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07 Hydref 2021 
 
Annwyl Jack,  
 
Deiseb P-05-1071 Argraffu cofrestriad y cerbyd ar bob pecyn bwyd cyflym gyrru 
drwodd 
 
Yn ôl y gofyn, yr wyf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Deisebau am y materion a 
godwyd yn y ddeiseb. Yr wyf yn ymateb gan fod taflu sbwriel yn dod o fewn fy mhortffolio. 
 
Mae ein Cynllun Atal Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon drafft, y buom yn ymgynghori arno'n 
ddiweddar, yn cynnwys ymrwymiad i gasglu tystiolaeth a threialu ymyriadau newid 
ymddygiad i fynd i'r afael â sbwriel ar ochr y ffordd.  Er mwyn helpu i ddatblygu'r treialon 
hyn, mae fy swyddogion wedi cyfarfod â chynrychiolwyr o sawl cadwyn fawr bwyd cyflym 
sy'n gweithredu'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau gyrru drwodd yng Nghymru.  Gallaf 
gadarnhau bod hyn yn cynnwys archwilio dichonoldeb treial gwirfoddol i ychwanegu 
manylion cofrestru cerbydau at ddeunydd pacio cludfwyd a diod.  Er gwaethaf nifer o 
gyfarfodydd adeiladol, mae nifer o gyfyngiadau a phryderon gweithredol a godwyd gan y 
cwmnïau, gan gynnwys Gofynion Diogelu Data Cyffredinol, wedi golygu nad ydym wedi 
gallu bwrw ymlaen â'r treial hwn hyd yma.  Eto i gyd, yn sgil llacio cyfyngiadau COVID-19 ac 
ystyriaethau yn dilyn treialon eraill posibl, mae fy swyddogion yn parhau i drafod y mater 
hwn gyda’r diwydiant.  
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Fodd bynnag, mae treial amgen bellach yn cael ei ddatblygu ar y cyd â chwmni technoleg, 
yr Asiantaeth Cefnffyrdd ac Awdurdodau Lleol.  Mae'r prosiect hwn yn bwriadu archwilio'r 
defnydd o feddalwedd Deallusrwydd Artiffisial drwy systemau teledu cylch cyfyng ar ochr y 
ffordd i gasglu achosion o daflu sbwriel o gerbydau.  Bydd y treial yn asesu a ellid 
defnyddio'r dechnoleg i gefnogi galluoedd gorfodi Awdurdodau Lleol, tra hefyd yn 
dylanwadu ar newid cadarnhaol mewn ymddygiad amgylcheddol.  Y bwriad yw y bydd y 
safle prawf yng nghyffiniau safle bwyd cyflym ac mae trafodaethau'n parhau i gynnwys 
masnachfreintiau lleol.  Rwyf yn disgwyl cael cyngor ar y treial gan fy swyddogion yn ystod 
yr hydref.  
 
Rydym hefyd yn ariannu prosiect Caru Cymru Cadwch Gymru'n Daclus.  Mae hon yn 
rhaglen dair blynedd sy'n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â phob un o'r 22 Awdurdod 
Lleol yng Nghymru a Phrifysgol Caerdydd.  Ei nod yw mynd i'r afael â phroblemau sbwriel â 
blaenoriaeth ac mae hyn yn cynnwys sbwriel ar ochr y ffordd.  Rwy'n deall bod gwaith ar y 
gweill ar hyn o bryd i nodi nifer o brosiectau posibl i'w cyflawni yn ystod 2022.  Mae'r rhain 
yn cynnwys asesiad o'r ddarpariaeth biniau mewn cilfannau ar rai prif ffyrdd a'u heffeithiau 
ar sbwriel, archwilio'r defnydd o "finiau ceir" ac ymgysylltu â'r gymdeithas cludo nwyddau ar 
y ffyrdd i hyrwyddo negeseuon gwrth-sbwriel gyda'i haelodau.  Bydd canlyniadau'r gwaith 
hwn ar gael i Lywodraeth Cymru tuag at ddiwedd 2022.  
 
Yn gywir,   
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