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21 Medi 2020 
 
 
Annwyl Bawb, 
 
Yn dilyn ymgynghori eang ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol y flwyddyn nesaf, rwyf 
heddiw wedi cyflwyno’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft gerbron y Senedd ar gyfer 
y cyfnod ystyriaeth 60 niwrnod.    

Daw’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol gydag adroddiad ymgynghori sy’n pennu’r 
materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad, amserlen o newidiadau yr wyf yn bwriadu eu 
gwneud wedi ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, a gwerthusiad cynaliadwyedd 
integredig wedi’i ddiweddaru.  Maent i’w gweld yn y fan yma.   

I helpu â’r broses graffu, rwyf wedi cyhoeddi dwy ddogfen heddiw.  Mae’r gyntaf yn esbonio 
sut yr wyf am fonitro’r Fframwaith ar ôl ei gyhoeddi; ac mae’r ail yn fersiwn o’r ddogfen 
rhestru newidiadau gafodd ei osod yn yr un fformat â fersiwn ddrafft y Fframwaith yr 
ymgynghorwyd arno llynedd. Mae’r dogfennau i’w gweld yn y fan yma 

Byddaf yn cyflwyno cynnig i’w ddiwygio o fewn amser y llywodraeth i roi cyfle i’r Senedd 
fynegi ei barn ar (ond nid gymeradwyo) y Cynllun Datblygu Drafft.  Cynhelir y drafodaeth yn  
ystod cyfnod ystyried y Senedd o 60 niwrnod fel y gall y Llywodraeth ystyried y materion a 
godwyd yn ogystal ag unrhyw argymhellion gan Bwyllgorau’r Senedd o fewn cyfnod addas.  

Yn ystod yr ymgynghoriad y llynedd ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft, tynnodd 
aelodau’r Senedd fy sylw at ba mor bwysig oedd i bawb allu deall beth yw’r Fframwaith a’r 
hyn mae’n ei olygu iddyn nhw. Roedd rhai o’r farn nad oedd yr enw ‘fframwaith datblygu 
cenedlaethol’ yn egluro beth oedd y Fframwaith na beth oedd ei ddiben. Rwyf wedi meddwl 
am y mater hwn ac wedi gofyn i Blant yng Nghymru helpu i ddatblygu teitl newydd. 
Gwnaethon nhw awgrymu ‘Cymru’r Dyfodol – Y Cynllun Cenedlaethol 2040’. Pan fydd yn 
cael ei gyhoeddi dyma fydd enw newydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, gyda’r 
talfyriad ‘Cymru’r Dyfodol’ yn gael ei ddefnyddio. Byddwch yn gweld yr enw newydd hwn 
mewn rhai o’r dogfennau a ddefnyddir yn ystod y broses graffu.    

 

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales
https://senedd.wales/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document
https://llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol


Dw i’n edrych ymlaen at gydweithio â’r Senedd ar gwblhau Cymru’r Dyfodol, ein Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol cyntaf. 
 
 
Yn gywir,  
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