yr Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru wneud rheoliadau oddi
tanynt sy’n nodi’r weithdrefn ar gyfer paratoi a chyhoeddi cynigion ar y
cyd, cynlluniau rheoli adnoddau dŵr a chynlluniau sychder. Mae’n
debygol y bydd y rheoliadau i raddau helaeth yn cwmpasu gofynion
tebyg i’r rheoliadau presennol ar gyfer cynllunio adnoddau dŵr
(Rheoliadau Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr 2007) a chynllunio ar gyfer
sychder (Rheoliadau Cynllun Sychder 2005). Mae’r Rheoliadau
presennol yn nodi gofynion cyhoeddi a sut y dylid ystyried ymatebion i’r
ymgynghoriadau, yn ogystal â gofynion gweithdrefnol ar gyfer
ymholiadau neu wrandawiadau. Mae hefyd yn debygol y gall y rheoliadau
newydd gynnwys darpariaethau sy'n caniatáu defnyddio platfformau
ymgynghori modern ac yn gwella’r gofynion presennol ar gyfer rhannu
gwybodaeth a thrin gwybodaeth gyfrinachol.
Mae adran 39F(2) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys gofynion ar
gyfer rhannu gwybodaeth, gan gynnwys gofynion bod yn rhaid i
drwyddedeion cyflenwi dŵr rannu ag ymgymerwyr dŵr unrhyw
wybodaeth y mae’r ymgymerwr dŵr yn gofyn yn rhesymol amdani.
Mae adran 39F(3) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys gofynion o ran
sut y dylai ymgymerwyr dŵr ymgynghori â chyrff eraill, pwy y dylent
ymgynghori â hwy, amseriad unrhyw ymgynghoriad a chyhoeddi
datganiadau sy’n ymwneud ag unrhyw ymgynghoriad.
Mae adran 39F(4) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys y
gweithdrefnau ar gyfer paratoi a dosbarthu drafftiau, gan gynnwys
darpariaeth i'r Gweinidog ei gwneud yn ofynnol i newidiadau gael eu
gwneud i gynllun neu gynnig drafft.
Mae adran 39F(5) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys gofynion i
sicrhau bod pobl y mae’r cynllun neu’r cynnig yn debygol o effeithio
arnynt yn cael cyfle rhesymol i gyflwyno sylwadau i’r Gweinidog.
Mae adran 39F(6) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys gofynion
ynghylch sut y dylai ymgymerwyr dŵr ymdrin â'r ymatebion a gânt ac y
caiff yr Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru beri i ymchwiliad
lleol cyhoeddus neu wrandawiad arall gael ei gynnal mewn cysylltiad â
chynllun rheoli adnoddau dŵr neu gynllun sychder.
Mae adran 39F(7) yn darparu y caiff y rheoliadau gynnwys gofynion
ynghylch sut y dylai ymgymerwyr dŵr ymdrin â gwybodaeth fasnachol
gyfrinachol.
Mae adran 39F(8) yn darparu bod cyfeiriadau at y Gweinidog yn yr adran
honno, gan gynnwys y pŵer i wneud rheoliadau, yn cael eu rhoi i’r
Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer ymgymerwyr dŵr y mae eu hardaloedd yn
gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr a Gweinidogion Cymru mewn

perthynas ag ymgymerwyr dŵr y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n
bennaf yng Nghymru.
Adran 39G – Rheoliadau o dan adran 39F: cyfarwyddydau
Mae adran 39G(1) yn darparu y caiff rheoliadau a wneir o dan adran
newydd 39F hefyd roi pŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion
Cymru i wneud cyfarwyddydau. Mae’r pŵer hwn yn ofynnol oherwydd
bod rhai gofynion gweinyddol – er enghraifft, o amgylch yr amserlenni ar
gyfer paratoi, adolygu a chyhoeddi – yn debygol o newid o gylch
cynllunio i gylch cynllunio. Mae’n bosibl y bydd angen i'r Ysgrifennydd
Gwladol neu Weinidogion Cymru hefyd allu cyfarwyddo ymgymerwyr dŵr
penodol ynghylch pryd a sut y dylid paratoi a diwygio cynlluniau rheoli
adnoddau dŵr, cynlluniau sychder a chynigion ar y cyd. O dan y
ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â chynlluniau rheoli adnoddau
dŵr a chynlluniau sychder, gall yr Ysgrifennydd Gwladol roi
cyfarwyddydau o'r fath i ymgymerwyr dŵr ac nid yw'r cyfarwyddydau
hynny'n ddarostyngedig i weithdrefn seneddol.
Mae adran 39G(2) yn darparu bod yn rhaid i’r cyfarwyddydau gael eu
nodi’n ysgrifenedig.
Mae adran 39G(3) yn darparu y gallai cyfarwyddyd fod yn gymwys yn
gyffredinol i bob ymgymerwr dŵr neu i un neu ragor o ymgymerwyr.
Mae adran 39G(4) yn darparu bod yn rhaid i bob ymgymerwr dŵr
gydymffurfio â chyfarwyddyd.
Mae adran 39G(5) yn darparu y byddai modd gorfodi’r cyfarwyddydau
gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru o dan adran 18 o
Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae adran 39G(6) yn darparu bod i “Gweinidog” (“Minister”) yr un ystyr ag
yn adran newydd 39F, gyda’r effaith bod y pŵer i wneud cyfarwyddydau o
dan adran newydd 39G yn cael ei roi i’r Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer
ymgymerwyr dŵr y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn
Lloegr, a Gweinidogion Cymru mewn perthynas ag ymgymerwyr dŵr y
mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru.

Crynodeb o’r pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth ym Mil Amgylchedd y Deyrnas Unedig
Adran neu atodlen
o’r Bil
Cymal 49
Atodlen 4
Ymrwymiadau o
ran cyfrifoldeb y
cynhyrchydd

Rhoddir y
Ffurf
pŵer i
Gweinidogion Rheoliadau
Cymru
(pwerau
cydredol
plws)

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Yn rhoi’r pŵer i wneud
rheoliadau i roi
ymrwymiad cyfrifoldeb y
cynhyrchydd ar bobl
benodol ac ynghylch
cynnyrch neu ddeunydd
penodol.

Cymal 50
Atodlen 5
Cyfrifoldeb y
cynhyrchydd am
gostau gwaredu

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru
(pwerau
cydredol
plws)

Yn rhoi’r pŵer i wneud
rheoliadau i fynnu bod y
rheini sy’n
gweithgynhyrchu,
prosesu, dosbarthu neu
gyflenwi cynnyrch neu
ddeunydd yn ysgwyddo
neu’n cyfrannu at
gostau gwaredu’r
cynnyrch hynny.

Y weithdrefn
gadarnhaol ac
eithrio'r
rheoliadau o
dan 47(4) sy'n
gwneud
darpariaeth ar
gyfer amrywio
targedau ac
sy’n dod o dan
y weithdrefn
negyddol
y weithdrefn
gadarnhaol

Cymal 51
Atodlen 6
Gwybodaeth am
ddefnyddio

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru
(pwerau

Yn rhoi pŵer i wneud
rheoliadau sy’n pennu
gofynion ar
weithgynhyrchwyr a
1

Y weithdrefn
gadarnhaol

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
Yn rhoi’r hyblygrwydd i ddatgan
mewn rheoliadau pa
gynhyrchydd neu fusnes y
rhoddir ymrwymiad cyfrifoldeb y
cynhyrchydd arnynt, mewn
perthynas â pha gynnyrch neu
ddeunydd a beth sydd angen ei
wneud i gyflawni’r ymrwymiadau.

Yn hwyluso gwneud darpariaeth
ar wahân yng Nghymru ynghylch
gorfodi. Bydd yn rhoi’r
hyblygrwydd hefyd i wneud
darpariaeth wahanol ar gyfer
mathau gwahanol o gynnyrch, er
enghraifft trwy enwi cyrff
gwahanol yn awdurdodau gorfodi
mewn achosion gwahanol.
Yn caniatáu i Lywodraeth Cymru
ddatblygu cynigion polisi ar gyfer
pob math o gynnyrch a reoleiddir,

Adran neu atodlen
o’r Bil
adnoddau’n
effeithiol

Rhoddir y
pŵer i
cydredol
plws)

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

chynhyrchwyr i
ddarparu gwybodaeth
ynghylch pa mor rhad ar
adnoddau y mae eu
cynnyrch.

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
a gwneud rheoliadau ar wahân ar
gyfer pob un.
Bydd yn rhoi’r hyblygrwydd hefyd
i wneud darpariaeth wahanol ar
gyfer gwahanol fathau o
gynnyrch, er enghraifft trwy enwi
cyrff gwahanol yn awdurdodau
gorfodi mewn achosion
gwahanol.

Cymal 52
Atodlen 7
Y gofyn i
ddefnyddio
adnoddau’n
effeithiol

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Yn rhoi pŵer i’r
awdurdod cenedlaethol
perthnasol wneud
rheoliadau sy’n pennu’r
gofynion y mae gofyn i
gynnyrch eu bodloni o
ran defnyddio
adnoddau’n effeithiol.

Y weithdrefn
gadarnhaol

Gall fod gofyn darparu
gwybodaeth fanwl a thechnegol
am gynnyrch penodol ac felly
byddai'n fwy addas ei gynnwys
mewn rheoliadau nag mewn
deddfwriaeth sylfaenol.

Cymal 53
Atodlen 8
Cynlluniau talu
ernes

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Yn rhoi pŵer i’r
awdurdod cenedlaethol
perthnasol wneud
rheoliadau i sefydlu
cynlluniau talu ernes.

Y weithdrefn
gadarnhaol os
mai dyma'r
rheoliadau
cyntaf i:

Yn caniatáu i Lywodraeth Cymru
ddatblygu cynigion polisi ar gyfer
pob grŵp o gynnyrch a reoleiddir,
a gwneud rheoliadau ar wahân ar
gyfer pob un.

a) sefydlu
cynlluniau talu
2

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn
ernes o dan
baragraff 1, neu
eu gorfodi o
dan baragraff 5;
(b) darparu bod
ymddygiad yn
drosedd er nad
yw'n drosedd o
dan reoliadau
presennol;
(c) yn darparu
bod ymddygiad
yn destun cosb
sifil;
(d) cynyddu
swm neu
uchafswm dirwy
neu gosb
ariannol, neu
newid y sail ar
gyfer pennu
swm neu
uchafswm o'r
fath.

3

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Fel arall, mae’r
rheoliadau o
dan Atodlen 8
yn dod o dan y
weithdrefn
negyddol.

Cymal 54
Atodlen 9
Codi tâl am
eitemau plastig
untro

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Pŵer i wneud rheoliad i
ddarparu bod gwerthwyr
nwyddau’n codi tâl am
gyflenwi eitemau plastig
untro.

Y weithdrefn
gadarnhaol os
(a) mai dyma'r
rheoliadau
cyntaf i’r
awdurdod eu
gwneud o dan
yr Atodlen
honno;
(b) yn cynnwys
darpariaeth
ynghylch codi
tâl am eitem
newydd;
(c) yn darparu
bod ymddygiad
yn destun cosb
sifil nad yw'n
destun cosb sifil

4

O gael y pŵer datganoledig hwn,
caniateir i Weinidogion Cymru
ddiffinio pa eitemau y codir tâl
amdanynt, faint o dâl a godir a
phenodi gweinyddwr a phennu’i
ofynion, i oruchwylio’r tâl yn unol
â blaenoriaethau Cymru.

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

o dan reoliadau
presennol a
wnaed gan yr
awdurdod o dan
yr Atodlen
honno;
(d) cynyddu

swm neu
uchafswm cosb
ariannol, neu
newid y sail ar
gyfer pennu
swm neu
uchafswm o'r
fath.
Fel arall, mae’r
rheoliadau o
dan Atodlen 9
yn dod o dan y
weithdrefn
negyddol.

Cymal 57
Tracio gwastraff yn
electronig: Prydain
Fawr

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Yn rhoi pwerau i
Weinidogion Cymru
gyflwyno tracio
gwastraff yn electronig
5

Mae cymal
55(3) yn
gwneud

Bydd y rheoliadau ar dracio
gwastraff yn darparu data fydd yn
hanfodol i ddatblygu economi

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

(digidol) ac i sefydlu
system electronig at y
diben hwnnw trwy
reoliadau.

newidiadau i
adran 160A(2)
Deddf Diogelu’r
Amgylchedd
1990 (fel y’i
mewnosodir
gan gymal 60) i
ddarparu
gweithdrefn ar
gyfer y pwerau
gwneud
rheoliadau
newydd a
gynhwysir yn
adran 160A.
Bydd y
rheoliadau o
dan adrannau
34CA a 34CB
newydd yn dod
o dan y
weithdrefn
negyddol, ac
eithrio yn y
sefyllfaoedd a
bennir yn yr
adran 160A(2)
newydd, a

6

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
gylchol a pholisi gwastraff yn y
dyfodol. Bydd casglu data am
wastraff a’r rheini sy’n ei reoli yn
ei gwneud yn haws gwybod pwy
sydd (neu oedd) yn gyfrifol
amdano ar unrhyw adeg. Bydd
hyn yn helpu i reoleiddio
gwastraff ac i wybod pwy sy’n
gyfrifol am wastraff
anghyfreithlon.
Bydd hyn yn cysoni deddfwriaeth
tracio gwastraff â deddfwriaeth
rheoli gwastraff, sydd ar hyn o
bryd o dan is-ddeddfwriaeth.

Adran neu atodlen
o’r Bil

Cymal 59
Gwastraff
peryglus: Cymru a
Lloegr

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Yn rhoi pŵer i wneud
rheoliadau i wneud
darpariaeth ar gyfer neu
ynghylch rheoleiddio
gwastraff peryglus

7

ddaw o dan y
weithdrefn
gadarnhaol.
Bydd y
rheoliadau o
dan yr adran
62ZA newydd o
Ddeddf
Diogelu’r
Amgylchedd
1990 yn dod o
dan y
weithdrefn
negyddol,
ac eithrio yn y
sefyllfaoedd a
bennir yn yr
adran 160A(2)
newydd o’r
Ddeddf honno
(fel y’i
mewnosodir
gan gymal 60
a’i diwygio gan
gymal 57), a
ddaw o dan y
weithdrefn
gadarnhaol.

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Bydd hyn yn ei gysoni â’r system
reoleiddio bresennol ar gyfer
gwastraff peryglus sydd ar hyn o
bryd o dan is-ddeddfwriaeth.

Adran neu atodlen
o’r Bil
Cymal 65
Gorfodi rheoliadau
taflu sbwriel

Rhoddir y
Ffurf
pŵer i
Gweinidogion Rheoliadau
Cymru
Canllawiau

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Yn diwygio Rhan 4 o
Ddeddf Diogelu’r
Amgylchedd 1990 o ran
gorfodi rhag sbwriel a
throseddau eraill fel
taflu sbwriel o gerbyd a
dosbarthu deunydd print
di-dâl heb awdurdod.
Yn rhoi pwerau newydd
i Weinidogion Cymru
wneud rheoliadau yn
adran 88 o Ddeddf 1990
i osod amodau y mae’n
rhaid i swyddog ag
awdurdod sy’n
gweithredu ar ran
awdurdod sbwriel eu
bodloni, a gwneud
darpariaeth i awdurdod
sbwriel ddiddymu
awdurdod swyddog os
na fydd yn bodloni’r
amodau.
Yn rhoi pwerau hefyd i
Weinidogion Cymru
wneud canllawiau.
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Y weithdrefn
negyddol.
Ni fydd
gweithdrefn i
ganllawiau a
gyhoeddir o
dan y pwerau
hyn.

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
Bydd angen hyblygrwydd ar
Weinidogion Cymru i newid neu
ddiweddaru’r amodau y bydd
gofyn i swyddog a awdurdodir
gan awdurdod sbwriel eu bodloni
er mwyn adlewyrchu anghenion
a datblygiadau cyfnewidiol y
sector. O’r herwydd, ni fyddai
deddfwriaeth sylfaenol yn
gyfrwng priodol ar gyfer y pŵer
hwn.
Er bod y rheoliadau ar gyfer delio
â sbwriel yn gweithredu ar lefel
Cymru a Lloegr a bod y
canllawiau’r un peth yn fras, ceir
rhai gwahaniaethau yn y ffordd y
gweithredwn ein polisïau ni sy’n
cyfiawnhau dirprwyo pwerau i
Weinidogion Cymru. Er
enghraifft, mae Llywodraeth
Cymru’n gweithio’n agos iawn ag
Awdurdodau Lleol a’r Trydydd
Sector i ddatblygu a chynnal yr
agweddau ar daclo taflu sbwriel
sy’n ymwneud ag addysg a
newid ymddygiad. Efallai felly y
byddwn am gael yr hyblygrwydd i
gynnwys y gwaith hwnnw mewn

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
canllawiau gorfodi y gallem eu
datblygu.
Mae angen y pŵer i gyhoeddi
canllawiau statudol er mwyn
sicrhau bod yr awdurdodau
sbwriel amrywiol yn ysgwyddo’u
swyddogaethau gorfodi sbwriel
mewn ffordd gyson a chymesur.
Mae cael pŵer i newid y cosbau
mewn is-ddeddfwriaeth yn golygu
bod modd eu hadolygu, gweld a
ydynt yn gweithio’n effeithiol a’u
newid os oes angen.

Cymal 68
Hybysiadau Cosb
Benodedig

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Yn diwygio adrannau
33ZA, 33ZB, 34ZA a
34ZB o Ddeddf
Diogelu’r Amgylchedd
1990 i roi’r pwerau i
newid lefelau
Hysbysiadau Cosb
Benodedig a sut i’w
talu.

Y weithdrefn
negyddol

Cymal 69
Rheoleiddio
gweithgareddau
sy’n llygru

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Rheoleiddio
gweithgareddau sy’n
llygru

Y weithdrefn
negyddol

Yn caniatáu i’r rheoleiddydd
bennu a newid amodau manwl ar
gyfer eithrio (rhag y gwaharddiad
i gynnal gweithgaredd heb
drwydded).

Cymal 77
Cynlluniau rheoli
adnoddau dŵr,
cynlluniau sychder

Gweinidogion Gorchymyn
Cymru
(mewn
perthynas ag
ymgymerwyr

Mae adran 39E, sydd
newydd ei mewnosod,
yn caniatáu i
Weinidogion Cymru roi
gorchymyn i ddau neu

Y weithdrefn
negyddol

Yn rhoi hyblygrwydd i ystyried pa
ymgymerwyr y dylid eu
gorchymyn i baratoi cynigion ar y
cyd a phryd.
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Adran neu atodlen
o’r Bil
a chynigion ar y
cyd.

Rhoddir y
pŵer i
dŵr yn gyfan
gwbl neu’n
rhannol yng
Nghymru

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

fwy o ymgymerwyr dŵr
gyhoeddi cynnig ar y
cyd.
Mae adran 39F, sydd
newydd ei mewnosod,
yn rhoi pŵer i
Weinidogion Cymru
wneud Rheoliadau am y
weithdrefn ar gyfer
paratoi a chyhoeddi
cynlluniau rheoli
adnoddau dŵr, cynllun
sychder a chynnig ar y
cyd.
Mae adran 39G, sydd
newydd ei mewnosod,
yn dweud y gallai’r pŵer
i wneud Rheoliad o dan
adran 39F roi pwerau i
Weinidog wneud
darpariaethau trwy
orchymyn.
Mae adran 39H, sydd
newydd ei mewnosod,
yn gwneud
darpariaethau amrywiol
am y pwerau gwneud
10

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

rheoliadau a enwir
uchod.
Cymal 78
Cynlluniau rheoli
draeniau a
charthffosydd

Gweinidogion Gorchymyn
Cymru
(mewn
perthynas ag
ymgymerwyr
dŵr yn gyfan
gwbl neu’n
rhannol yng
Nghymru

Mae’r cymal hwn yn
Y weithdrefn
gwneud darpariaeth o
negyddol
ran cynlluniau rheoli
draeniau a
charthffosydd a pharatoi
ac adolygu’r cynlluniau
hynny.
Mae adran 94A(7), sydd
newydd ei mewnosod,
yn cynnwys pŵer i
Weinidogion Cymru roi
gorchmynion sy’n nodi’r
ffurf y bydd yn rhaid i
gynllun rheoli draeniau
a charthffosydd ei dilyn
neu’r cyfnod cynllunio y
mae’n rhaid i gynllun
ymwneud ag ef.
At hynny, mae a.94B
sydd newydd ei
mewnosod yn cynnwys
pŵer i Weinidogion
Cymru, drwy Orchymyn,
ddiwygio'r cyfnod o
amser erbyn pryd y
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Yn caniatáu i Weinidogion Cymru
ymyrryd i sicrhau bod cynlluniau
rheoli draeniau a charthffosydd
yn delio â’r heriau all godi a thrwy
hynny, barhau’n effeithiol.

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

mae'n rhaid i
ymgymerwr
carthffosiaeth gyhoeddi
cynllun (yn a.94A(6)(c)
y mae'r ddarpariaeth
honno)

Mae'r adran 94C sydd
newydd ei mewnosod
yn rhoi pŵer i
Weinidogion Cymru
wneud rheoliadau i
wneud darpariaeth
ynghylch y weithdrefn ar
gyfer paratoi a
chyhoeddi cynlluniau
rheoli draeniau a
charthffosiaeth. Mae
hyn yn cynnwys
caniatáu i ddarpariaeth
gael ei gwneud ar gyfer
rhannu gwybodaeth,
ymgynghori ar
gynlluniau drafft ac
ymateb iddynt,
dosbarthu cynlluniau
drafft, a darpariaeth sy'n
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Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn

Y weithdrefn
negyddol

Bydd ei angen i sicrhau na fydd
sylweddau na’r safonau ar gyfer
y sylweddau hynny nac ar gyfer
statws cemegol dŵr wyneb na
dŵr daear yn aros yn
ddigyfnewid ar ôl i’r DU adael yr
UE. Byddai’r pŵer yn caniatáu

rhoi pŵer i Weinidogion
wneud unrhyw
ddarpariaeth (arall)
drwy orchmynion gweler a.94C(8).
Mae'r adran 94D sydd
newydd ei mewnosod
yn gwneud darpariaeth
atodol ar gyfer y
rheoliadau a wneir o
dan a.94C.

Mae adran 94E sydd
newydd ei mewnosod
yn gwneud darpariaeth
ynghylch ffurf unrhyw
orchmynion a wneir o
dan a.94C(8)
Cymal 84
Ansawdd dŵr:
pwerau
Gweinidogion
Cymru

Gweinidogion Rheoliadau
Cymru

Y pŵer i ddiwygio
deddfwriaeth i wneud
diweddariadau
technegol ym maes
ansawdd dŵr ar ôl
gadael yr UE.
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Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Cymal 89
Prisio tir arall
mewn ardaloedd
draenio: Cymru

Gweinidogion Rheoliad
Cymru

Cymal 90
Prisio tir
amaethyddol
mewn ardal
ddraenio: Cymru a
Lloegr

Ffurf

Gweinidogion Rheoliad
Cymru

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
camau deddfwriaethol i daclo’r
sylweddau blaenoriaeth newydd
hynny sy’n cynrychioli orau’r
niwed i amgylchedd y dŵr.

Diwygio Deddf Diogelu’r
Amgylchedd (Cymru)
2016 sy’n diwygio
Deddf Draenio Tir 1991.
Yn ailddatgan y pwerau
a geir eisoes i wneud
rheoliadau yng
ngoleuni’r diwygiadau i
Ddeddf 1991, gan
gynnwys y pŵer
cysylltiedig i wneud
rheoliad a gyflwynir yng
nghymal 88.

Y weithdrefn
gadarnhaol

Mae angen adolygu a
diweddaru’r fethodoleg ar gyfer
cyfrif rhaniad yr incwm rhwng
ardollau arbennig ac ardrethi
draenio. Mae’r darpariaethau yn
y Bil yn caniatáu cyfrif gwerth tir
arall trwy ddull arall (gan y bydd
IDBs yn cael defnyddio data eraill
i wneud y cyfrifiadau hyn). Fe’u
nodir mewn is-ddeddfwriaeth o
dan y weithdrefn gadarnhaol.

Yn rhoi pŵer i wneud
rheoliadau sy’n darparu
dull arall ar gyfer cyfrif
ardrethi draenio.

Y weithdrefn
gadarnhaol
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Byddai’n briodol a chymesur
nodi’r dull prisio yn y rheoliadau,
gan fod y darpariaethau hyn yn
ymdrin â manylion mater
technegol ac eilaidd.
Mae’r Bil yn caniatáu isddeddfwriaeth i ddarparu dull
arall o gyfrif gwerth tir
ardrethadwy (tir ac adeiladau
amaethyddol) i osgoi unrhyw

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
wyro posibl all ddod yn sgil cyfrif
y dyraniad.
Byddai’n briodol a chymesur
nodi’r dull prisio yn y rheoliadau,
gan fod y darpariaethau hyn yn
ymdrin â manylion mater
technegol ac eilaidd.

Gweinidogion Rheoliad
Cymru

Mae’r ddarpariaeth hon
yn caniatáu i HMRC
rannu gwybodaeth â
phobl gymwys at
ddibenion cymwys.
Rhoddir pŵer i wneud
rheoliad ar gyfer
ychwanegu at y rhestr o
‘bobl gymwys’.

Y weithdrefn
gadarnhaol

Para 1(1) Atodlen
Gweinidogion Rheoliad
20
Cymru
Diwygio rheoliadau
REACH

Yn rhoi pŵer i
Weinidogion Cymru
ddiwygio Rheoliadau
Gorfodi REACH o dan y
ddarpariaeth hon, cyn
belled â bod arfer y
pŵer hwnnw o fewn
cymhwysedd
deddfwriaethol.

Y weithdrefn
gadarnhaol.

Cymal 91
Datgelu
gwybodaeth Cyllid
a Thollau.

15

Mae angen y pŵer i ychwanegu
at y rhestr o bobl gymwys a nodir
o dan adran newydd 37A(3)(h) er
mwyn medru ychwanegu pobl
eraill y bydd angen iddynt weld
gwybodaeth yr HMRC at ddiben
cymwys, ac a enwir yn
ddiweddarach, at y rhestr mewn
is-ddeddfwriaeth, pan fydd y
fframwaith o gyrff rheoleiddio
sy’n gweithredu yn y maes hwn
yn newid.
Mae adran 1 Deddf yr Undeb
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn
diddymu Deddf Cymunedau
Ewrop 1972. Mae hyn yn golygu
mai’r unig ffordd o ddiwygio
Rheoliadau Gorfodi REACH
2008 a Rheoliadau Ymadael â’r

Adran neu atodlen
o’r Bil

Rhoddir y
pŵer i

Ffurf

Priodoldeb

Y Weithdrefn

Rheswm dros ddewis y
Weithdrefn
UE REACH yw trwy
ddeddfwriaeth sylfaenol.
Mae angen y pŵer hwn er mwyn
gallu cadw Rheoliadau Ymadael
â’r UE REACH yn gyfoes.

Atodlen 20 2(1)
Diwygio
Rheoliadau
Gorfodi REACH
2008 (O.S.
2008/2852).

Gweinidogion Rheoleiddio Rhoi pwerau i
Cymru
Weinidogion Cymru
(Cydredol
ddiwygio Rheoliadau
plws)
Gorfodi REACH 2008
(O.S. 2008/2852) o dan
y ddarpariaeth hon, cyn
belled â bod arfer y
pŵer hwnnw o fewn
cymhwysedd
deddfwriaethol.
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Y weithdrefn
gadarnhaol

Mae angen y pŵer hwn i sicrhau
y gellir diweddaru Rheoliadau
Gorfodi REACH 2008.

Lesley Griffiths AS/MS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Ein cyf/Our ref IM/LG/02066/20

Rebecca Pow MP
defra.helpline@defra.gov.uk

8th September 2020
Dear Rebecca Pow

Thank you for your letter of 17 August to inform me you were seeking clearance from the
Domestic and Economy Implementation Committee to launch a consultation on the introduction
of a due diligence requirements on companies trading in the UK, to reduce the risk of illegal
deforestation and land conversion within their supply chains.
I understand the consultation was launched on 25 August and appreciate the need for this
consultation to be undertaken as a priority to allow the UK Government to consider whether and
how to respond through legislation before COP26. I agree with the importance of the UK
providing a powerful signal of our commitment to preventing deforestation as dry season fires in
the Amazon are likely to reach their worst levels of more than a decade.
I fully recognise failure to accelerate the shift to more sustainable production of key
commodities, including cocoa, palm oil, rubber and soy, will threaten the security of global
supply chains, the health and economic security of those who rely on them, as well as the ability
to achieve our ambitions on either climate or nature.
I agree the UK should respond through an ambitious campaign on sustainable land use and
commodities. I support the aim which is to broker a dialogue between major producers and
consumers of these commodities and agree a shared roadmap for action.
I note a due diligence obligation on companies using forest risk commodities in their supply
chains is one of the key recommendations from the Global Resource Initiative (GRI) report into
this issue.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@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.

I note whilst the proposal being consulted on predominantly relates to the creation, operation,
regulation and dissolution of types of business association, which is reserved under the
Government of Wales Act 2006, the environment generally and the importation of food into
Wales are both within the Senedd’s competence. Therefore I would request my officials are
involved in reviewing any future legislative requirements to ensure the issue of devolved
competence is fully considered.
Regards

Lesley Griffiths AS/MS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@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.

Rebecca Pow MP
From the Parliamentary Under Secretary of State for
the Environment
Seacole Building
2 Marsham Street
London SW1P 4DF

T 03459 335577
defra.helpline@defra.gov.uk
www.gov.uk/defra

Lesley Griffiths MS
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
Welsh Government
5th Floor
Tŷ Hywel
Cardiff Bay
CF99 1NA
17 August 2020
Dear Lesley,
CONSULTATION ON DUE DILIGENCE ON FOREST RISK COMMODITIES
I am writing to inform you that I am seeking clearance from the Domestic and Economy
Implementation Committee to launch a consultation on the introduction of a due diligence
requirement on companies trading in the UK to reduce the risk of illegal deforestation and
land conversion in their supply chains.
Our aim is to launch the consultation as soon as possible, to allow the Government to
consider whether and how to respond through legislation before COP26. It would also
provide a powerful signal of the UK’s commitment to preventing deforestation as dry season
fires in the Amazon are likely to reach their worst levels of more than a decade.
As you will know, failure to accelerate the shift to more sustainable production of key
commodities, including cocoa, palm oil, rubber and soy, will threaten the security of global
supply chains, the health and economic security of those who rely on them, as well as the
ability to achieve our ambitions on either climate or nature.
As COP26 President, we are responding through our ambitious campaign on sustainable
land use and commodities. The aim is to broker a dialogue between major producers and
consumers of these commodities and agree a shared roadmap for action. The UK’s
credibility on this issue internationally will also be shaped in part by the actions we take at
home. In 2019, the UK Government set up an independent task force to review the issue
and recommend practical measures that could be taken to tackle the problem. That
taskforce – the Global Resource Initiative (GRI) – issued its final recommendations report in
March 2020 and the Government will be publishing its response to the report later this year.
A due diligence obligation on companies using forest risk commodities in their supply chains
is one of the key recommendations from the GRI report.
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Further detail is set out in the attached draft consultation document. I would be grateful if
this is held in confidence. The results of the consultation will inform our decision as to
whether to introduce a due diligence requirement. It, together with more detailed feedback
from direct engagement with developing country governments in major producer countries,
will provide an opportunity to refine our thinking on whether and how to legislate on this
issue.
We consider the proposal being consulted on relates to policy that in Wales is reserved to
the UK Government. This is because it relates to the creation, operation, regulation and
dissolution of types of business association, which is reserved under the Government of
Wales Act 2006 (Schedule 7A Part 2, Section C1). As normal we will keep this under review
when drafting any legislation. I have asked my officials to liaise with yours to keep them up
to date with progress.
I am copying this letter to the Secretary of State for Wales. I am also writing to Roseanna
Cunningham MSP, Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Edwin Poots
MLA, Minister of the Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs in Northern
Ireland.

Rebecca Pow MP

