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Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Gorffennaf yn gofyn am fanylion am fframweithiau polisi 
cyffredin y DU sy’n cael eu datblygu o fewn fy mhortffolio. Rwy’n ddiolchgar iawn am 
gefnogaeth barhaus y Pwyllgor yn y cyfnod ansicr hwn, ac yn trafod pob pwynt gan ddilyn y 
drefn a nodwyd gennych: 

 unrhyw fframweithiau sy’n cael eu datblygu o fewn eich portffolio Cabinet?

Mae swyddogion polisi Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod yn ymgysylltu â’u 
cyfoedion o Lywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon 
ers mis Tachwedd 2017 er mwyn datblygu fframweithiau. Dros amser, mae swyddogion 
wedi gallu pennu lle bydd angen Fframweithiau, a’r sefyllfa gychwynnol o ran y math o 
Fframwaith sy’n ofynnol. Cafodd hynt y gwaith ei adlewyrchu’n ddiweddar yn Nadansoddiad 
Diwygiedig Fframwaith Llywodraeth y DU ym mis Ebrill 2019, ac ymhlith y meysydd polisi a 
nodwyd fel rhai sydd angen eu hystyried fel blaenoriaeth oedd labelu, cyfansoddiad a 
materion cysylltiedig â gofal iechyd a maethiad cyfatebol yn y Fframwaith Cyffredin ar 
Faethiad, sydd eisoes wedi’i ddatblygu’n helaeth. Mewn meysydd polisi eraill, cynhaliwyd 
cyfarfodydd i ddechrau datblygu ‘amlinell’ o’r Fframwaith. Bydd hyn yn nodi cwmpas ac 
ymagwedd cytundeb y Fframwaith. Yn achos gwaed, organau, meinweoedd a chelloedd, 
rydym wedi cytuno i ddatblygu fframwaith gyda llywodraeth y DU a’r gwledydd datganoledig 
eraill sy’n ceisio cynnal safonau’r DU gyfan yn y lle cyntaf. Mae’r meysydd Cydnabyddiaeth 
Gilyddol Cymwysterau Proffesiynol sy’n rhan o bortffolio’r Gweinidog Addysg, yn cynnwys 
Cyfarwyddeb yr UE sy’n cwmpasu’r proffesiynau iechyd. Prif flaenoriaeth y maes hwn ar 
hyn o bryd yw sicrhau bod paratoadau ar waith ar gyfer unrhyw senario ‘dim cytundeb’. 

 y sylfaen dystiolaeth i gefnogi penderfyniadau ar fframweithiau?

Mae penderfyniadau o safbwynt a fydd angen Fframwaith mewn unrhyw faes yn cael eu 
gwneud ar sail trafodaethau rhwng swyddogion polisi sy’n cydweithio’n agos â’u cyfoedion 
yn yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r trafodaethau hyn yn ystyried effaith a 
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thebygolrwydd gwahaniaethau yn y maes; faint o waith fyddai’r Fframwaith yn ei ystyried; a’r 
manteision sy’n deillio o gydweithio’n ffurfiol. Nid yw’r un o’r penderfyniadau hyn yn derfynol 
ar hyn o bryd; mae meysydd a ystyriwyd yn flaenorol fel rhai a oedd angen Fframwaith 
wedi, ar ôl ystyried ymhellach, wedi’u gadael yn gydweithrediadau anffurfiol rhwng 
Gweinyddiaethau. O ran Gofal Iechyd Cilyddol, bydd darpariaethau Deddf Gofal Iechyd 
(Trefniadau Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir) 2019 yn cael eu cyfuno gyda 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth creiddiol er mwyn ffurfio’r fframwaith gofal iechyd cilyddol 
maes o law. 
 

 strwythurau rhynglywodraethol sydd wedi cael eu sefydlu, neu sydd wrthi’n cael eu 

datblygu (fforymau Gweinidogol ac ati)? 

Cafodd JMC(EN) ei sefydlu ym mis Hydref 2017 ac mae’n gweithredu fel trosolwg 
Gweinidogol ar gyfer y Rhaglen Fframweithiau. Mae rhai cyfarfodydd Gweinidogol 
Pedairochrog, gan gynnwys un sy’n cwmpasu’r sector iechyd a gofal cymdeithasol, wedi’u 
sefydlu er mwyn ystyried materion polisi penodol sy’n codi. Mae’r fforymau hyn yn trafod, 
ond heb eu cyfyngu i, faterion sy’n codi o’r Fframweithiau. Mae Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth ar waith sy’n nodi natur yr ymgysylltiad â’r Gweinyddiaethau Datganoledig. 
Hefyd, mae cynlluniau ar droed i sefydlu corff y DU (Pwyllgor Hawliau Iechyd a Maethiad y 
DU) er mwyn cyflawni’r swyddogaethau sy’n cael eu gwneud gan Awdurdod Diogelwch 
Bwyd Ewrop ar hyn o bryd. 
 

 pa ganlyniad neu ganlyniadau a ddisgwylir o’r fframweithiau (o safbwynt deddfwriaethol 

ac anneddfwriaethol)? 

Bydd fframweithiau’n datblygu system rynglywodraeth ar gyfer cydweithio rhwng y pedair 
Gweinyddiaeth. Bydd y systemau hyn yn cynnig gweithdrefnau ffurfiol ar gyfer gwneud 
penderfyniadau a chyfathrebu. Bydd llawer o’r systemau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cytuno 
trwy goncordatiau wedi’u hategu gan Gytundeb Fframwaith Amlinellol. 
 

 sut maent yn cysylltu â chamau presennol neu arfaethedig Llywodraeth Cymru 

(deddfwriaeth, ymgynghoriadau polisi ac ati)?;  

Mae fframweithiau’n cael eu datblygu ar sail datblygiad polisi parhaus gan gadw paratoadau 
‘dim cytundeb’ a gwaith Partneriaeth Economaidd y Dyfodol mewn cof. Bydd y 
Fframweithiau a’r trefniadau llywodraethu cysylltiedig yn hyblyg i benderfyniadau’r dyfodol 
mewn perthynas â thrafodaethau a datblygiadau polisi’r UE a rhyngwladol. Hefyd, byddant 
yn sail i’r trafodaethau hyn mewn ffordd sy’n sicrhau cyfle teg a chyfartal i gymryd rhan a 
gwneud penderfyniadau ac, yn bwysicach fyth, diogelu’r maes lle mae cymhwysedd wedi ei 
ddatganoli. Er enghraifft, mae llawer o’r cytundebau gofal iechyd cilyddol naill ai wedi’u 
harwain ar sail y DU neu’n perthyn i faes cysylltiadau rhyngwladol ac felly heb eu datganoli. 
Fodd bynnag, mae cymhwysedd datganoledig ar gyfer rhai agweddau ar ofal iechyd 
cilyddol, ac mae swyddogion yn sicrhau bod meysydd datganoledig wedi’u pwysleisio a’u 
hystyried yn llawn gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 

 sut y bydd maes pob fframwaith yn cael ei reoli os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb 

gytundeb? 

Mae Adrannau, gan gynnwys f’un i, wedi meithrin ymagwedd ‘dim cytundeb’ at lywodraethu, 
gan gynnwys cytundebau lefel gwaith cychwynnol. Maen nhw’n cyflwyno’r agweddau 
rhynglywodraethol at faterion/problemau a allai godi yn sgil ‘dim cytundeb’. Mae’r 
cytundebau lefel gwaith hyn yn gweithredu dan yr un strwythurau, neu strwythurau tebyg i 
strwythurau Fframweithiau, fel cyfarfodydd Pedairochrog Gweinidogol. Mewn rhai meysydd 
polisi, gallai cytundeb lefel gwaith orgyffwrdd â Fframwaith penodol ac efallai bod y gwaith 
o’i ddatblygu yn seiliedig ar drafodaethau’r Fframwaith sydd wedi’u cynnal yn barod. Pethau 
pwrpasol tymor byr a chychwynnol yw trefniadau ‘dim cytundeb’, er mwyn peidio â chreu 



unrhyw gynsail i Fframweithiau. Mewn sefyllfa ‘dim cytundeb’, mae Gweinidogion Cymru 
gan gynnwys minnau yn disgwyl i’r rhaglen Fframweithiau fod yn faes gwaith blaenoriaeth 
er mwyn sicrhau bod trefniadau wedi’u hystyried a’u craffu’n ofalus ar waith cyn gynted â 
phosib. 
 
Gobeithio bod yr atebion hyn o gymorth i chi a’ch cydweithwyr yn y Pwyllgor. Byddwn yn 
hapus i ymhelaethu ymhellach ar feysydd fframwaith unigol fel bo’r angen. 
 
Yn gywir, 
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