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6 Tachwedd 2020 

Annwyl Mike 

Yn dilyn fy llythyr ar 13 Hydref 2020 mewn perthynas â newidiadau i’r fframweithiau 
cyffredin sy’n dod o dan fy mhortffolio i, rwyf am egluro’r sefyllfa ynghylch meysydd dau 
fframwaith. 

Crybwyllais yn fy llythyr fod pedair llywodraeth y DU wedi cytuno nad oes fframwaith yn 
ofynnol ar gyfer Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) neu farchnata a thyfu Organebau a 
Addaswyd yn Enetig (GMO). Fodd bynnag yn Nadansoddiad Llywodraeth y DU o’r 
Fframwaith Diwygiedig, mae SEA wedi’i restru fel fframwaith anneddfwriaethol posibl a 
GMO fel fframwaith deddfwriaethol posibl. 

Fel yr amlinellais yn fy llythyr cynharach, mae swyddogion ar draws y Llywodraethau wedi 
gweithio gyda’i gilydd i ystyried ailddosbarthiad y fframweithiau cyn cyhoeddi’r 
Dadansoddiad o’r Fframweithiau Diwygiedig. Daethpwyd i’r casgliad nad oes fframwaith yn 
ofynnol ar gyfer y ddau faes hyn. O ran fframweithiau sy’n dod o dan bortffolio Defra, 
cytunwyd ar yr allbynnau yn sgil yr ymarfer ailddosbarthu, gan gynnwys y Fframwaith GMO, 
gan y Gweinidogion a oedd yn rhan o’r Grŵp Rhynglywodraethol ar gyfer yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig (IMG-EFRA). 

Felly, rwy’n cadarnhau bod y sefyllfa a nodais yn fy llythyr yn gywir ac o ganlyniad nid yw’r 
meysydd sy’n ymwneud â SEA a GMO yn cael eu datblygu fel fframweithiau. 

Rwy’n gobeithio bod hyn yn egluro’r sefyllfa ynghylch y ddau fframwaith hyn. 
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