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Annwyl Mick,  
 

Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybod ichi fy mod wedi gosod Memorandwm Cydsyniad 
Offeryn Statudol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â Rheoliadau 
Gwastraff (Gwelliannau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019, fel sy'n ofynnol o dan Reol 
Sefydlog 30A.  
 
Rwyf yn ysgrifennu hefyd i roi gwybod ichi nad wyf yn bwriadu cyflwyno cynnig i drafod yr 
OS hwn yn yr achos hwn. Rwyf wedi gwneud y penderfyniad hwn am mai'r unig beth y 
mae'r OS hwn yn ei wneud yw diweddaru cyfeiriadau sydd wedi dyddio at gyfraith yr UE 
cyn i'r DU ymadael a'r UE, a gwneud diwygiadau gweithredadwyedd a fydd yn codi o 
ganlyniad i hynny.  
 
Mae'r OS yn ymwneud â diwygiadau i weithredadwyedd Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio) 
1989, Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriadau 2003, 
ac nid oes gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn yr 
achos hwn.  
 
O gofio nifer y darnau deddfwriaeth y mae'r Cynulliad yn eu hystyried, nid wyf yn credu y 
byddai trafod yr OS hwn yn ddefnydd cynhyrchiol o amser gwerthfawr y Cyfarfod Llawn. 
Fodd bynnag, mae RhS 30A yn cynnwys darpariaeth sy'n pennu y gall unrhyw aelod 
gyflwyno cynnig i drafod yr OS hwn ac os caiff trafodaeth o'r fath ei chynnal, byddwn yn 
barod iawn i gymryd rhan ynddi.      
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