
 

       

      

 

 

Mick Antoniw AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  

 

28 Ionawr 2021  

 

Annwyl Mick 

Fframweithiau Cyffredin 

 

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi bod yn 

monitro'r rhaglen waith fframweithiau cyffredin, ac o'r herwydd ysgrifennais at y Cwnsler 

Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ar 27 Ionawr 2021 i ofyn am eglurhad 

ymgyhlch statws y fframweithiau sy'n ymwneud â Chymru.   

 

Gallai hyn fod o ddiddordeb i'ch Pwyllgor, ac amgaeaf gopi o'r ohebiaeth er gwybodaeth i 

chi.   

 

Yn gywir, 

 

 
 

David Rees AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
 

 

 

 

 



 

       

      

 

Jeremy Miles AS 
y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd 
Llywodraeth Cymru 

27 Ionawr 2021 

Annwyl Jeremy, 

Fframweithiau Cyffredin 

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (“y Pwyllgor”) wedi 
bod yn monitro rhaglen waith y fframweithiau cyffredin ac mae hefyd wedi 
ymgymryd â gwaith craffu ar faes sawl fframwaith. 

Rwy'n ysgrifennu i ofyn am eglurhad o statws y fframweithiau sy'n ymwneud â 
Chymru. 

Ein dealltwriaeth ni yw bod Cytundeb Amlinellol Fframwaith dros dro 
(“Fframwaith dros dro”) ar gyfer maes pob fframwaith sy'n gymwys i Gymru, ac 
eithrio'r fframweithiau sy'n ymwneud â: chydnabyddiaeth gilyddol o gymwysterau 
proffesiynol; gwasanaethau; gwrtaith; a chynhyrchion organig. A allwch gadarnhau 
a yw'r dehongliad hwn yn gywir? 

Er mwyn i Fframwaith dros dro fod yn weithredol, roeddem wedi deall y byddai 
angen cytundeb pob un o lywodraethau’r pedair gwlad trwy'r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (Negodiadau’r UE). A allwch egluro statws maes pob fframwaith, 
h.y. a yw Fframwaith dros dro wedi cael ei gytuno gan bob un o'r pedair 
llywodraeth yn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ac, os nad yw, 
beth yw statws meysydd y fframweithiau hyn. Er enghraifft, a ydynt yn cael eu 
hystyried yn weithredol rhwng yr Alban, Cymru a Lloegr, ond nid Gogledd 
Iwerddon mewn rhai achosion? 

Os yw Fframweithiau dros dro yn bodoli, credwn ei bod yn hanfodol iddynt gael 
eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl. Er bod gennym ddiddordeb o ran craffu ar y 
cytundebau hyn, ein prif bryder yw tryloywder. Mae'n bwysig bod Fframweithiau 
dros dro (a dogfennau cysylltiedig fel concordatiau) ar gael i randdeiliaid a'r 
cyhoedd fel eu bod yn gallu dechrau deall sut y bydd y meysydd polisi hyn yn 



 

gweithredu yn y DU nawr bod y cyfnod trosglwyddo wedi dod i ben. Gofynnwn 
ichi gyhoeddi'r holl Fframweithiau dros dro sy’n weithredol ar hyn o bryd cyn 
gynted â phosibl, hyd yn oed os bernir nad ydynt yn barod ar gyfer craffu ffurfiol 
llawn. Fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, credwn y dylid eu gosod gerbron y 
Senedd ochr yn ochr ag unrhyw gamau eraill i'w gwneud yn gyhoeddus. 

Wrth wraidd y rhaglen fframweithiau mae ymrwymiad gan y pedair llywodraeth i 
beidio â gwyro oddi wrth gyfraith wrth gefn yr UE mewn maes fframwaith nes 
bod cytundeb fframwaith wedi'i gytuno'n derfynol. A allwch gadarnhau bod yr 
ymrwymiad hwn yn dal o safbwynt Llywodraeth Cymru ac, i'r graddau yr ydych yn 
ei deall, fod llywodraethau gwledydd eraill y DU yn dal yr ymrwymiad hwn? 

Diolch am ystyried y cwestiynau hyn. Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb. 

Yn gywir, 

 

David Rees AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
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