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9 Mawrth 2020 
 
Annwyl David  
 
Yn fy llythyrau ar 1 Mawrth a 23 Hydref 2019, ac yn fy ymateb ar 23 Ionawr i bapur eich 
Pwyllgor ym mis Hydref, Fframweithiau polisi cyffredin ar draws y DU: craffu ar gytundebau 
fframwaith anneddfwriaethol, fe wnes i gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod rôl 
hanfodol y Senedd, ynghyd â'r tair deddfwrfa arall yn y DU, o ran datblygu, gweithredu a 
goruchwylio Fframweithiau Cyffredin. Yn fy ymateb i'ch adroddiad, fe ymrwymais i rannu 
manylion y broses graffu gyda'r Pwyllgor cyn gynted â phosibl ar gyfer y Fframweithiau 
Cyffredin a gynnigiwyd gan Fwrdd Polisi’r Fframweithiau. Wedi'i amgáu gyda'r llythyr hwn 
mae crynodeb o'r broses graffu seneddol a gynnigiwyd gan ar gyfer y Fframweithiau 
Cyffredin (Atodiad 1) a siart lif sy'n dangos y broses hon (Atodiad 2).  
 
Rwyf wedi nodi fy ymrwymiad eisoes i ddatblygu Fframweithiau Cyffredin i sicrhau 
tryloywder a phwysigrwydd craffu. Rwy'n deall bod y materion hyn hefyd wedi bod yn rhan 
o'r trafodaethau yn y cyfarfodydd rheolaidd y mae tîm eich clerc wedi bod yn eu cynnal 
gyda'n tîm polisi Fframweithiau ni dros y misoedd diwethaf. Rwy'n credu bod y broses graffu 
a ddisgrifiwyd yma’n cynnig cyfle i ddeddfwrfeydd ar draws y DU i ddefnyddio eu 
harbenigedd a'u profiad i ddatblygu'r Fframweithiau Cyffredin. Disgwylir y bydd y ddau 
Fframwaith mwyaf datblygedig - Maetheg a Sylweddau Peryglus - yn barod ar gyfer y 
broses graffu yn yr wythnosau nesaf a byddant yn brawf gwerthfawr o'r broses archwilio.  
 
Dim ond ar ôl mynd drwy broses graffu y bydd Fframweithiau’n cael eu cwblhau'n derfynol, 
a bydd adroddiadau pwyllgor yn rhan hanfodol o'r broses honno. Bydd y Fframweithiau 
Cyffredin yn darparu dulliau newydd inni ar gyfer datblygu trefniadau llywodraethu ar draws 
llywodraethau'r Deyrnas Unedig. Rwy'n gwerthfawrogi'r ysbryd adeiladol yr ydym wedi bod 
yn cydweithio ynddo ar y rhaglen Fframweithiau Cyffredin. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad sydd wedi gohebu gyda'r Prif Weinidog yn ddiweddar am y Fframweithiau 
Cyffredin yng nghyd-destun craffu ar drefniadau rhynglywodraethol. 
 
Yn gywir 
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