
 

 

 

5 Mawrth 2020 

Annwyl Mike, 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 

Yn y Pwyllgor Busnes ar 4 Chwefror, buom yn trafod argymhellion a wnaed gan eich 

pwyllgor yn eich adroddiad ynglŷn â’r gwaith craffu a wnaed gan y Cynulliad ar y 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft. 

Nododd y Rheolwyr Busnes nad oedd darpariaethau cyfatebol  yn y Rheolau Sefydlog 

ar gyfer gofynion statudol mewn perthynas â materion polisi fel arfer, a nododd y 

Trefnydd fod y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn fodlon cydymffurfio ag 

argymhellion eich pwyllgor, a hynny heb i’r argymhellion gael eu nodi yn y Rheolau 

Sefydlog. 

Ar 3 Mawrth, nododd y Rheolwyr Busnes lythyr gan y Trefnydd yn amlinellu’r 

ymrwymiadau hyn, ac rwy’n eu hamgáu er gwybodaeth ichi. Cadarnhaodd y 

Pwyllgor ei fod yn fodlon i broses y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol barhau yn 

unol â’r trefniadau hyn. 

Rwy'n ddiolchgar i'ch pwyllgor am ystyried y mater hwn, ac am dynnu sylw'r 

Pwyllgor Busnes ato. 

Cofion cynnes 

 

Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 



Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AC, Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 
 

12 Chwefror 2020 
 

 
 
Annwyl Elin,  
 
Yn y Pwyllgor Busnes ar 4ydd Chwefror 2020, trafodwyd y broses o graffu ar y Fframwaith 

Datblygu Cenedlaethol gan y Senedd a chytunais i ysgrifennu atoch i gadarnhau dull 

Llywodraeth Cymru o fynd i’r afael â hyn.    

Bydd y Gweinidog Tai a Llywodreth Leol yn:-   

 

- Gosod y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol gerbron y Senedd ar 20fed Ebrill 2020.  

Daw gyda’r adroddiad ymgynghori sy’n pennu’r materion a godwyd yn ystod yr 

ymgynghoriad (gan gynnwys ymateb i argymhellion a chasgliadau y Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig), amserlen o newidiadau y mae’r  

Gweinidog yn bwriadu eu gwneud yn dilyn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad ac 

argymhellion y pwyllgor, a gwerthusiad cynaliadwyedd integredig wedi’i ddiweddaru.    

 

- Ysgrifennu at bob Pwyllgor yn y Senedd cyn gynted ag y bo’r Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol wedi’i gyflwyno i dynnu eu sylw ato.   

- Cyflwyno cynnig y gellir ei ddiwygio i’r llywodraeth i roi’r cyfle i’r Senedd fynegi eu 

barn (ond nid cymeradwyo) ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft.  Cynhelir y 

drafodaeth yn ystod cyfnod ystyried 60 niwrnod y Senedd fel y gall y llywodraeth gael 

digon o amser i ystyried penderfyniad y Senedd ac argymhellion y Pwyllgor(au). 
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Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn croesawu cyfraniad y Senedd i ddatblygu ein 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol cyntaf ac yn edrych ymlaen at gydweithio â’r Pwyllgorau.    

 
Yn gywir, 
 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
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