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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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29 Ionawr 2020 

Annwyl Mike, 

Diolch ichi am adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a  Materion Gwledig ar y 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft. Rwy'n ddiolchgar am waith craffu’r Pwyllgor hyd 
yma ar y Fframwaith drafft, ac rwy'n fodlon derbyn yr un argymhelliad a wneir yn yr 
adroddiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei hymateb i'r adroddiad ochr yn ochr â'r 
fersiwn nesaf o'r Fframwaith pan ddaw gerbron y Cynulliad i graffu arni yn 2020. 

Ar hyn o bryd rydym yn dadansoddi casgliadau'r Pwyllgor ynghyd â'r holl ymatebion eraill i'r 
ymgynghoriad ar y Fframwaith, ac rwy'n disgwyl y bydd newidiadau arfaethedig i'r 
Fframwaith o ganlyniad i'r gwaith hwn. 

Diolch ichi unwaith eto am waith craffu manwl y Pwyllgor hyd yma. 

Yn gywir 

Julie James AC / AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government 
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Adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft  

29 Ionawr 2020 

 

Rwy'n croesawu adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft ac rwy'n ddiolchgar am waith 

craffu'r Pwyllgor hyd yma. Nodaf fod yr adroddiad ond yn cynnwys un argymhelliad 

sy'n cael ei ystyried isod, ond mae 51 o gasgliadau eraill y mae'r Llywodraeth yn eu 

hystyried ar hyn o bryd hefyd. Mae'r casgliadau yn gysylltiedig â'r argymhelliad, a 

byddwn yn llunio atodlen o'r ymatebion i gasgliadau'r Pwyllgor maes o law.  

Mae'r ymateb i argymhelliad yr adroddiad wedi'i nodi isod. 

Argymhelliad 1.  

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i’r adroddiad hwn ochr yn ochr â’r 

fersiwn nesaf o’r Fframwaith pan ddaw gerbron y Cynulliad i graffu arni yn 2020.  

Dylai ei hymateb fynd i’r afael â phob un o gasgliadau’r Pwyllgor. Lle mae casgliad 

wedi awgrymu diwygiad i’r Fframwaith drafft, dylai Llywodraeth Cymru egluro a yw 

wedi cael ei ymgorffori neu ei adlewyrchu yn y Fframwaith terfynol a sut y gwnaed 

hynny. 

Lle mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na ddylid ymgorffori nac adlewyrchu 

casgliad yn y Fframwaith, dylai ddweud pam. Lle mae Llywodraeth Cymru wedi 

penderfynu y byddai’n fwy priodol ymdrin â chasgliad mewn dogfen gynllunio neu 

ddogfen bolisi arall, dylai gyfeirio at y ddogfen benodol honno.  

 

Ymateb  

Rwy'n derbyn yr un argymhelliad sydd wedi ei nodi yn yr adroddiad hwn. Bydd 

Llywodraeth Cymru yn ymateb i bob casgliad unigol sydd wedi'u cynnwys yn yr 

adroddiad, a bydd yn nodi sut y diwygiwyd y Fframwaith o ganlyniad i hynny. Pan na 

fo unrhyw newidiadau wedi eu cynnig, ac y penderfynir y byddai'n fwy priodol ymdrin 

â'r mater yn rhywle arall, caiff hynny ei nodi'n glir. 
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