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Annwyl Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu cyn ystyriaeth eich Pwyllgor i'ch hysbysu, yn dilyn ail-osod rheoliadau 
drafft Gwastraff Pecynnu (Casglu a Chofnodi Data) (Cymru) 2023 yn y Senedd ar 14 
Chwefror 2023, mae pedwar mân wall croesgyfeirio wedi cael eu nodi yn y mannau canlynol 
yn Atodlen 2 i'r Rheoliadau: 
 

• Paragraff 2(2)(a) – croesgyfeirio at reoliad 11(3)(a) ond yn hytrach dylai groesgyfeirio at 
reoliad 11(4)(a). 

• Paragraff 2(2)(b) – croesgyfeirio at reoliad 11(3)(b) ond yn hytrach dylai groesgyfeirio at 
reoliad 11(4)(b). 

• Paragraff 5 – croesgyfeirio at reoliad 11(3)(b) ond yn hytrach dylai groesgyfeirio at 
reoliad 11(4)(b). 

• Paragraff 7(1) – croesgyfeirio at reoliad 11(3)(b) ond yn hytrach dylai groesgyfeirio at 
reoliad 11(4)(b). 

 
Mae'r gwallau'n fân iawn a byddaf felly yn sicrhau bod y Rheoliadau hyn yn cael eu cywiro i 
ddelio â'r pwyntiau hyn cyn eu gwneud.  
 
Yn ogystal â hysbysu'r Pwyllgor o'm bwriadau byddaf hefyd yn tynnu sylw Aelodau'r Senedd 
at y drafodaeth lawn ar y Rheoliadau sydd i'w chynnal ar 14 Mawrth. Mae hyn yn unol â'r 
camau a nodwyd gan y Cwnsler Cyffredinol yn ei ohebiaeth gyda chi ar 18 Ionawr a 15 
Chwefror 2023. 
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Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Seilwaith. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 


