
 

 

 

 

 

6 Hydref 2022 

Annwyl Lesley, 

Ar 27 Medi 2022, ysgrifennais atoch mewn perthynas ag ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
adroddiad a ganlyn gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: 'Adolygiad o 
Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021'. Diolch am 
ddarparu ymateb i adroddiad y Pwyllgor. Fodd bynnag, rwy'n siomedig na chawsom 
nodyn gyda’r ymateb yn egluro pam y cyflwynwyd yr ymateb dair wythnos yn hwyr, yn 
unol â’r cais a wnaethpwyd gennyf yn fy llythyr gwreiddiol. 

Rwy’n gwerthfawrogi bod y maes polisi hwn yn faes cymhleth y mae angen ei ystyried yn 
ddwfn ac yn fanwl. Serch hynny, gan fod y Llywodraeth wedi oedi cyn ymateb i'r 
adroddiad, byddwn wedi disgwyl i’r Llywodraeth gyfathrebu â mi er mwyn egluro ei 
safbwynt ynghylch methu’r terfyn amser safonol ar gyfer ymateb. Roeddwn wedi 
gobeithio y byddai'r eglurhad hwn yn cynnwys amcangyfrif ynghylch hyd y cyfnod o oedi 
ac amlinelliad o’r rheswm dros fethu’r terfyn amser. 

Mae’r ffaith inni gael ymateb y Llywodraeth mor hwyr yn niweidiol iawn i’r broses graffu 
ac yn dangos diffyg parch tuag at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 
Bydd y sefyllfa hon yn cyfyngu’n sylweddol ar allu’r Pwyllgor i drafod yr ymateb cyn y 
ddadl yr wythnos nesaf. Yn ogystal, bydd yr ymateb hwyr gan y Llywodraeth yn cyfyngu 
ar allu Aelodau o’r Senedd i ystyried yr ymateb a’i drafod â’u hetholwyr a’u rhanddeiliaid.  

Felly, rwy’n gobeithio y byddwch yn myfyrio ar yr amgylchiadau hyn, gan sicrhau bod y 
Llywodraeth yn cynhyrchu ei ymatebion i adroddiadau gan y Pwyllgor o fewn y terfyn 
amser safonol ar gyfer ymateb, a bod yr amgylchiadau sy’n berthnasol i unrhyw achosion 
o oedi yn y dyfodol yn cael eu hegluro i’r Pwyllgor. 
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