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Annwyl Aelodau'r Cynulliad 
 
 
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 

 
 
Cyn dadl cyfnod tri heddiw ar Fil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), roeddwn yn 
meddwl y byddai'n ddefnyddiol rhoi rhywfaint o gefndir i chi ynghylch diben gwelliannau 
technegol y Llywodraeth a amlinellir yng ngrŵp tri.  
 
Mae 33 o welliannau'r Llywodraeth yn y grŵp hwn; mae'r rhain yn ofynnol er mwyn 
sicrhau y bydd y Bil a gaiff ei basio yn fanwl gywir, yn gywir yn ramadegol ac yn glir. 
Hoffwn sicrhau'r Aelodau nad yw'r gwelliannau hyn yn gwneud unrhyw newidiadau i 
sylwedd y Bil.  
 
Roeddwn yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol rhannu’r gwelliannau yn y grŵp hwn i is-
grwpiau er eglurder.  
 
Gwelliannau 17, 23, 24, 28, 29, 35, 36 a 38 i 48 
 
Mae angen y deunaw o welliannau hyn i ddiweddaru'r cyfeiriadau yn y Bil at Ddeddf 
Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 fel 

y cafodd ei phasio, er mwyn ystyried gwelliannau a wnaed wrth basio'r Ddeddf honno.  
 
Gwelliannau 4, 14, 19, 20, 26 a 27 
 
Mae'r saith gwelliant hyn yn mynd i'r afael â materion gramadegol bach neu arddull 
ddrafftio. Er enghraifft, mae Gwelliannau 26 a 27 yn newid  “an operator of an 

authorised landfill site” i “the operator of an authorised landfill site” er mwyn bod yn 
gyson â'r iaith a ddefnyddir mewn rhannau eraill o'r Bil. Mae’r newid hwn yn berthnasol 
i’r fersiwn Saesneg yn unig.  
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Gwelliannau 6, 7, 8 a 9 
 
Mae'r pedwar gwelliant hyn yn rhoi eglurhad pellach o’r drafftio i'w gwneud yn glir 
mai'r math o ddisgrifiad ysgrifenedig sy'n ofynnol mewn perthynas â'r deunydd yw'r 
math sy'n ofynnol yn ôl adran 34(1)(c)(ii) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.  
 
Gwelliannau 3 a 25 
 
Mae'r ddau welliant hyn yn sicrhau croesgyfeirio manwl yn y Bil.  

 
Gwelliant 5  
 
Mae'r gwelliant hwn yn adlewyrchu'r newidiadau a wnaed i'r Bil yn ystod cyfnod 
dau. Mae'n ychwanegu cyfeiriad at y Tabl newydd yn Atodlen 1. Ychwanegwyd yr 

Atodlen yn ystod cyfnod dau mewn ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ac mae'n nodi'r rhestr o ddeunyddiau ac 
amodau sy'n ymwneud â deunyddiau cymwys.  
 
Gwelliant 1  
 
Mae'r gwelliant hwn yn cyflwyno newid er mwyn sicrhau cywirdeb cyffredinol yn dilyn 
darllen y ddogfen am y tro olaf. Mae gwelliant 1 yn newid y disgrifiad yn y teitl hir i 
“gwarediadau deunydd fel gwastraff drwy dirlenwi”, sy'n ddisgrifiad manwl gywir o'r 
cymhwysedd yn y maes hwn ac mae'n adlewyrchu'r drafftio mewn rhannau eraill o'r Bil.  
 
Yn gywir 
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