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25 Tachwedd 2021  
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Tachwedd. Rhoddais yr wybodaeth ddiweddaraf i’r 
Pwyllgor yn dilyn cyfarfod Gweinidogion y pedair gwlad ar y fframweithiau yn fy llythyr 
dyddiedig 19 Tachwedd. 
 
Mewn perthynas â’ch pwyntiau penodol: 
 
Yn y cyfarfod rhwng y pedair gwlad ar 10 Tachwedd, cytunwyd ar y materion trawsbynciol 
sy’n effeithio ar y geiriad ar gyfer y Fframweithiau Cyffredin, sef geiriad y testun ar gyfer 
Cysylltiadau Rhyngwladol, Protocol Gogledd Iwerddon a’r broses o sut y bydd eithriadau ar 
gyfer meysydd polisi mewn fframweithiau a effeithiwyd gan Ddeddf  Marchnad Fewnol y DU 
yn cael eu rhoi ar waith. Fel yr eglurais yn fy llythyr dyddiedig 19 Tachwedd, mae 
Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar y testun ar eithriadau Deddf Marchnad Fewnol y DU 
niweidio’r adolygiad barnwrol parhaus mewn perthynas â Deddf y Farchnad Fewnol. 
 
Yn dilyn y cyfarfod rhwng y pedair gwlad, mae’r fframweithiau’n symud yn gyflym at gael eu 
cyhoeddi er mwyn i’r pwyllgorau’r deddfwrfeydd graffu arnynt. Mae’r fframwaith Diogelu 
Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd eisoes wedi cael ei gyhoeddi, ar 28 Hydref. Mae 
dogfennau’r fframwaith yn cael eu cwblhau ac mae’r dyddiadau cyhoeddi yn dal yn hyblyg, 
ond gan ystyried y cafeatau hyn, mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i gyhoeddi 
fframweithiau i graffu arnynt ar y dyddiadau canlynol: 
 
2 Rhagfyr 
Diogelwch ac Ansawdd Gwaed; Organau, Meinweoedd a Chelloedd; Cyfraith Cwmnïau 
(Gweithredaeth Gogledd Iwerddon a Llywodraeth y DU yn unig); Niferoedd Penodol 
(Gweithredaeth Gogledd Iwerddon a Llywodraeth y DU yn unig). 
 
9-16 Rhagfyr 
 
Y Cynllun Masnachu Allyriadau; Taliad Hwyr; Sylweddau Ymbelydrol; Caffael Cyhoeddus; 
Cymorth Amaethyddol; Amaethyddiaeth – Rheoliadau Gwrteithiau, Amaethyddiaeth – 
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Ffermio Organig; Amaethyddiaeth – Zootech; Iechyd a Lles Anifeiliaid; Iechyd Planhigion; 
Amrywogaethau a Hadau Planhigion; Ansawdd Aer; Technegau Gorau Sydd ar 
Gael (ansawdd aer); Safonau a Labeli Cyfansoddiad Bwyd; Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn 
a Nwyon wedi’u fflworeiddio; Cemegion a Phlaladdwyr; Adnoddau a Gwastraff. 
 
Ionawr 2022 
Pysgodfeydd: Rheoli a Chefnogi.  
 
Mae fy swyddogion wedi bod mewn cysylltiad â chlercod y pwyllgorau am beth amser i 
drafod y dulliau o ymdrin â’r fframweithiau, ac rwy’n deall bod swyddogion y Senedd yn 
paratoi i ddadansoddi fframweithiau a’u paratoi er mwyn i’r Pwyllgorau graffu arnynt cyn 
gynted â’u bod yn cael eu cyhoeddi. 
 
Wrth gwrs, mater i’r pwyllgorau yw hyd y broses graffu ar y fframweithiau. Yn ddelfrydol, 
bydd y gwaith o graffu ar y fframweithiau a’u cymeradwyo yn digwydd cyn dechrau’r cyfnod 
cyn-etholiadol yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw’r dyddiad hwn wedi’i gadarnhau eto, ond 
mae’n debygol mai ddiwedd mis Mawrth fydd hynny, os bydd yr etholiadau’n cael eu cynnal 
ar 5 Mai, yn ôl y bwriad. Rwy’n llawn werthfawrogi bod hyn yn rhoi pwysau sylweddol ar 
Bwyllgorau sydd eisoes dan bwysau i archwilio nifer fawr iawn o ddeunydd fframweithiau 
mewn cyfnod byr. Byddai fy nhîm polisi fframweithiau yn hapus i gynnig unrhyw gymorth er 
mwyn helpu’r broses graffu. 
 
Yn gywir, 
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