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25 Tachwedd 2022 

Annwyl Lywydd    

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Yn dilyn ein adroddiad ar y Bil uchod, cawsom lythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James 

AS (mae’r llythyr wedi’i amgáu).  

Roedd argymhellion yn ein hadroddiad yn gofyn am wybodaeth gan y Gweinidog am ei rhesymau 

dros geisio cyflymu’r gwaith o graffu ar y Bil, o ystyried yr effaith y gallai hynny ei chael ar safon y 

gyfraith a wneir gan y Senedd.  

Yn benodol, roedd argymhelliad 5 yn gofyn am wybodaeth gan y Gweinidog ynghylch pryd yr oedd 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi holl ddarpariaethau’r Bil ar waith, fel ei fod yn gwbl weithredol.  

Yn ein barn ni – o ystyried bod y Bil yn destun proses graffu gyflym ar y sail ei fod yn fater o frys – 

byddem wedi disgwyl cael amserlen fwy manwl gywir at ddibenion rhoi ar waith, yn hytrach na chael 

ein hysbysu mai’r “cynharaf y gellir cychwyn unrhyw ddarpariaethau yw tymor yr hydref 2023” ac 

mai’r bwriad yw “i'r holl ddyddiadau cychwyn fod o fewn tymor y Senedd hon h.y. erbyn mis Ebrill 

2026.” Yn ein tyb ni, nid yw'r sylwadau hyn yn awgrymu bod y ddeddfwriaeth mor frys fel bod angen 

cynnal proses graffu gyflym.  

Rydym wedi codi’r pryderon hyn – a phryderon eraill sy’n ymwneud ag effaith cynnal gwaith craffu 

cyflym ar y Bil hwn – gyda’r Gweinidog, ac rydym wedi amgáu ein llythyr er gwybodaeth ichi.  

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS 

Y Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  

https://senedd.cymru/media/dyahfxg0/cr-ld15383-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s131192/LJC6-29-22%20-%20Paper%2046%20-%20Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Climate%20Change%2025%20October%202022.pdf


 

 

 

Diben yr ohebiaeth hon yw dwyn eich sylw at y materion hyn. At hynny, rydym o’r farn y gallai fod 

rhinwedd, yn y dyfodol, i’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth am 

ddyddiad cychwyn arfaethedig y Bil (neu ddadansoddiad fesul Rhan/darpariaethau) – os caiff ei basio 

gan y Senedd – o dan amgylchiadau lle mae’n ceisio cyflymu’r broses o gynnal gwaith craffu.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 


