
 

       

      

 

23 Rhagfyr 2020 

Annwyl Lesley 

Bil yr Amgylchedd 

Diolch eto i chi am eich llythyr dyddiedig 28 Awst 2020, lle gwnaethoch ymateb i'r 
argymhellion a gyflwynwyd i chi yn ein hadroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar Fil Amgylchedd y DU (adroddiad cyntaf). 

Yn ein cyfarfod ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom ystyried y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) a osodwyd gennych gerbron y Senedd 
ar 4 Rhagfyr 2020. 

Byddwch yn ymwybodol bod y Pwyllgor Busnes wedi pennu dyddiad cau ar ein cyfer, ar 
gyfer adrodd, sef 4 Chwefror 2021 ar gyfer Memorandwm Rhif 2. O ystyried yr amser 
cymharol fyr sydd ar gael i’r Pwyllgor roi ystyriaeth, byddai'n ddefnyddiol pe gallech 
ymateb i'r cwestiynau isod.  

1. Nodwn eich bod yn ystyried bod cymal 107 newydd ac Atodlen 16 newydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. O ystyried y farn hon, a wnewch chi ddweud 
a ydych chi wedi: 

a. gofyn i Lywodraeth y DU gyflwyno gwelliant i'r Bil i roi'r un pwerau i 
Weinidogion Cymru â'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Chymru? 

b. mynd ar drywydd – gyda Llywodraeth y DU – unrhyw newidiadau i'r Bil i sicrhau 
cyfranogiad Gweinidogion Cymru wrth wneud rheoliadau sy'n ymwneud â 
Chymru o dan Atodlen 16? 
 

2. A allwch chi ymhelaethu ar eich rheswm dros ystyried bod cymal 107 newydd ac 
Atodlen 16 newydd yn ymwneud â materion o fewn cymhwysedd datganoledig pan – 
yn ôl DEFRA – eu bod yn ymwneud â'r cymal cadw yn adran C1, paragraff 65 o 
Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (creu, gweithredu, rheoleiddio a 
diddymu mathau o gymdeithas fusnes)?  
 

Lesley Griffiths AS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
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3. A oes trafodaethau parhaus rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i geisio 
datrys yr anghydfod o ran cymal 107 newydd ac Atodlen 16 newydd? Os felly, rhowch 
fanylion trafodaethau o'r fath. 
 

4. A allwch chi roi copïau o bob gohebiaeth i ni rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth DU ynghylch adran 107 ac Atodlen 16 o'r Bil (gan gynnwys unrhyw 
ymatebion i'ch llythyrau dyddiedig 8 Medi a 4 Rhagfyr 2020)?  
 

5. Os na ellir dod i gytundeb ar yr anghydfod ynghylch cymal 107 newydd ac Atodlen 16 
newydd, pa gamau pellach ydych chi'n bwriadu eu cymryd? 

 
6. Mewn perthynas â'r pwerau cydredol plws yn y Bil, nodwn nad yw'r Mesur 

Amgylchedd yn cael ei gwmpasu gan Orchymyn 2021, Deddf Llywodraeth Cymru 
2006 (Diwygio) a osodwyd gerbron Senedd Cymru ar 10 Rhagfyr 2020. A allwch chi 
roi'r wybodaeth ddiweddaraf o ran y modd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
mynd i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â'r pwerau cydredol plws yn y Bil? 

Rydym yn bwriadu mynd i'r afael â phryderon sy'n codi yn sgil eich hymateb, dyddiedig 
28 Awst 2020, yn ein hadroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol. 
Fodd bynnag, hoffem godi un mater gyda chi ynghylch yr ymateb a roesoch i 
argymhelliad 20, oedd yn gofyn yn rhannol i chi esbonio pam nad oeddech wedi trafod 
cymal 81 gyda Gweinidogion y DU. Yn ôl eich ymateb, “mae ymgysylltu ar lefel 
Swyddogol wedi bod yn ddigon i sicrhau cytundeb” ar gymalau 81 ac 82.   

7. A wnewch chi egluro, mewn perthynas â'ch ymateb i'r pwynt bwled cyntaf o 
argymhelliad 20:  
 
- union natur y cytundeb rhwng swyddogion, h.y. beth sydd wedi'i gytuno, a beth 

yw statws y cytundeb?  
- a yw Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi llofnodi'r 

cytundeb rhwng swyddogion, a chynnwys y cytundeb?    
- pam yr ystyriwyd ei bod yn briodol peidio â thrafod pŵer cydredol plws gyda 

Gweinidogion y DU?   

Byddem yn ddiolchgar petai eich ymateb yn dod i law heb fod yn hwyrach na 13 Ionawr 
2021. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AS 
Cadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 
We welcome correspondence in Welsh or English 


