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Annwyl Mark,  
 
Rwyf yn falch o rannu gyda'r Pwyllgor, y fersiwn dros dro wedi’i chwblhau o’r 
Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus. 
 
Mae'r Fframwaith hwn yn sefydlu disgwyliadau cyffredin o ran meysydd cydweithredu 
allweddol ar gyfer caffael cyhoeddus yng nghyd-destun ymadawiad y DU â'r UE. 
Cytunodd pob un o bedair gweinyddiaeth y DU i gydweithio i sefydlu dulliau gweithredu 
cyffredin, a elwir yn Fframweithiau Cyffredin, mewn meysydd polisi a oedd gynt yn 
cael eu llywodraethu gan gyfraith yr UE ac sy'n croestorri â meysydd lle mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru, ynghyd â'u swyddogion cyfatebol ledled y DU, 
wedi bod yn gweithio ar y cyd i ddatblygu'r Fframwaith hwn i'w rhannu â'u Pwyllgorau 
craffu priodol i graffu arnynt. 
 

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru
mailto:SeneddPAPA@senedd.wales
mailto:SeneddEconomi@senedd.cymru
mailto:SeneddDCC@senedd.cymru


 

 
 

Deallaf y bydd swyddogion cyfatebol ar draws y gweinyddiaethau datganoledig yn 
cymryd camau tebyg i ymgysylltu â'u seneddau priodol. 
 
Mae'r ddogfen i'w gweld yn: 
 
https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-provisional-
common-framework  
 
Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan. 
 
 
Yn gywir, 
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