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Annwyl Llyr 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn darparu 
argymhellion y Pwyllgor mewn perthynas â'r Fframwaith Cyffredin Drafft ar gyfer Sylweddau 
Peryglus (Cynllunio) yn ei lythyr dyddiedig 21 Ionawr.  Rwyf wedi ystyried argymhellion y 
Pwyllgor, ochr yn ochr â rhai'r Senedd a'r deddfwrfeydd eraill, gyda'm cydweithwyr yn 
Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig eraill. Rydym wedi diwygio testun y 
cytundeb i ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o'r sylwadau a wnaed.  Felly, mae'n bleser gennyf 
amgáu'r cytundeb terfynol. 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

Cytunwyd bod angen mwy o eglurder yn y fframwaith o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid yn 
ystod adolygiad cychwynnol y fframwaith. Eglurwyd hyn yn Adran 12 o destun y fframwaith, 
gan nodi y bydd ymgysylltu cymesur â rhanddeiliaid i lywio'r adolygiad gan gynnwys gydag 
awdurdodau cymwys, awdurdodau lleol, diwydiant a grwpiau amgylcheddol. 

Amseru'r adolygiad 
Cytunwyd y dylid cynnal yr adolygiad cychwynnol o'r fframwaith ar ôl blwyddyn, yn hytrach 
na dwy flynedd fel yr awgrymwyd yn wreiddiol. Adlewyrchwyd y newid hwn yn Adran 12 y 
fframwaith. 

Craffu Seneddol 
Cytunwyd bod angen cynnwys y deddfwrfeydd yn ystod yr adolygiad o'r fframwaith a dylid 
adlewyrchu hyn yn y fframwaith. Ychwanegwyd testun at Adran 12 o'r fframwaith i 
adlewyrchu hyn, gan gofio bod potensial i amrywio'r ffordd y mae pob deddfwrfa yn rhan o'r 
broses adolygu. 
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Datrys Anghydfodau 
Mae Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig wedi cytuno bod y manylion a 
ddarperir ar ddatrys anghydfodau yn ddigonol ar y cam hwn.  
 
Rhwymedigaethau Rhyngwladol 
Trafodir rhwymedigaethau rhyngwladol yn Adran 2 y fframwaith. Mae'r adran hon yn 
gynhwysfawr o ran rhwymedigaethau rhyngwladol sy'n berthnasol i'r DU. 
 
 
Yn gywir  
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