
 

 

 

 

 

26 Tachwedd 2021 

Annwyl Eluned a Tracey 

Fframwaith cyffredin dros dro: Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd 

Yn ein cyfarfod ar 18 Tachwedd 2021, trafodwyd ein dull o graffu ar y Fframwaith Cyffredin dros dro ar 

gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd. 

Er mwyn Ilywio ein hystyriaeth o'r Fframwaith, byddem yn croesawu barn Llywodraeth Cymru ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y materion a nodir yn yr atodiad i'r llythyr hwn erbyn dydd Iau 13 Ionawr 

2022. 
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Atodiad: Fframwaith cyffredin dros dro: Diogelu Iechyd y Cyhoedd a 

Diogelwch Iechyd 

I’n cynorthwyo gyda’n trafodaethau ar y fframwaith cyffredin dros dro, byddem yn croesawu rhagor o 

wybodaeth am y materion a restrir isod. Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn dydd Iau 13 

Ionawr. 

Cyffredinol 

 Pam mae angen fframwaith cyffredin ar gyfer y maes polisi hwn? 

 Sut y bydd y fframwaith cyffredin hwn yn cysylltu â fframweithiau mewn meysydd polisi 

cysylltiedig, fel diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid ac iechyd a lles anifeiliaid?  

 Mae'r fframwaith dros dro yn nodi y bydd y partïon yn datblygu rhaglen waith ar y cyd. A 

fydd y rhaglen waith hon yn cael ei chyhoeddi? 

 Mae'r fframwaith yn nodi mai rhan o'i ddiben yw rheoli gwahaniaeth posibl rhwng 

gwahanol rannau o'r DU. Bydd partïon yn ceisio cytuno ar ddulliau cyffredin 'lle y gellir 

cytuno'. Sut y bydd y partïon yn penderfynu pryd y byddai gwahaniaeth yn dderbyniol?  

 Sut y byddai'r fframwaith hwn yn effeithio ar yr ymdriniaeth ag unrhyw bandemig yn y 

dyfodol? 

Y DU a'r UE 

 Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi mynegi pryderon o'r blaen ynghylch y peryglon o 

adael sefydliadau'r UE ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd. Sut mae 

Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lliniaru'r risgiau hyn? 

 O dan Reoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru 

a Llywodraeth Cymru wedi ysgwyddo rhai cyfrifoldebau a wnaed yn flaenorol ar lefel yr 

UE, fel cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Diogelu Iechyd newydd y DU. A allech chi gadarnhau 

pa gyfrifoldebau newydd y bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn eu 

hysgwyddo a pha adnoddau sydd wedi'u dyrannu ar gyfer hyn? Sut mae'r trefniadau 

newydd yn wahanol i'ch trefniadau blaenorol pan oedd y DU yn Aelod-wladwriaeth o'r 

UE? 

 Bydd Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU yn cyflawni rhai swyddogaethau cydlynu a wnaed 

yn flaenorol ar lefel yr UE. A yw Llywodraeth Cymru yn fodlon bod gan Asiantaeth 

Diogelwch Iechyd y DU ddigon o adnoddau i gyflawni'r swyddogaethau hyn? 

Rhyngwladol 



 

 

 A yw Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y fframwaith yn ystyried ei ymrwymiadau 

rhyngwladol presennol? 

 Darparwch asesiad Llywodraeth Cymru o sut mae'r fframwaith yn darparu ar gyfer 

gwahaniaeth ac alinio rhwng ymrwymiadau a gweithgaredd iechyd rhyngwladol y pedair 

gwlad, er enghraifft Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Llywodraeth Cymru gyda Sefydliad 

Iechyd y Byd ar degwch iechyd neu ei chymorth diogelu iechyd y cyhoedd i genhedloedd 

Affrica yn ystod y pandemig. 

 Cadarnhewch sut yr ystyriwyd ac yr ymgorfforwyd rhwymedigaethau rhyngwladol 

presennol yn y fframwaith ac eglurwch sut y bydd rhwymedigaethau’r dyfodol yn cael eu 

hymgorffori. 

 Rhowch ragor o wybodaeth am rôl Llywodraeth Cymru neu gyrff Cymreig o ran cyflawni 

agweddau rhyngwladol y fframwaith. Er enghraifft, a yw'r fframwaith yn rhoi cyfleoedd ar 

gyfer rôl ddatganoledig yn natblygiad polisi tramor y DU, fel y darperir mewn 

fframweithiau eraill. 

 Cadarnhewch a yw'r fframwaith yn rhoi cyfleoedd ar gyfer cynrychiolaeth o Gymru mewn 

fforymau rhyngwladol, naill ai gan Lywodraeth Cymru neu gyrff Cymreig. 

Anghydfodau 

 A yw Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y dull o ddatrys anghydfodau ar gyfer y 

fframwaith yn addas i’r diben? 

 Pwy fydd y canolwr terfynol os bydd anghydfod, ac a fydd hawl i apelio os bydd un o'r 

partïon yn anfodlon â’r modd y cafodd yr anghydfod ei ddatrys? 

 A fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod i'r Senedd am anghydfodau a godir drwy'r 

fframwaith? 

Tryloywder ac atebolrwydd 

 A wnaeth Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ymgysylltu ag unrhyw 

randdeiliaid yng Nghymru wrth ddatblygu'r fframwaith dros dro? Sut mae'r fframwaith 

dros dro yn adlewyrchu ymateb rhanddeiliaid?  

 Sut y bydd y Senedd a rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am weithrediad 

parhaus y fframwaith? 

 Sut y bydd y Senedd a rhanddeiliaid yn gallu cyfrannu at y broses o adolygu a diwygio’r  

fframwaith? 


