
1 

22 Awst 2019 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Gorffennaf yn gofyn am wybodaeth am fframweithiau 
polisi cyffredin ledled y DU sy'n dod i'r amlwg o broses Brexit. 

Yn y portffolio Addysg, mae un fframwaith yn cael ei ddatblygu sy'n berthnasol i gylch 
gwaith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, sef Fframwaith Cydnabyddiaeth Gilyddol 
Cymwysterau Proffesiynol. Rwyf wedi nodi'r wybodaeth y gwnaethoch ofyn amdani yn yr 
atodiad sydd ynghlwm. 

Yn gywir, 

Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education  
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Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 

Ein cyf/Our ref MA/P/KW/02835-19 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Annwyl Lynne, 



Atodiad A 
 
Pa gamau sydd wedi cael eu cymryd i ddatblygu fframweithiau yn eich meysydd 
portffolio, ac ar ba gam datblygu mae'r fframweithiau hynny? 
 
Mae swyddogion polisi wedi bod yn ymgysylltu â'u cyfoedion o Lywodraeth y DU, 
Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon ers mis Tachwedd 2017. Dros 
yr amser hwn, mae pob maes polisi wedi gallu sefydlu ble y bydd angen Fframweithiau a 
safbwynt cychwynnol o ran y math o Fframwaith sy'n ofynnol. Cafodd cynnydd y gwaith hwn 
ei adlewyrchu yn fwyaf diweddar yn Nadansoddiad Diwygiedig Fframweithiau Llywodraeth y 
DU ym mis Ebrill 2019. 
 
Y sail dystiolaeth i gefnogi penderfyniadau ar fframweithiau 
 

Gwnaethpwyd penderfyniadau ynghylch p'un a fyddai angen Fframwaith mewn ardal ar sail 
trafodaethau rhwng swyddogion polisi. Gwnaeth y trafodaethau hyn ystyried effaith a 
thebygolrwydd gwahaniaethau yn yr ardal; faint o waith byddai'r Fframwaith yn ei ystyried; 
a'r buddiannau sy'n deillio o gydweithio wedi'i ffurfioli.  
 

a) Fframwaith MRPQ Deddfwriaethol Heb Gytundeb  
 
Rhesymeg Gyfreithiol a Pholisi 
 
Nodwyd Cydnabyddiaeth Gilyddol Cymwysterau Proffesiynol (MRPQ) yn 2017 gan 
Lywodraeth y DU fel maes polisi lle y gallai fframwaith ledled y DU (deddfwriaethol neu fel 
arall) helpu i hwyluso cydweithredu ar gyfer busnes ar ôl Brexit. Mae MRPQ yn faes polisi 
lle mae Cyfraith yr UE yn croestorri â chymhwysedd datganoledig yng Nghymru (athrawon; 
gweithwyr cymdeithasol; rheolwyr gofal cymdeithasol a phedolwyr).  
 
Cytunodd Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig y byddai'r egwyddorion sy'n 
arwain datblygiad y dull heb gytundeb yn cynnwys “galluogi marchnad fewnol y DU i 
weithredu” a lleihau ansicrwydd, ac y byddai Fframwaith er budd gorau Llywodraeth y DU 
a'r Gweinyddiaethau Datganoledig.  
 

Arweiniodd trafodaethau manwl rhwng Llywodraeth y DU (BEIS) a'r Gweinyddiaethau 
Datganoledig (swyddogion polisi a chyfreithiol) at gonsensws y byddai MRPQ yn elwa'n 
fawr ar fframwaith deddfwriaethol (ar sail y dull presennol, yr ystyriwyd ei fod yn gweithio'n 
dda). Yn fwyaf nodedig, byddai dull cyffredin ledled y DU (sef, pe na bai cytundeb, i'r DU 
barhau i gydnabod cymwysterau proffesiynol yr AEE/y Swistir), yn sicrhau'r canlynol: 
 

 gweithredu marchnad fewnol y DU (ar sail gyfartal),  
 darparu sicrwydd cyfreithiol ac eglurder i fusnesau ac unigolion yn y byrdymor i'r tymor 

canolig ar ôl ymadael â'r UE. 
 
Byddai hefyd yn hwyluso cyflenwad parhaus o lafur a darparu gwasanaethau i'r DU. Er bod 
Cymru yn llai dibynnol na Lloegr ar athrawon o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) / y 
Swistir i ddiwallu ei hanghenion gweithlu, roedd dibyniaeth ar weithwyr cymdeithasol a 
rheolwyr gofal cymdeithasol o'r AEE / y Swistir yn cyfiawnhau'n glir y dull i barhau i 
gydnabod cymwysterau o'r AEE / y Swistir. Roedd hyn yn gymwys i broffesiynau eraill lle 
nad yw'r rheoliad wedi'i ddatganoli ond lle mae gan Gymru fudd cysylltiedig i gynnal llwybr 
cydnabod ar gyfer gweithwyr proffesiynol o'r AEE / y Swistir sy'n dod i mewn (e.e. 
proffesiynau iechyd a milfeddygon). 
 

b) Fframwaith MRPQ Partneriaeth Economaidd yn y Dyfodol (FEP) (‘Cytundeb’) – 
wrthi'n cael ei drafod 



 
Darparodd swyddogion Llywodraeth Cymru a'r ddau reoleiddiwr o Gymru (Gofal 
Cymdeithasol Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg) dystiolaeth (data, sylwadau) sydd wedi 
bwydo i mewn i ymchwil cynnar gan BEIS i nodi'r sylfaen benodol ar gyfer system MRPQ yn 
y dyfodol. Cefnogaeth ar gyfer Fframwaith deddfwriaethol ledled y DU (yn amodol ar 
fanylion). Casglu tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru am broffesiynau/diwydiannau lle y 
byddai MRPQ newydd yn fwyaf arwyddocaol a nodi unrhyw wahaniaethau mewn polisi o 
fewn gwledydd y DU. 
 
Strwythurau rhynglywodraethol sydd wedi cael eu sefydlu neu sydd wrthi'n cael eu 
sefydlu (Fforymau Gweinidogol ac ati.) 
 

Sefydlwyd Cydbwyllgor y Gweinidogion (EN) ym mis Hydref 2017 ac mae'n gweithredu fel 
Trosolwg Gweinidogol ar gyfer y Rhaglen Fframweithiau. 
 

a) Fframwaith MRPQ Heb Gytundeb 
 

Mae cyfarfodydd swyddogion BEIS / Gweinyddiaethau Datganoledig (ad hoc) wedi bod yn 
cael eu cynnal ers mis Rhagfyr 2017;  
 

b) Fframwaith MRPQ (Cytundeb) FEP 
 

Cyfarfodydd swyddogion BEIS / Gweinyddiaethau Datganoledig (ad hoc ac fel rhan o 
Weithgor Gwasanaethau BEIS / Gweinyddiaethau Datganoledig misol). 
 
Pa allbwn neu allbynnau terfynol a ragwelir (deddfwriaethol ac anneddfwriaethol) 
 
Bydd fframweithiau yn datblygu system rynglywodraethol ar gyfer cydweithredu rhwng 
Llywodraeth Cymru, swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a 
Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon. Bydd y systemau hyn yn darparu gweithdrefnau wedi'u 
ffurfioli ar gyfer gwneud penderfyniadau a chyfathrebu.  
 

a) Fframwaith MRPQ Heb Gytundeb 
 

Deddfwriaethol: “Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol (Ymadael â'r UE) 2019” 
– pasiwyd gan Senedd y DU 20 Chwefror 2019; 
 
[Bwriedir i OS pellach “Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol (Darpariaethau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019” gau bylchau cyfreithiol. Disgwylir i hyn gael ei osod yng 
nghanol mis Medi] 
 

b) Fframwaith MRPQ (Cytundeb) FEP  
 

Wrthi'n cael ei drafod. Fframwaith deddfwriaethol cyffredinol ledled y DU posibl, wedi'i ategu 
gan gytundebau anneddfwriaethol o bosibl. 
 
A oes camau eisoes wedi cael eu cymryd (deddfwriaethol neu anneddfwriaethol) i 
sefydlu fframweithiau yng nghylch gwaith y Gweinidog 
 

a) Fframwaith MRPQ Heb Gytundeb   
 

Pasiwyd Rheoliadau MRPQ heb gytundeb a fyddai'n dod i rym pe na bai cytundeb. 
 

b) Fframwaith MRPQ (Cytundeb) FEP 
 



Dim. Trafodaethau cynnar, lefel uchel rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau 
Datganoledig. 
 
Cynnydd yn erbyn pob un o'r fframweithiau yng nghylch gwaith y Gweinidog 
 

a) Fframwaith MRPQ Heb Gytundeb   
 

Pasiwyd fframwaith deddfwriaethol Heb Gytundeb ar gyfer MRPQ ym mis Chwefror 2019. 
 

b) Fframwaith MRPQ (Cytundeb) FEP 
 

Cynhaliwyd sesiwn dechnegol Llywodraeth y DU / Gweinyddiaethau Datganoledig ar MRPQ 
ym mis Awst 2019. 
 
Y ffordd maent yn cysylltu â cham gweithredu presennol neu arfaethedig 
Llywodraeth Cymru (e.e. deddfwriaeth, ymgyngoriadau polisi ac ati.) 
 
Mae fframweithiau'n cael eu datblygu gyda datblygiadau polisi parhaus o ran paratoi ar 
gyfer gadael Heb Gytundeb a Phartneriaeth Economaidd yn y Dyfodol. Bydd y 
Fframweithiau a chyrff cysylltiedig yn hyblyg o ran penderfyniadau yn y dyfodol mewn 
perthynas â thrafodaethau â'r UE a thrafodaethau rhyngwladol a byddant yn rhoi llwyfan ar 
gyfer y trafodaethau hyn mewn ffordd sy'n darparu ar gyfer cyfranogiad cyfartal a gwneud 
penderfyniadau, diogelu cymhwysedd datganoledig. 
 

a) Fframwaith MRPQ Heb Gytundeb   
 

Gwnaethpwyd diwygiadau canlyniadol i Reoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 i sicrhau eu bod yn weithredol, ac i leihau'r risg o 
wahaniaethu anuniongyrchol (drwy ddiwygiad i agor llwybrau cydnabod yng Nghymru i bobl 
â chymwysterau athrawon AEE o'r tu allan i'r AEE). Mae'r diwygiadau hyn yn sgil y 
newidiadau a wnaed yn y Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol (Ymadael â'r 
UE) (Diwygiadau) 2019. Nid ydynt yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau 
polisi. 
 

b) Fframwaith MRPQ (Cytundeb) FEP 
 

I gysylltu â gwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid ar Wasanaethau (Brexit) Llywodraeth Cymru, 
casglu tystiolaeth gan randdeiliaid drwy Weithgor Ymadael â'r UE Cyngor Datblygu'r 
Economi i lywio negodiadau y DU / yr UE ar system MRPQ yn y dyfodol. 
 
Y ffordd y caiff pob maes fframwaith ei reoli os bydd y DU yn gadael yr UE heb 
gytundeb 
 
Mae adrannau wedi ymgymryd â dulliau heb gytundeb o ran llywodraethu, gyda nifer yn 
cynnwys Trefniadau ar Lefel Gwaith (WLA) interim. Mae'r rhain yn nodi dulliau 
rhynglywodraethol o ran materion uniongyrchol a allai godi o ganlyniad i adael heb 
gytundeb. 
 
Cynhaliwyd digwyddiad i Reoleiddwyr yng Nghaerdydd ym mis Chwefror 2019 a 
chyhoeddwyd Canllawiau i Reoleiddwyr gan Lywodraeth y DU ym mis Ebrill 2019 i gefnogi 
paratoadau ar gyfer gadael Heb Gytundeb a rhoi Rheoliadau Heb Gytundeb ar waith.  
 
Gwaith ymgysylltu â rheoleiddwyr arfaethedig wedi'i arwain gan BEIS ym mis Medi 2019, yn 
canolbwyntio ar barodrwydd ar gyfer gadael Heb Gytundeb. 
 



Ni ragwelir unrhyw newidiadau i strwythur rheoliadol.  
 


