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Atodiad: Fframweithiau cyffredin: cais am ragor o wybodaeth 

Er mwyn cynorthwyo ein trafodaethau ar fframweithiau cyffredin ar gyfer Diogelwch ac Ansawdd 

Gwaed, Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), byddem yn 

croesawu cael rhagor o wybodaeth am y materion a restrir isod. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn 

anfon eich ymateb erbyn dydd Iau, 13 Ionawr. 

Cyffredinol 

 Pam mae angen fframweithiau cyffredin ar gyfer y meysydd polisi hyn? 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgymryd â swyddogaethau newydd yn y meysydd polisi 

hyn yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE. Sut mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod 

ganddi’r adnoddau a’r arbenigedd i arfer y swyddogaethau hyn yn effeithiol? 

 Pa rôl sydd gan Lywodraeth Cymru o ran goruchwylio gwaith y Pwyllgor Cynghori 

Annibynnol ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau a Chyd-bwyllgor Cynghori 

Proffesiynol ar Wasanaethau Trallwyso Gwaed a Thrawsblannu Meinwe y DU? 

Rheoli ymwahanu 

 Mae'r fframweithiau yn nodi y byddant yn caniatáu ar gyfer 'ymwahanu angenrheidiol' o 

fewn y DU. A allech chi nodi beth yw ystyr 'angenrheidiol' yn y cyd-destun hwn? 

 A ydych o'r farn bod y fframweithiau yn rhoi cyfle priodol i Lywodraeth Cymru a'r Senedd 

lunio cyfraith a pholisi ar gyfer Cymru? 

 A fydd y fframweithiau yn cael unrhyw effaith ar ddeddfwriaeth neu bolisïau presennol 

Cymru neu ei deddfwriaeth neu’i pholisïau yn y dyfodol? 

 Sut fyddai'r fframweithiau'n effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i ymateb i sefyllfaoedd 

brys, fel afiechydon newydd sy'n dod i'r amlwg? 

 Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu mabwysiadu newidiadau i ddeddfwriaeth ar 

waed, meinweoedd a chelloedd yn gynnar yn 2022. A yw'r fframwaith yn caniatáu digon o 

gyfle i Lywodraeth Cymru wneud newidiadau cyfatebol ar gyfer Cymru, ac a ydych yn 

bwriadu gwneud hyn? 

 Fel rhan o'i hadolygiad o gyfraith yr UE a ddargedwir, mae Llywodraeth y DU yn gofyn i 

adrannau Llywodraeth y DU ystyried a ddylid diwygio neu ddiddymu cyfraith o'r fath drwy 

'broses gyflym'. A fyddai newidiadau o'r fath yn cael eu hystyried drwy brosesau’r 

fframweithiau, ac (os felly) sut? 



 

 

 A all Llywodraeth Cymru gadarnhau na fydd y naill fframwaith na'r llall yn rhyngweithio â 

Deddf Marchnad Fewnol y DU? 

Rhwymedigaethau rhyngwladol 

 Pa rwymedigaethau rhyngwladol sydd yn y meysydd polisi hyn? 

 Sut mae'r fframwaith yn ystyried rhwymedigaethau rhyngwladol? 

 Sut y bydd y fframwaith yn cael ei ddiwygio yn y dyfodol i adlewyrchu rhwymedigaethau 

rhyngwladol newydd? 

Llywodraethu a datrys anghydfod 

 A ydych chi'n ystyried bod y dulliau datrys anghydfod o ran y fframweithiau yn ddigon 

cadarn i ateb y diben arfaethedig? 

 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? 

Datblygiad y fframweithiau 

 Sut gwnaeth Llywodraeth Cymru ymgysylltu â rhanddeiliaid o ran datblygu’r 

fframweithiau? Sut mae pob fframwaith yn adlewyrchu ymatebion rhanddeiliaid yng 

Nghymru? 

Adolygu a diwygio 

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

parhaus y fframweithiau? 

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

ran y fframweithiau? 

 Os bydd newidiadau yn y dyfodol, sut y bydd y Senedd yn cael gwybod amdanynt? Pa 

weithdrefn graffu a gaiff ei defnyddio mewn perthynas â’r newidiadau? 




