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4 May 2018  

Annwyl Gynghorydd Daniels,  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Ebrill ynghylch trethi ar blastig yng Nghymru.  

Mae cryn ddiddordeb a chefnogaeth wedi bod ar gyfer treth ar blastigion untro yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru bob amser yn edrych am ffyrdd i wella cyflawniad ein hamcanion amgylcheddol, 

a chyhoeddasom ein hystyriaeth barhaus am dreth ar blastigion untro ym mis Chwefror 2018. Bydd y 

gwaith hwn yn derbyn gwybodaeth gan ganfyddiadau cais cyfredol Llywodraeth y DU am dystiolaeth 

sy’n archwilio sut y gall ffioedd neu newidiadau i’r system drethi fynd i’r afael â’r problemau yn 

ymwneud â gwastraff plastig untro. O ystyried ei ddull o ymestyn yn eang, rhagwelir y bydd 

cymysgedd helaeth o ymatebion yn cael eu derbyn. Bydd yn bwysig meddwl yn ofalus am sut yr 

ydym yn diffinio paramedrau’r dewisiadau a’r modelau posibl, ac edrychwn ymlaen at hysbysu 

dewisiadau ar y ffordd ymlaen.  

Rwyf yn falch bod Llywodraeth y DU yn ystyried treth ar blastigion untro ar lefel y DU, ac rwyf yn 

croesawu’r Cais am Dystiolaeth. Rydym wedi cael trafodaethau adeiladol gyda Llywodraeth y DU ar 

lefel Weinidogaethol a swyddogol. Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod yn rhan o’r broses hon, 

ac wedi bod yn hysbysebu’r cais am dystiolaeth yn weithgar yng Nghymru er mwyn annog 

cyfraniadau i gynorthwyo i sicrhau bod yr holl dystiolaeth berthnasol yn cael ei hystyried o bersbectif 

datganoledig. Byddwn yn cyfrannu at ddadansoddiad yr ymatebion am y cais am dystiolaeth, wrth 

rannu barn Cymru ar ddatblygiad y dewisiadau polisi. Edrychwn ymlaen at drafod cynnydd yn ystod y 

cam hwn, a rhannu ein barn ar y dewisiadau polisi. 

Bydd unrhyw adolygiad ar dreth annibynnol ar blastigion untro yng Nghymru hefyd yn derbyn 

gwybodaeth gan y dadansoddiad a’r argymhellion a ddarperir mewn astudiaeth yn asesu’r gost a’r 

buddion o ymyraethau cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr (EPR) i gynyddu atal gwastraff ac ailgylchu 

a lleihau ysbwriel o ddeunydd pecynnu allweddol a ddefnyddir i becynnu bwyd a diod.  

Rwyf wedi derbyn drafft terfynol crynodeb yr adroddiad hwnnw a gobeithiaf allu ei gyhoeddi cyn 

gynted ag y bo modd.  

Yr eiddoch yn gywir,  
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