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Annwyl Weinidog  

 

CLA124 - The Controlled Waste (England and Wales) Regulations 2012 

(Saesneg yn Unig) 

 

Bu’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod yr Offeryn 

Statudol uchod yn ei gyfarfod ar 23 Ebrill 2012 a chytunwyd y dylwn ddwyn 

i’ch sylw adroddiad y Pwyllgor ar rinweddau’r Offeryn, a gyhoeddwyd o dan 

Reol Sefydlog 21.3.  

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n gwahodd y Cynulliad i roi sylw arbennig i’r 

Offeryn hwn ar y sail “ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu 

ei fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r 

Cynulliad” (Rheol Sefydlog 21.3(ii)). 

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ebrill 2012, ac 

mae wedi’i atodi er gwybodaeth. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried yr 

adroddiad a rhoi gwybod i’r Pwyllgor beth yw eich ymateb. 

 

Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y byddai’r Rheoliadau yn caniatáu i 

awdurdodau lleol godi tâl am gasglu a gwaredu gwastraff o eiddo 

annomestig (gyda rhai eithriadau). Ar hyn o bryd, dim ond am gasglu 

gwastraff y codir tâl. A wnewch chi egluro pam fod y Rheoliadau’n dilyn y 

weithdrefn negyddol yn hytrach na’r weithdrefn gadarnhaol yn yr achos hwn 

er eu bod nhw’n cyflwyno math newydd o dâl. 
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Rwy’n anfon copi o’r adroddiad hwn at y Prif Weinidog er gwybodaeth, ac 

rwyf hefyd wedi gwneud trefniadau i ddwyn yr adroddiad a’r llythyr hwn i 

sylw Aelodau’r Cynulliad. 

 

Yn gywir 

 

 

David Melding AC 
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