
Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
 
 
David Rees AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
 

24 Mai 2019 
 
 

David, 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Mai a’r atodiad iddo. Rwy’n cynnwys ymatebion i’r 
cwestiynau a godwyd gennych.  
 
Rwy’n credu bod nifer o’r materion hyn wedi’u trafod yn ystod sesiwn friffio dechnegol y 
Pwyllgor gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ar 20 Mai. Mae cynnydd da wedi’i wneud ar 
y rhaglen Fframweithiau ac ar faterion llywodraethiant yn gyffredinol. Y Fframweithiau yw’r 
maes sydd fwyaf ar y blaen o ran datblygu polisïau rhynglywodraethol i ymadael â’r UE. 
Fodd bynnag, mae rhai materion sylfaenol i’w datrys o hyd cyn i Fframweithiau unigol gael 
eu cyhoeddi’n destun ymgynghori a thrafod ehangach, ac yna’u cwblhau. Mewn sawl 
achos, y ffactorau allweddol fydd y telerau ar gyfer ein hymadawiad â’r Undeb Ewropeaidd 
ac i ba raddau y byddwn yn ymrwymo yn y tymor hwy i ‘gysondeb deinamig’ â rheolau a 
rheoliadau’r UE. 
 
Edrychaf ymlaen at siarad â’r Pwyllgor ar 3 Mehefin.  
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Atodiad: Cwestiynau sy'n codi ar ôl ystyried Dadansoddiad Diwygiedig Llywodraeth 

y DU o’r Fframweithiau  

 

Cyffredinol 

 
1. A allwch gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn fodlon â'r dadansoddiad 

fel y'i cyhoeddwyd? Er enghraifft, a ydych chi'n fodlon bod y meysydd 
polisi wedi'u llunio'n briodol? 

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei dadansoddiad diwygiedig o’r meysydd 
Fframwaith. Roedd hwn yn gosod pob maes polisi mewn un o bedwar categori:  

 y rhai a allai fod angen Fframwaith gyda deddfwriaeth yn sail iddo; 

 y rhai sydd angen Fframwaith nad yw’n ddeddfwriaethol; 

 y rhai nad oes angen unrhyw weithredu pellach arnynt;  

 pedwerydd grŵp, yr oedd Llywodraeth y DU o’r farn eu bod yn feysydd sydd wedi’u 
cadw.   

 

2. A yw'r ffordd o gategoreiddio'r meysydd polisi yn y ddogfen yn 
adlewyrchu safbwynt Llywodraeth Cymru ym mhob achos? 

 
Yn gyffredinol, rydym yn derbyn y ffordd y dosbarthwyd y meysydd rhwng y categorïau hyn. 
Fodd bynnag, nid ydym yn cytuno â rhai o’r meysydd y mae Llywodraeth y DU wedi’u 
dosbarthu’n rhai sydd wedi’u cadw (gweler yr ateb i Gwestiwn 9). Mae dau faes allweddol - 
amaeth a physgodfeydd - mor gymhleth ac mor arwyddocaol yn rheoleiddiol fel eu bod 
wedi’u clustnodi ar gyfer deddfwriaeth o’r dechrau, ac mae Biliau cysylltiedig gerbron 
Senedd y DU ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i sicrhau y bydd 
swyddogaethau newydd a fydd yn codi wrth ymadael â’r UE yn cael eu cynnwys mewn 
Fframweithiau yn y pen draw. 
  

Meysydd polisi lle na fydd angen cymryd camau gweithredu pellach i 

greu fframwaith cyffredin 

 
3. Mewn perthynas â'r 27 maes sy'n gorgyffwrdd â chymhwysedd datganoledig 

Cymru lle nodwyd nad oes angen cymryd camau gweithredu pellach, a 
allwch ddisgrifio (ar gyfer pob maes): 

 sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru benderfynu cytuno na fydd 
angen cymryd camau gweithredu pellach; 

 sut y caiff cydweithrediad rhwng Llywodraethau ei reoli yn y 
dyfodol, os na fydd fframwaith ar gael; a 

 lefel hyblygrwydd polisi Cymru o'i gymharu â'r hyn sydd ar gael o 
dan drefniadau'r UE. 
 

Ein dull gweithredu wrth ystyried materion polisi sydd wedi’u datganoli ar hyn o bryd, ond 

sy’n gweithredu o fewn fframwaith cyfraith yr UE, yw cynnal ac ehangu cymhwysedd y 

Cynulliad Cenedlaethol mewn meysydd datganoledig lle bynnag y bo modd. Ein safbwynt 

diofyn, felly, yw cymryd yn ganiataol nad oes angen Fframweithiau, heblaw pan fo achos clir 

dros hynny. Yn gyffredinol, felly, rydym yn cytuno ynglŷn â’r 27 maes lle nad oes angen 

Fframwaith. 

Lle’r ystyrir y gallai cydlynu materion â gweinyddiaethau eraill y DU fod yn fanteisiol neu’n 

angenrheidiol, disgwyliwn y bydd hynny’n parhau rhwng swyddogion o ddydd i ddydd. Mae 

creu fforymau Gweinidogol ar lefel portffolio hefyd yn rhoi llwyfan ychwanegol i rannu 

problemau neu wybodaeth.  



 

 

Meysydd polisi lle y mae Llywodraeth y DU yn credu y bydd angen rheolau 

neu ffyrdd o weithio cyffredin ac y mae'n disgwyl eu gweithredu drwy 

gytundeb fframwaith cyffredin anneddfwriaethol 

 

4. Mewn perthynas â'r 22 maes sy'n gorgyffwrdd â chymhwysedd datganoledig 
Cymru lle nodwyd bod angen fframweithiau anneddfwriaethol, a allwch chi 
ddisgrifio sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru ddod i benderfyniad ynghylch 
pob un o'r meysydd hyn? 

5. Er ein bod yn deall nad ydych yn gallu cynnig sicrwydd ar hyn o bryd o ran 
y flaenraglen ar gyfer fframweithiau cyffredin, oherwydd y sefyllfa yn San 
Steffan, a allwch chi roi syniad bras o'r amserlen debygol ar gyfer 
ymgysylltu â'r fframweithiau hyn ac a fydd rhai meysydd penodol y rhoddir 
blaenoriaeth iddynt? 

 
Nodwn fod y ddogfen dadansoddi fframweithiau diwygiedig yn 
awgrymu y bydd ymgysylltu ehangach yn dechrau o fis Mawrth 2019. 

  

Mae pum cyfnod i’r rhaglen waith ar gyfer datblygu Fframweithiau Cyffredin: 

Roedd y cyfnod cyntaf (Hydref 2017 i Fawrth 2018) yn canolbwyntio ar yr egwyddorion a’r 

prawf o gysyniad ar gyfer rhaglen waith ar y cyd rhwng pedair gweinyddiaeth y DU (deep 

dives) a arweiniodd at gyhoeddi dadansoddiad cyntaf Llywodraeth y DU o Fframweithiau 

Cyffredin ym mis Mawrth 2018. Roedd hwn yn nodi 153 o feysydd lle’r oedd cyfraith yr UE 

yn croesi ar draws cymhwysedd deddfwriaethol, gan gynnwys: 

 24 o feysydd lle gallai fod angen deddfwriaeth yn llawn neu’n rhannol; 

 82 o feysydd lle gallai fod angen Fframweithiau anneddfwriaethol;  

 49 o feysydd lle nodwyd nad oedd angen unrhyw gamau pellach. 

 

Er mai Llywodraeth y DU a sefydlodd y drefn gategoreiddio, roedd y drefn yn cael ei 

hystyried yn sail ddefnyddiol, ar y cyfan, ar gyfer gwaith pellach i ganfod a oedd y 

dosbarthiad yn gywir ym mhob maes polisi. 

 

Mae’r ail gam, sef yr un sydd ar y gweill ers mis Ebrill 2018, wedi canolbwyntio ar sicrhau 

bod cwmpas pob fframwaith posibl yn gliriach, gan gynnwys penderfynu ai dull 

deddfwriaethol neu anneddfwriaethol sydd ei angen, nodi manylion gweithredu perthnasol 

ac edrych ar y trefniadau llywodraethu arfaethedig.  

 

Mae Cyfnod 2 hefyd wedi esgor ar syniadau cynnar am y farchnad fewnol, wedi canfod fod 

lefel o ryngddibyniaeth â’r adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol ac wedi ceisio cytuno 

ar ddull gweithredu ynglŷn â rhan y gweinyddiaethau datganoledig mewn negodiadau 

masnach.  

 

Mae’r gwaith hwn yn dangos yn glir mai dim ond un rhan yw Fframweithiau Cyffredin mewn 

newid llawer ehangach sydd ei angen yn y ffordd y mae llywodraethau’r Deyrnas Unedig yn 

gweithio gyda’i gilydd. Mae dogfen Llywodraeth Cymru, Brexit a Datganoli (2017), yn 

gwneud achos clir dros y math o newidiadau sydd eu hangen er mwyn cryfhau’r setliad 

datganoli: yr angen i greu perthynas waith newydd rhwng llywodraethau cenhedloedd yr 

UE.  

 



Fel y nodwyd yn y sesiwn briffio technegol a roddodd fy swyddogion i’r Pwyllgor, mae 

Cyfnod 2 wedi cymryd mwy o amser oherwydd bod pob un o’r gweinyddiaethau wedi bod yn 

canolbwyntio’u sylw’n ddiweddar ar baratoi ar gyfer ymadael heb gytundeb, ac oherwydd 

cymhlethdod y meysydd Fframwaith unigol. Cyhyd ag y bo ymadael heb gytundeb yn dal yn 

bosibilrwydd, bydd yn effeithio ar y gwaith hirdymor o ddatblygu Fframweithiau Cyffredin. 

Mae unrhyw waith ymgysylltu'n debygol o ddigwydd yn ystod Cyfnod 3 y rhaglen 

Fframweithiau. Y bwriad yw cael cyfnod o adolygu, ymgynghori a datblygu polisïau 

manylach, Mae wedi’i rannu’n ffrydiau gwaith fel a ganlyn: 

 

Ffrwd waith 1: Datblygu Fframweithiau:  

 Timau polisi i ddatblygu allbynnau yn sgil y canllawiau pellach ar farchnad fewnol y DU, 

llywodraethiant a datrys anghydfod, a’r ymagwedd at Ogledd Iwerddon, a gomisiynwyd 

gan Gydbwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd).  

 Archwilio’n fanwl y rhyngweithio â Phartneriaeth Economaidd y Dyfodol a nodi 

amserlenni cysylltiedig ar gyfer gweithredu; 

 Parhau i archwilio dibyniaethau pellach gan gynnwys rôl y gweinyddiaethau 

datganoledig o ran negodi rhwymedigaethau rhyngwladol; 

 Timau canolog a Gweinidogion i ystyried goblygiadau cyfansoddiadol, cysondeb a 

chydymffurfiaeth ag egwyddorion allbynnau’r Fframweithiau wrth iddynt gael eu 

datblygu ymhellach.  

 Ymgysylltu dwyochrog pellach gyda rhanddeiliaid gan y gweinyddiaethau unigol.  

   

Ffrwd waith 2: Ymgysylltu â rhanddeiliaid 

 Y timau polisi i brofi’r allbynnau cychwynnol frwy ymgysylltu amlochrog anffurfiol â 

rhanddeiliaid mewn meysydd polisi penodol, heb ragfarnu barn Gweinidogion ac 

ymgysylltu gan randdeiliaid eraill lle bo’n briodol.  

 

Ffrwd waith 3: Ceisio cytundeb  

 Amlinelliad o’r fframweithiau’n cael eu cyflwyno i’r Gweinidogion polisi a’u cymeradwyo 

drwy brosesau cydgytuno perthnasol â’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau 

Ewropeaidd) 

 

Bydd Cyfnod 4 yn ymwneud â pharatoi a gweithredu’r cynigion terfynol ar gyfer y 

fframweithiau. Mae’n cynnwys: 

 Gwaith ar y cyd i baratoi’r ddeddfwriaeth weithredu a’r elfennau anneddfwriaethol o 

Fframweithiau unigol, gan gynnwys proses graffu ffurfiol ar y cynigion; 

 Ymgynghori ffurfiol gan randdeiliaid ar y cynigion fel y bo’n briodol; 

 Mynd â’r cynigion terfynol ar gyfer y fframweithiau drwy broses y ddeddfwriaeth 

sylfaenol (os nad yw ar y gweill yn barod) a mecanweithiau anneddfwriaethol;   

 Rhannu’r Fframweithiau terfynol gyda rhanddeiliaid ar sail ddwyochrog ac amlochrog fel 

y bo’n briodol. 

 

Bydd Cyfnod 5 yn cynnwys unrhyw drefniadau ôl-weithredu o fis Rhagfyr 2020 ymlaen. 

Bydd y Fframweithiau terfynol eu hunain yn mynd yn fyw, law yn llaw ag unrhyw drefniadau 

ar gyfer adolygu, gweithredu parhaus a datblygu.  

 



6. A allwch chi nodi'r meysydd polisi lle y mae gweithredu deddfwriaethol 
wedi digwydd, neu y bwriedir ei wneud, i gael 'atebion cyson' i gyfraith yr UE 
a ddargedwir? Os yw'n berthnasol i faes polisi, rhowch fanylion y 
ddeddfwriaeth a ddefnyddiwyd i gael yr 'atebion cyson' y cyfeirir atynt. 

Nodwyd y gallai fod angen deddfwriaeth ar gyfer rhai meysydd Fframwaith, ond nid yw’n glir 

eto a fydd hynny’n angenrheidiol. Disgwylir mai Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth neu 

Goncordat fydd yn sail i’r rhan fwyaf o’r Fframweithiau yn y meysydd hyn, yn hytrach na 

deddfwriaeth. Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar ddatblygiadau allweddol o ran Brexit, 

yn enwedig telerau ein hymadawiad â’r UE.  

 

7. A allwch chi ddarparu asesiad o lefel hyblygrwydd polisi Cymru o'i 
gymharu â'r hyn sydd ar gael o dan fframweithiau polisi presennol yr UE? 

 

Rydym yn dal i weithio gyda Gweinyddiaethau’r DU i sicrhau hyblygrwydd polisi o dan 

gyfundrefn Fframweithiau. Mewn sawl achos, gan ddibynnu ar berthynas barhaus y DU â 

fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol yr UE, bydd disgresiwn polisi’r Gweinyddiaethau 

Datganoledig yn cynyddu. 

 

Mae egwyddorion y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) 

fis Hydref 2017, y seiliwyd rhaglen y Fframweithiau arnynt, yn nodi: 

Y bydd Fframweithiau yn parchu’r setliadau datganoli ac atebolrwydd democrataidd y 

deddfwrfeydd datganoledig ac y byddant felly: 

 yn cael eu seilio ar gonfensiynau ac arferion sydd wedi’u sefydlu, gan gynnwys peidio 

ag addasu cymhwysedd y sefydliadau datganoledig fel arfer, heb iddynt gydsynio; 

 cynnal, fel lleiafswm, hyblygrwydd cyfatebol ar gyfer teilwra polisïau at anghenion 

penodol pob tiriogaeth fel y mae rheolau presennol yr UE yn caniatáu; 

 arwain at gynnydd sylweddol ym mhwerau penderfynu’r gweinyddiaethau datganoledig.  

 

Meysydd polisi lle gallai fod angen deddfwriaeth yn y dyfodol 
 

8. O ran y 21 maes sy'n gorgyffwrdd â chymhwysedd datganoledig Cymru lle 
nodwyd bod 
angen deddfwriaeth, a wnewch chi (ar gyfer pob un o'r meysydd a ganlyn): 

 disgrifio sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru ei phenderfyniad i gytuno ar 
yr angen i ddeddfu; 

 nodi unrhyw gamau deddfwriaethol a gymerwyd hyd yn hyn i baratoi 
ar gyfer sefydlu fframweithiau deddfwriaethol e.e. drwy offerynnau 
statudol ymadael â'r UE, Biliau'r DU neu ddulliau deddfwriaethol eraill; 

 darparu manylion unrhyw ddulliau deddfwriaethol yn y dyfodol sydd 
wedi'u nodi ar gyfer sefydlu fframweithiau deddfwriaethol e.e. Biliau'r 
Cynulliad yn y dyfodol, Biliau'r DU, neu ddulliau deddfwriaethol eraill, 
ac 

 asesiad o lefel hyblygrwydd polisi Cymru o'i gymharu â'r hyn sydd ar 
gael o dan fframweithiau polisi presennol yr UE? 

 

Gweler yr ateb i gwestiwn 6.  

  

 



Meysydd polisi y mae Llywodraeth y DU yn credu eu bod wedi'u cadw 

 
9. Beth yw eich safbwynt o ran cymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â'r 

meysydd polisi a restrir ar dudalen 40 o'r Dadansoddiad Fframweithiau 
Diwygiedig? 
 
Mae Cymorth Gwladwriaethol a Dynodiadau Daearyddol Bwyd yn feysydd polisi 
sydd o ddiddordeb arbennig i ni. 

 

Nid ydym yn credu bod Cymorth Gwladwriaethol na Dynodiadau Daearyddol Bwyd yn 

feysydd sydd wedi’u cadw. Mae’r trafodaethau am y materion hyn ar y gweill gyda 

Llywodraeth y DU. Fe wnaethon ni gytuno bod y rhain yn faterion lle mae achos cryf dros 

ddull gweithredu cyffredin yn y DU. Ond nid yw hynny’n golygu ein bod yn derbyn bod y 

meysydd hyn wedi’u cadw. Yn hytrach, dylid sefydlu trefniadau cydweithredu er mwy 

hwyluso’r broses o ddatblygu a gweithredu’r dull cyffredin hwnnw. 

 

Materion Trawsbynciol 
 

10. Pa gynnydd a wnaed hyd yn hyn i ddatblygu: 
 trefniadau llywodraethu ar gyfer fframweithiau yn y dyfodol, gan gynnwys 

dulliau gwneud penderfyniadau a datrys anghydfodau; 
 dealltwriaeth gyffredin o farchnad fewnol y DU, gan gynnwys egwyddorion 

sylfaenol a strwythurau llywodraethu y gellid eu defnyddio; 
 dealltwriaeth o'r gorgyffwrdd rhwng y gwaith ar fframweithiau gyda 

thrafodaethau'r UE, cymryd rhan mewn cytundebau masnach rydd yn y dyfodol 
a rhwymedigaethau rhyngwladol, a'r 

 sylfaen dystiolaeth i ategu'r angen am fframweithiau. 
 

Bydd gofyn i bob un o feysydd y Fframweithiau Cyffredin gael strwythurau llywodraethu clir 

a chadarn rhwng pedair gweinyddiaeth y DU. Bydd hynny’n cynnwys trefniadau effeithiol ar 

gyfer gwneud penderfyniadau, gweithdrefnau datrys anghydfod, a mecanwaith adolygu a 

diweddaru. Bydd hyn yn cael ei roi ar waith drwy strwythur llywodraethu tair haen: 

- Cydgysylltu ar lefel polisi (lefel swyddogion) a throsolwg o faterion penodol yn ymwneud 

a pholisïau a materion technegol; 

- Ar lefel portffolio (swyddogion a Gweinidogion) lle bydd rhyngberthynas agos rhwng 

meysydd unigol y fframweithiau ar lefel adrannol a lle bydd angen trosolwg gwleidyddol. 

- Trosolwg o faterion rhynglywodraethol  ar draws llywodraethau mewn cyfarfod llawn 

(Gweinidogol).  

 

O fewn portffolio’r Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - sef y portffolio y mae’r rhan fwyaf 

o feysydd y Fframweithiau Cyffredin yn perthyn iddo - rydym eisoes wedi sefydlu Grŵp 

Rhynglywodraethol rhwng y Gweinyddiaethau Datganoledig a Defra. Bydd y grŵp hwn yn 

goruchwylio’r gwaith o sefydlu trefniadau llywodraethu ac yn ystyried materion eraill ar 

draws y portffolio, gan gynnwys datblygu safbwynt i’r DU gyfan ar gyfer trafodaethau pellach 

gyda gwledydd eraill a’r UE. 

 

Ein nod yw sefydlu trefniadau tebyg mewn meysydd portffolio eraill, er mwyn ffurfioli a 

chynyddu ystod ac amlder y cyfarfodydd pedairochrog rhwng Gweinidogion a’r trafodaethau 

ehangach rhwng gweinidogion i ymdrin â goblygiadau Brexit, gan gynnwys trosolwg o 

fframweithiau a chysylltiadau rhynglywodraethol eraill. 

 



Ar y lefel drawslywodraethol, mae angen cryfhau system bresennol y Cyd-bwyllgor 

Gweinidogion fel bod modd iddo wneud penderfyniadau ar faterion rhynglywodraethol 

sylweddol. Mae’r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol ar y gweill, ond yn mynd 

rhagddo’n araf - disgwylir i’r mater gael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor 

Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd). 

 

Mae rheoleiddio economaidd mewn meysydd datganoledig wedi bod yn cael ei wneud hyd 

yma yng nghyd-destun aelodaeth o’r UE. Mae Brexit yn codi cwestiwn ynglŷn â’r angen am 

gydweithredu a chydgysylltu economaidd ar draws y DU ar ôl iddi ymadael a’r UE, ac 

amcanion y cydweithredu hwnnw. Hefyd, y cysylltiad rhwng polisïau economaidd domestig 

a’r negodiadau rhwng y DU a’r UE ynglŷn â’r bartneriaeth economaidd yn y dyfodol, a’r 

drefn lywodraethu y bydd gofyn ei chael i wneud hyn. 

  

Mae’r drafodaeth ynghylch pa mor ystyrlon yw’r cysyniad o ‘farchnad fewnol’ yn y DU, a 

goblygiadau hynny, hefyd yn berthnasol o ran ceisio diogelu buddiannau Cymru mewn 

materion yn ymwneud â pholisïau economaidd yn y DU gyfan, a’r rhyngweithredu rhwng 

polisïau datganoledig a’r rhai sydd heb eu datganoli. 

 

Mae’r Cyfarfod Gweinidogol Pedairochrog arfaethedig ar Fusnes a Diwydiant yn gam 

pwysig o ran symud tuag at drafodaeth ystyrlon ar draws y DU ynglyn ag amcanion 

economaidd cenedlaethol.  

  

Er bod y broses yn cael ei rheoli yn ôl egwyddorion rheoli prosiect clir y cytunwyd arnynt, 

mae’n dod yn amlwg fod y gwaith o ddatblygu’r Fframweithiau yn broses rynglywodraethol 

barhaus a chymhleth, ac iddi effeithiau a dibyniaethau sylweddol. Ymysg y rhain bydd 

negodiadau â’r UE, bod yn rhan o gytundebau masnach rydd yn y dyfodol, a 

rhwymedigaethau rhyngwladol, yn ogystal â’r materion sy’n datblygu o ran y grwpiau 

Gweinidogol Pedairochrog a’r Farchnad Fewnol. 

 

Mae’r berthynas a’r ymrwymiad i’r broses gan bob un o bedair Llywodraeth y DU yn dal yn 

glir, ac rydym yn cydweithio i sicrhau bod yr ymgysylltu yr ydym yn ei wneud â rhanddeiliaid 

allanol yn rhagweithiol a chydlynol. 

 

O ran y sail dystiolaeth ar gyfer yr angen am fframwaith penodol, ni fydd Gweinidogion yn 

ymrwymo i fframwaith - bod hynny drwy ddeddfwriaeth, memorandwm cyd-ddealltwriaeth, 

concordat neu ddull arall – oni bai y gellir dangos eu bod yn angenrheidiol er mwyn diogelu 

buddiannau Cymru.  

 

Craffu 
Ar hyn o bryd rydym yn ystyried model posibl ar gyfer gwaith craffu'r Cynulliad ar 

fframweithiau, ac rydym yn gobeithio ymgynghori ar hyn yn fuan. 

11. Yn y cyfamser, pa drafodaethau sydd wedi digwydd o fewn Llywodraeth 

Cymru, a chyda llywodraethau eraill y DU, ynglŷn â sut y gellir agor 

gwaith rhynglywodraethol ar fframweithiau deddfwriaethol ac 

anneddfwriaethol i ddeddfwriaethau'r DU graffu arnynt? 

 

Fel rhan o’r rhaglen waith gam wrth gam ar gyfer datblygu Fframweithiau Cyffredin, byddwn 

yn parhau i weithio gyda’r tair Gweinyddiaeth arall yn y DU drwy Fwrdd Prosiect y 

Fframweithiau er mwyn ystyried yr amser a’r dull priodol i roi cyfle i’r deddfwrfeydd graffu ar 

y gwaith hwn. Mae disgwyl i’r Bwrdd adrodd i’r Cyd-bwyllgor cyn toriad yr haf ynglŷn â 

materion allweddol yn y rhaglen Fframweithiau. 


