
 

 

 

 

 

 

13 Hydref 2022 

Annwyl Mick 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

Diolch am y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gennych i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad mewn perthynas â goblygiadau ariannol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (y Bil).  

Fel y gwyddoch, mae’n arfer safonol i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar oblygiadau ariannol yr holl Filiau a 
gyflwynir i’r Senedd. Fodd bynnag, o ystyried mai bil cydgrynhoi yw’r Bil, sy’n ddarostyngedig i 
weithdrefnau penodol, mae’r Pwyllgor wedi mabwysiadu dull gwahanol o graffu ar y darn hwn o 
ddeddfwriaeth. Mae hynny oherwydd, yn unol â Rheol Sefydlog 26C.9(vii), mae'r memorandwm 
esboniadol sy'n cyd-fynd â'r bil wedi cadarnhau nad yw’r darpariaethau ynddo yn arwain at unrhyw 
wariant sylweddol ychwanegol sy'n daladwy o Gronfa Gyfunol Cymru.   

Yn dilyn ein hystyriaeth gychwynnol o’r Bil yn fuan ar ôl iddo gael ei gyflwyno ar 7 Gorffennaf, 
gwnaethom ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn gofyn a allent 
ystyried goblygiadau ariannol y Bil fel rhan o’i waith craffu. Y rheswm am hyn oedd bod y cwestiwn 
ynghylch a yw'r Bil yn arwain at gostau sylweddol wedi'i gysylltu'n gynhenid ag ystyriaeth y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch a allai'r cynnig barhau fel bil cydgrynhoi ai 
peidio. 

Rydym yn ddiolchgar iddynt am rannu eu llythyr a'ch ymateb gyda ni. Maent yn adeiladu ar y 
dadansoddiad defnyddiol o wariant ychwanegol sydd eisoes wedi'i nodi yn rhan 2 o'r Memorandwm 
Esboniadol a, gyda’i gilydd, rydym yn fodlon â'r manylion a ddarparwyd ac yn credu bod yr 
amcangyfrifon yn drylwyr ac yn gadarn. 
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Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn mabwysiadu'r dull tryloyw hwn ac yn disgwyl y bydd costau'n 
cael eu cyflwyno mewn ffordd debyg yn y dyfodol i ganiatáu i'r Pwyllgor Cyllid ystyried goblygiadau 
ariannol biliau cydgrynhoi yn y dyfodol, os yw'n dymuno gwneud hynny. 

Yn gywir, 

 

Peredur Owen Griffiths 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


