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6 Mawrth 2023 

Annwyl Julie, 

Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 

Yn ein cyfarfod yr wythnos hon fe wnaethom drafod eich llythyrau dyddiedig 1 Mawrth 2023 a 14 

Chwefror 2023 mewn perthynas â Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) 

(Cymru) 2023 (“y Rheoliadau”).  

Nodwn fod y Rheoliadau hyn yn disodli fersiwn a osodwyd gerbron y Senedd ar 24 Ionawr 2023 ac a 

dynnwyd yn ôl wedyn cyn i’m Pwyllgor gael eu hystyried yn ffurfiol a chyflwyno adroddiad arnynt. 

Rydym hefyd yn nodi bod y Rheoliadau yn dod o dan gwmpas y Fframwaith Cyffredin ar Adnoddau a 

Gwastraff. 

Rydym yn croesawu eich llythyr dyddiedig 1 Mawrth sy’n tynnu ein sylw at wallau a nodwyd gennych 

yn y Rheoliadau. Fodd bynnag, er gwaethaf y tryloywder hwn, ein pryder pennaf yw ei bod yn 

ymddangos, unwaith eto1, fod Llywodraeth Cymru yn gofyn i’r Senedd gymeradwyo rheoliadau sy’n 

cynnwys diffygion hysbys. 

Hefyd, cawsom ar ddeall gan gyfreithwyr Comisiwn y Senedd sydd wrthi’n adolygu’r Rheoliadau at 

ddiben llywio ein hadroddiad drafft y gallai ein hystyriaeth godi pwyntiau adrodd technegol lluosog.  

O ystyried eich bod eisoes wedi nodi gwallau yn y Rheoliadau, a chan nad ydym wedi ystyried y 

Rheoliadau yn ffurfiol eto (sef gwaith y byddwn yn ei wneud yn ein cyfarfod ar 13 Mawrth, cyn y ddadl 

 

1 Gweler Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac 

Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 a Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 
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arfaethedig ar y Rheoliadau ar 14 Mawrth), byddwn yn gofyn i chi werthuso a ddylid bwrw ymlaen â’r 

Rheoliadau yn eu cyflwr presennol. 

Anfonir copi o’r llythyr hwn at y Llywydd yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, ac at 

y Cwnsler Cyffredinol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 


