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Annwyl Mike 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf yn gofyn am wybodaeth am fframweithiau 
polisi cyffredin sy'n deillio o broses Brexit sy'n berthnasol i'r DU gyfan. Yn y portffolio Tai a 

Llywodraeth Leol mae dau fframwaith yn cael eu datblygu sy'n berthnasol i gylch gwaith 
Pwyllgor yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Y rhain yw'r Fframwaith Cynllunio Sylweddau 

Peryglus a'r Fframwaith Gwastraff. O ran datblygu fframwaith cyffredin ar gyfer y rhain, rwyf 
wedi darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig yn yr atodiad ynghlwm.  

 
Yn gywir  
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Atodiad 1 

 

Pa gamau sydd wedi cael eu cymryd i ddatblygu fframweithiau o fewn meysydd eich 

portffolio, a pha gam datblygu y mae'r fframweithiau hyn wedi ei gyrraedd;  

Mae swyddogion polisi wedi bod yn trafod â'u swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU, 

Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon ers Tachwedd 2017. Yn ystod y 
cyfnod hwn mae pob maes polisi wedi llwyddo i nodi lle bydd angen y fframweithiau a 

gwneud penderfyniad cychwynnol ynghylch y math o fframwaith a fydd ei angen. Cafodd y 
cynnydd yn y gwaith hwn ei drafod ddiwethaf yn Nadansoddiad Fframwaith Diwygiedig 
Llywodraeth y DU ym mis Ebrill 2019. 

 
Cafodd fframwaith amlinellol ar gyfer cynllunio sylweddau peryglus ei gyhoeddi ar 3 

Gorffennaf ac mae gwaith yn parhau ar ddatblygu manylion y fframwaith. 
 
O ran y Fframwaith Gwastraff, cynhaliwyd cyfarfod i drafod y mater yn fanwl gyda 

swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil 
Gogledd Iwerddon ym mis Chwefror 2018. Cafodd ail gyfarfod ei gynnal â’r un nod o drafod 

fframwaith cyffredin ar gyfer gwastraff yn fanwl ar 17 Gorffennaf. Rydym yn aros am 
gytundeb ar fframwaith diwygiedig gan Lywodraeth y DU yn dilyn trafodaethau yn y 
cyfarfod. 

 
 

Y sail dystiolaeth i ategu penderfyniadau ar fframweithiau;  

Roedd penderfyniadau ynghylch a fyddai angen fframwaith ar gyfer maes yn cael eu 

gwneud ar sail trafodaethau rhwng swyddogion polisi. Roedd y trafodaethau hyn yn ystyried 
yr effaith a'r tebygolrwydd o ddargyfeiredd yn y maes, faint o waith y byddai'r fframwaith yn 
ei ystyried; a'r manteision a fyddai'n deillio o gydweithredu ffurfiol.  

 
Nid yw'r un o'r penderfyniadau hyn yn derfynol, gan fod yr ymgynghoriadau â swyddogion 

cyfatebol yn Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon 
yn parhau. Mae rhai meysydd polisi a oedd o'r farn bod angen fframwaith ar y dechrau wedi 
penderfynu, ar ôl ystyried ymhellach, y bydd cydweithredu'n anffurfiol yn ddigon.  

 
 

Strwythurau rhynglywodraethol sydd wedi cael neu sydd yn cael eu sefydlu e.e. 

fforymau gweinidogion ac ati;  

Sefydlwyd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ym mis Hydref 2017 ac mae'n galluogi 
Gweinidogion i oruchwylio'r Rhaglen Fframweithiau. 

 
Mae rhai cyfarfodydd Gweinidogion pedairochrog wedi cael eu sefydlu hefyd i ystyried 
materion sy'n benodol i bolisi wrth iddynt godi. Maent yn trafod materion sy'n codi o'r 

fframweithiau ond nid ydynt yn gyfyngedig i drafod y materion hyn. Er enghraifft, mae 
cynnydd ar y Fframwaith Cynllunio Sylweddau Peryglus wedi cael ei fonitro drwy weithgor 

swyddogion sy'n cynnwys arweinwyr polisi o Lywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau 
Datganoledig, sydd fel arfer wedi cwrdd unwaith y mis. 
 

 

Pa allbynnau terfynol a ddisgwylir gan y fframweithiau – yn ddeddfwriaethol ac yn  

anneddfwriaethol;  

Bydd fframweithiau'n datblygu system rynglywodraethol ar gyfer cydweithredu rhwng 
Llywodraeth Cymru a swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a 
Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon. Bydd y systemau hyn yn darparu gweithdrefnau ffurfiol 

ar gyfer gwneud penderfyniadau a chyfathrebu.  



 

Ar gyfer y fframweithiau hynny lle mae dull anneddfwriaethol wedi cael ei ddewis, disgwylir y 
byddant yn arwain at femorandwm cyd-ddealltwriaeth/concordat wedi'i ategu gan Gytundeb 
Fframwaith Amlinellol, sy'n amlinellu'r egwyddorion ar gyfer trafod a chydweithredu rhwng 

arweinwyr polisi pob gweinyddiaeth. Ar yr adeg hon mae'n debyg yr ymdrinnir â'r 
fframweithiau sy'n cael eu datblygu o fewn fy mhortffolio i ar sail anneddfwriaethol. 

 
 

Sut mae'r fframweithiau'n cysylltu â chamau gweithredu presennol neu arfaethedig 

Llywodraeth Cymru, rhai deddfwriaethol ac anneddfwriaethol (gan gynnwys lle mae 

fframweithiau'n gorgyffwrdd â phortffolios eraill); a  

Mae fframweithiau'n cael eu datblygu gan gadw datblygiadau polisi sy'n mynd rhagddynt i 
baratoi ar gyfer ymadael heb gytundeb a Phartneriaethau Economaidd y Dyfodol mewn 
golwg. Bydd yn bosibl addasu’r fframweithiau a chyrff cysylltiedig i benderfyniadau yn y 

dyfodol ynghylch yr UE, a byddant yn darparu platfform ar gyfer y trafodaethau hyn mewn 
ffordd sy'n rhoi cydraddoldeb o ran cymryd rhan a gwneud penderfyniadau, ac yn amddiffyn 

cymhwysedd datganoledig. 
 
 

Sut bydd pob fframwaith yn cael ei reoli os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb. 

Mae adrannau wedi ymgymryd â dulliau dim cytundeb ar gyfer llywodraethu, gyda nifer yn 

cynnwys Trefniadau dros dro ar Lefel Gweithio. Mae'r rhain yn amlinellu dulliau 
rhynglywodraethol ar gyfer materion uniongyrchol a allai godi o ganlyniad i ymadael heb 

gytundeb. Mae'r Trefniadau Lefel Gweithio hyn yn gweithredu o dan rai o'r un strwythurau â 
fframweithiau, megis cyfarfodydd Gweinidogion pedairochrog. O fewn rhai meysydd polisi, 
gallai Trefniad Lefel Gweithio orgyffwrdd â fframwaith penodol, ac mae'n bosibl y bydd y 

gwaith o'i ddatblygu wedi defnyddio'r trafodaethau fframwaith sydd eisoes wedi cael eu 
cynnal.  Mae trefniadau ar gyfer ymadael heb gytundeb yn dymor byr a thros dro – nid ydynt 

yn gosod unrhyw gynsail ar gyfer fframweithiau.  Os ydym yn gadael heb gytundeb, byddai 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r rhaglen fframweithiau fod yn flaenoriaeth i sicrhau bod 
trefniadau, sydd wedi derbyn yr ystyriaeth a'r craffu priodol, yn cael eu rhoi ar waith cyn 

gynted ag y bo modd.   
 
 

 
 

 
 

 


