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27 Mehefin 2022 

Annwyl Llyr, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Mai yn rhoi manylion argymhellion y pwyllgor mewn 
perthynas â'r Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegau a 
Phlaladdwyr sydd wedi'u nodi.  

Fel y gwyddoch, mae Senedd y DU, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon hefyd 
yn craffu ar y fframwaith(au), a bydd angen inni aros i'w Pwyllgorau gwblhau gwaith craffu 
cyn y gallwn ymateb i'ch argymhellion. Cytunwyd ar y dull hwn o ymateb i argymhellion y 
Pwyllgor ar sail pedair gwlad ac mae'n cyd-fynd ag ysbryd gweithio a chonsensws pedair 
gwlad sy'n ymgorffori'r rhaglen Fframwaith Cyffredin. Yr unig eithriad i hyn yw pan fo 
argymhelliad yn ymwneud â chamgymeriad ffeithiol sy'n peri risg i enw da un neu fwy o'r 
Llywodraethau. 

Felly, ysgrifennaf atoch eto ar ôl i'r argymhellion ddod i law gan holl ddeddfwrfeydd y DU ac 
mae'r pedair llywodraeth wedi dod i gytundeb ar y newidiadau sydd i'w gwneud i'r 
fframweithiau mewn ymateb i'r rhain. 
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Rwy'n ymrwymo i ddarparu ymateb llawn cyn gynted ag y bo'n ymarferol, ond derbyniwch y 
llythyr hwn yn y cyfamser. Yn y cyfamser, os oes materion brys yn ymwneud â pholisi yr 
hoffech gael gwybodaeth amdano neu eglurhad yn ei gylch, ysgrifennwch ataf a byddaf yn 
hapus i fynd i'r afael â hwy y tu allan i'r broses graffu. 
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