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Annwyl Paul, 

Mae’n bleser gennyf rannu gyda’r Pwyllgor Fframwaith Cyffredin dros dro ar gyfer Taliadau 
Hwyr.  

Mae’r Fframwaith hwn yn pennu disgwyliadau cyffredin o ran meysydd allweddol sy’n 
gysylltiedig â chydweithio ac mae’n disgrifio sut y bydd gwledydd y DU yn cynnal unrhyw 
ymarfer yn y dyfodol o rn pwerau Deddfwriaethol yn y maes hwn ac o fewn cyd-destun y 
ffaith bod y DU wedi ymadael â’r UE. Cytunodd pedair gweinyddiaeth y DU i gydweithio er 
mwyn pennu dulliau cyffredin, ar ffurf Fframweithiau Cyffredin, mewn meysydd polisi a 
arferai fod yn amodol ar gyfraith yr UE ac sy’n cyd-fynd â meysydd cymhwysedd 
datganoledig.  

Mae swyddogion o fewn Llywodraeth Cymru, ar y cyd â swyddogion cyfatebol ar draws y 
DU, wedi cydweithio i ddatblygu’r Fframweithiau hyn, gan eu rhannu gyda’u Pwyllgorau 
craffu perthnasol fel y gall y Seneddau graffu arnynt.  

Gallwch weld y gyfres o ddogfennau yma. 

Yn gywir, 

Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy  

Copi at: Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. SeneddLJC@senedd.wales 
Mark Isherwood MS, Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus.  SeneddPAPA@senedd.wales 
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