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26 Medi 2019  
 

Annwyl Gadeirydd 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf ynghylch Fframweithiau Polisi Cyffredin y DU 
a chais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth i gynorthwyo gyda chynllunio eu gwaith craffu yn 
ystod tymor yr hydref. Rwyf wedi darparu rhagor o wybodaeth ar y meysydd y mae'r 
Pwyllgor wedi tynnu sylw atynt yn atodiad 1 ynghlwm. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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Atodiad 1 
 
Y camau sydd wedi'u cymryd i ddatblygu fframweithiau ar faterion sy'n gysylltiedig â 
chylch gwaith y Pwyllgor, ac i ba raddau y mae'r fframweithiau hynny wedi'u 
datblygu. 
 
Mae swyddogion polisi wedi bod yn trafod â'u cydweithwyr o fewn Llywodraeth y DU, 
Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon ers mis Tachwedd 2017.   
 
Hyd yn hyn mae'r gwaith wedi canolbwyntio ar sefydlu lle y bydd angen Fframweithiau 
Cyffredin a datblygu man cychwyn ar y math o Fframweithiau Cyffredin fydd eu hangen.  
Cafodd datblygiad y gwaith hwn ei nodi'n fwyaf diweddar yn Nadansoddiad Fframwaith 
Diwygiedig Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019. 
 
Mae nifer o feysydd polisi wedi'u nodi fel meysydd sydd angen deddfwriaeth o bosibl i fod 
yn sail i'r Fframwaith ac sydd felly wedi'u nodi fel meysydd sydd angen blaenoriaeth.  
 
Mae timau polisi ar hyn o bryd yn y broses o egluro cwmpas pob Fframwaith Cyffredin 
posibl gan gynnwys a oes angen deddfwriaeth ai peidio, gan nodi manylion gweithredol 
perthnasol ac edrych ar drefniadau llywodraethu arfaethedig. Caiff canlyniadau'r gwaith hwn 
ei amlinellu yng Nghytundebau Amlinellol y Fframwaith. 
 
Nid oes cyfrifoldeb gennyf ar hyn o bryd am unrhyw Fframweithiau Cyffredin sy'n dod o 
fewn cylch gwaith y Pwyllgor. 
 
Y sylfaen dystiolaeth i gefnogi penderfyniadau ar fframweithiau 
 
Gwnaethpwyd penderfyniadau ar a fyddai angen Fframwaith Cyffredin mewn maes polisi 
penodol ar sail trafodaethau rhwng swyddogion polisi. Roedd y trafodaethau hyn yn 
ystyried: 

 effaith a thebygolrwydd unrhyw raniad o fewn y maes hwn; 

 swmp y gwaith fyddai'r Fframwaith yn ei ystyried; a  

 manteision cydweithredu ffurfiol.  
 
Mae datblygu Fframweithiau yn broses sy'n digwydd yn aml ac felly nid yw'r un o'r 
penderfyniadau hyn yn derfynol. Mewn rhai achosion, fel rhan o'r gwaith cwmpasu 
presennol, mae timau polisi wedi dod i'r casgliad y byddai cydweithredu anffurfiol yn 
ddigonol ar gyfer maes penodol lle yr oedd Fframwaith Cyffredin wedi'i nodi yn y gorffennol.  
Mewn meysydd eraill, mae'r meysydd sydd wedi'u nodi fel meysydd sydd angen 
deddfwriaeth bellach yn debygol o gael eu datblygu heb ddeddfwriaeth. 
 
Strwythurau rhynglywodraethol sydd wedi neu yn cael eu sefydlu, e.e. Fforymau 
gweinidogol etc. 
 
Sefydlwyd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ym mis Hydref 2017 ac mae'n cadw llygad ar y 
Rhaglen Fframweithiau. 
 
Rwyf hefyd yn bresennol yn y cyfarfod Gweinidogol rhwng y pedair Weinyddiaeth a 
Gweinidogion BEIS i drafod materion Brexit sy'n gysylltiedig â busnes a diwydiant. Wrth i 
fframweithiau ddatblygu fy nisgwyliadau yw y bydd y cyfarfod hwn yn rhoi fforwm i 
Weinidogion ledled y DU a gall drafod fframweithiau a heriau perthnasol. Rwyf hefyd wedi 
cysylltu ag Andrea Leadsom AS, yn gofyn am gyfarfod ym mis Medi rhyngddi hi, 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru a'r Alban a'r rhai sy'n cynrychioli Gweinyddiaethau 
Gogledd Iwerddon i drafod y trefniadau hyn ac eraill ar gyfer cydweithio rhwng 
llywodraethau. 



 
 
 
Pa allbynnau terfynol sy'n cael eu rhagweld o'r fframweithiau, yn ddeddfwriaethol ac 
anneddfwriaethol? 
 
Bydd y fframweithiau yn datblygu system rynglywodraethol ar gyfer cydweithio rhwng y 
pedair Gweinyddiaeth. Bydd y systemau hyn yn cynnig gweithdrefnau ffurfiol ar gyfer 
gwneud penderfyniadau a chyfathrebu ac fel y crybwyllwyd uchod, bydd yn cyd-fynd â'r 
dulliau presennol sydd wedi'u sefydlu ar lefel portffolio. Mae penderfynu ar ba elfennau fydd 
yn galw am ddull deddfwriaethol neu anneddwriaethol o weithio yn rhan o'r gwaith cwmpasu 
cyfredol sy'n cael ei gynnal gan dimau polisi. 
 
 
Sut y mae'r fframwaith yn cysylltu â gweithgarwch arfaethedig Llywodraeth Cymru, 
yn ddeddfwriaethol ac yn anneddfwriaethol (gan gynnwys pan fydd fframweithiau yn 
croesi i bortffolios eraill)? 
 
Mae Fframweithiau Cyffredin yn cael eu datblygu ar yr un pryd â thrafodaethau parhaus 
rhwng Llywodraeth Cymru a Gweinyddiaethau eraill y DU ar nifer o faterion pwysig ledled y 
DU. Mae hyn yn cynnwys paratoadau Dim Cytundeb sy'n gysylltiedig â Phartneriaeth 
Economaidd Dyfodol y DU-UE.  
 
Bydd angen i'r gwaith hwn adlewyrchu hefyd y camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth 
Cymru wrth amlinellu nifer o gynigion polisi ar ôl ymadael â'r UE.  
 
Felly, bydd angen i Fframweithiau a chyrff neu strwythurau cysylltiedig fod yn hyblyg i 
benderfyniadau yn y dyfodol yn gysylltiedig â'r UE a thrafodaethau rhyngwladol a gallu 
Llywodraeth Cymru i weithredu a chyflawni polisïau i Gymru mewn meysydd datganoledig. 
Bydd angen iddynt ddarparu platfform ar gyfer y trafodaethau hyn mewn ffordd sy'n sicrhau 
tegwch o ran cyfraniadau, gwneud penderfyniadau a gwarchod cymhwysedd wedi ei 
ddatganoli. 
 
Sut y bydd pob maes fframwaith yn cael ei reoli os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb 
gytundeb? 
 
Cafodd y broses o ddatblygu Fframweithiau Cyffredin eu sefydlu fel rhaglen waith hirdymor 
ac mae disgwyl iddynt gael eu rhoi ar waith erbyn diwedd y cyfnod pontio ym mis Rhagfyr 
2020. Os na fydd cytundeb, byddai Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r Rhaglen 
Fframweithiau gael ei blaenoriaethu i sicrhau bod trefniadau wedi'u hystyried yn iawn ac y 
bu craffu digonol arnynt, a'u bod yn cael eu sefydlu cyn gynted â phosibl.   
 
Fel mesur dros dro, mae fy adran yn cydweithio â Gweinyddiaethau eraill y DU i nodi a 
sefydlu trefniadau llywodraethu o fewn meysydd polisi penodol ar lefel swyddogol os na 
fydd cytundeb. Bydd y trefniadau hyn yn cefnogi'r broses o gyflawni’r materion technegol a 
gweithredol fydd eu hangen o'r Diwrnod Cyntaf lle y byddai angen cydweithredu ledled y DU 
a chysylltiad â strwythurau ar draws portffolios sydd eisoes wedi'u sefydlu. Mae elfennau o'r 
gwaith hwn yn gorgyffwrdd â meysydd Fframwaith Cyffredin ac mae'n bosibl eu bod wedi eu 
tynnu o'r trafodaethau ar y Fframwaith hyd yma. Fodd bynnag, nid yw'r trefniadau interim 
hyn yn gosod unrhyw gynsail i ddatblygu Fframweithiau yn yr hirdymor. 
 
 
 


