
 

 

 

 

 

Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig: Fframweithiau Cyffredin ar gyfer yr Amgylchedd ar 
ôl Brexit. 
 
Medi 2018 
 
Argymhelliad 1  
 
Dylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru llunio dulliau gweithio 
rhynglywodraethol ffurfiol. Mae angen model llywodraethu cyffredin i sicrhau bod 
penderfyniadau yn cael eu gwneud a chamau yn cael eu cymryd ar sail cydraddoldeb 
parch. Dylid diwygio Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (JMC), neu dylid sefydlu Cyngor 
Gweinidogion y DU newydd, er mwyn bwrw ymlaen â'r materion hyn. Rhaid cael 
dulliau cymrodeddu a dyfarnu yn gysylltiedig â'r corff hwn er mwyn datrys 
anghydfodau. Mae'n rhaid iddo fod yn dryloyw. 
 

Ymateb: Derbyn 

 

Croesawn gefnogaeth y Pwyllgor i’r cynigion a gyflwynir gennym yn ein Papur ar Brexit a 
Datganoli ym Mehefin y llynedd.  Fe wnaethom gyflwyno glasbrint ar gyfer diwygiadau yn 
galw am ‘Gyngor Gweinidogion y DU’ a fyddai’n gallu gwneud penderfyniadau ar y cyd gyda 
phroses ddyfarnu annibynnol.  Dylai’r Cyngor Gweinidogion allu delio hefyd â’r ffurf newydd 
o rannu pwerau a chyfrifoldebau sy’n bodoli gyda’r Fframweithiau Cyffredin. 
  
Rydym yn cytuno na chynlluniwyd strwythurau Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (JMC) ar gyfer 
llywodraethu a gwneud penderfyniadau a rennir.  Yng nghyfarfod llawn y JMC ar 14 Mawrth, 
fe gytunodd y Pwyllgor y dylai swyddogion adolygu ac adrodd i’r Pwyllgor ar y strwythurau 
rhynglywodraethol presennol, gan gynnwys y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, er mwyn 
sicrhau eu bod yn addas i’r diben ar gyfer pan fydd y DU yn gadael Ewrop. 

 
Bydd yr adolygiad yn cwmpasu’r 3 maes canlynol o gysylltiadau rhynglywodraethol: 

- Fframwaith ac egwyddorion cyfansoddiadol 
- Trefniadau cyswllt 
- Trefniadau llywodraethu (fframweithiau, gwneud penderfyniadau, datrys 

anghydfodau, rhannu data). 
 

Sefydlwyd tîm prosiect rhynglywodraethol o swyddogion er mwyn datblygu’r gwaith hwn.  
Cynrychiolir Llywodraeth Cymru ar y tîm prosiect hwn ac mae’n chwarae ei ran yn llawn yn 
datblygu’r adolygiad, ond mae’n rhy fuan i ragweld y canlyniadau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 2 
 
Dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau'r rôl y mae wedi'i chymryd i ddatblygu asesiad 
dros dro Llywodraeth Cymru o fframweithiau cyffredin. Dylai Llywodraeth Cymru 
gadarnhau ei sefyllfa o ran asesiad dros dro Llywodraeth Cymru a dylai gyhoeddi 
ymateb ffurfiol iddo. 
 



 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 

Nid yw asesiad dros dro Llywodraeth Cymru o Fframweithiau Cyffredin, a gyhoeddwyd ym 
Mawrth 2018, yn ddogfen ar y cyd ac ni wnaeth Llywodraeth Cymru gyfrannu at y gwaith o’i 
llunio. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal, a bydd yn parhau i gynnal, trafodaethau ar y meysydd 
y bydd angen Fframwaith Cyffredin arnynt ac i ba raddau y bydd angen cwmpasu’r 
meysydd hyn.  Un o nodau’r cam gwaith presennol fydd mireinio’r ddealltwriaeth a rennir 
ymhellach rhwng y pedair Gweinyddiaeth ar Fframweithiau Cyffredin, gan gynnwys pa 
feysydd penodol y gallai fod angen eu hategu gan ddeddfwriaeth.   
 
Byddai’r gwaith a gwblhawyd hyd yma yn awgrymu y bydd y meysydd y bydd angen i’r 
pedair Gweinyddiaeth ddeddfu arnynt ar y cyd yn llawer llai a bydd angen newid y rhestr 
gychwynnol a ddarparwyd gan UK Analysis.  Yn Ebrill 2018, cytunodd Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU ar Gytundeb Rhynglywodraethol ar Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael).  Mae’r Cytundeb hwn yn adlewyrchu ar asesiad dros dro o’r Fframweithiau 
Cyffredin ac mae’n ddogfen gyhoeddedig.  Mae’r Cytundeb Rhynglywodraethol yn 
cydnabod ...efallai na fydd angen (deddfwriaeth ategol) ym mhob un o’r 24 maes a nodwyd, 
ac mai dim ond elfennau penodol o rai meysydd fydd yn galw am ddeddfwriaeth... 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 3 
 
Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi unrhyw esboniad y mae wedi'i gael gan 
Lywodraeth y DU ynghylch y rhesymeg dros benderfynu p'un a yw fframweithiau yn 
ddeddfwriaethol neu'n anneddfwriaethol. 
 
Ymateb: Gwrthod 
 
Mae Fframweithiau Cyffredin yn cyfeirio at y meysydd hynny lle gallai fod angen 
nodweddion cyffredin rhwng y pedair Gweinyddiaeth ar feysydd sy’n cael eu gweinyddu gan 
yr UE yn awr, a gallai’r rhain fod yn rhai deddfwriaethol neu’n anneddfwriaethol. 
 
Nid Llywodraeth y DU fydd yn gwneud penderfyniadau p’un a yw Fframweithiau Cyffredin 
yn ddeddfwriaethol neu’n anneddfwriaethol, ond bydd angen eu datblygu drwy gyd-
ddealltwriaeth rhwng y pedair Gweinyddiaeth o beth fydd y ffordd orau i reoli pob maes 
polisi. 
 
Un o flaenoriaethau’r gwaith yw i bob un o’r pedair Gweinyddiaeth gytuno ar y meysydd 
hynny a fydd yn galw am rywfaint o ddeddfwriaeth ategol o dan Fframwaith Cyffredin.  Mae 
rhai o’r 24 a nodwyd gan ddadansoddiad Llywodraeth y DU yn eang iawn, felly, mae’n 
bwysig nodi y bydd dadansoddiad Llywodraeth Cymru yn galw am ...drafodaeth fwy manwl i 
archwilio a allai fod angen trefniadau fframwaith cyffredin deddfwriaethol, yn gyfan gwbl 
neu’n rhannol. 
 
Bydd gweithgorau o swyddogion o bob un o’r pedair Gweinyddiaeth yn ceisio nodi pa 
agweddau o’r meysydd hyn fydd yn galw am ddeddfwriaeth ategol.  Mae gwaith ar lefel 
swyddogion eisoes yn dangos y bydd y meysydd y bydd angen deddfwriaeth arnynt yn 
llawer mwy cul eu cwmpas na’r rhestr o 24 a nodwyd yn asesiad dros dro Llywodraeth 
Cymru o Fframweithiau Cyffredin. 
 



 

 

Mae hefyd yn bosibl y gellir nodi Fframweithiau deddfwriaethol ychwanegol y tu hwnt i’r 
rhestr o 24 maes, pan fydd pob gweinyddiaeth yn cytuno bod hynny’n ddymunol. 
 
Gallai rhai Fframweithiau Cyffredinol gael eu hategu gan gytundebau anneddfwriaethol.  
Gallai’r rhain gynnwys trefniadau rhwng y pedair Gweinyddiaeth, er enghraifft Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth neu drefniadau rhynglywodraethol eraill a fyddai’n ategu dull gweithredu 
cyffredin rhwng y Gweinyddiaethau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 

 
 
Argymhelliad 4 
 
Dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau sut y mae wedi sicrhau bod materion sy'n 
unigryw i Gymru, fel y Gymraeg, wedi cael sylw wrth ystyried fframweithiau cyffredin. 
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd gadarnhau p'un a yw wedi asesu effaith asesiad dros 
dro Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Egwyddorion y Fframwaith a’r Cytundeb Rhynglywodraethol yn sefydlu bod y broses o 
ddatblygu Fframweithiau Cyffredin yn gyd-fenter yn ei hanfod rhwng yr holl Weinyddiaethau.  
Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu’r holl 
Fframweithiau Cyffredin sy’n berthnasol i Gymru a byddant yn gallu cynrychioli buddiannau 
Cymru wrth iddynt gael eu datblygu.  Nid yw hyn yn fater o ddylanwadu ar bolisi 
Llywodraeth y DU; bydd y Fframweithiau Cyffredin yn cael eu datblygu ar y cyd. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn eistedd ar fwrdd cydlynu canolog sy’n 
cydlynu’r gwaith o ddatblygu’r holl Fframweithiau Cyffredin.  Bydd materion sy’n benodol i 
Gymru, gan gynnwys yr effeithiau ar y Gymraeg, yn rhan bwysig o’u cyfraniadau. 
 
Mae’r gwaith wedi mynd heibio asesiad cychwynnol Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd ym 
mis Mawrth.  Pan fydd y sefyllfaoedd cydlynol yn dechrau cael eu datblygu ar y cyd, yna 
bydd yn bosibl asesu eu heffaith ar y Gymraeg. 
 
Bydd angen i unrhyw Fframwaith Cyffredin sy’n arwain at swyddogaethau sy’n cael eu 
gweithredu yn awr gan y Comisiwn Ewropeaidd gael eu cynnal ar draws y DU gan gorff 
newydd neu gorff wedi’i addasu gynnwys darpariaethau priodol ar gyfer cyflawni polisïau’r 
Gymraeg. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 5  
Dylai Llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig gytuno ar ddiffiniadau o'r 
egwyddorion y cytunwyd arnynt yn hysbysiad JMC yn Hydref 2017 a chyhoeddi'r 
diffiniadau hynny. 
 
Ymateb: Gwrthod 
 
Fel y nodir ym mharagraff 12 yr adroddiad, mae’r egwyddorion y cytunwyd arnynt yng 
nghyfarfod y JMC ar 16 Hydref yn datgan y bydd Fframweithiau Cyffredin yn cael eu sefydlu 
pan fydd eu hangen i: 



 

 

 galluogi i farchnad fewnol y DU weithredu, gan gydnabod gwahaniaeth mewn 
polisi; 

 sicrhau cydymffurfiaeth â goblygiadau rhyngwladol; 
 sicrhau y gall y DU drafod, cytuno ar a gweithredu cytundebau masnach a 

chytundebau rhyngwladol newydd; 
 galluogi i adnoddau cyffredin gael eu rheoli; 
 gweinyddu a darparu mynediad at gyfiawnder mewn achosion ag elfen 

drawsffiniol; 
 diogelu diogelwch y DU. 

 
Mae’r materion trawsbynciol a nodwyd yn natganiad y JMC, megis marchnad fewnol y DU, 
yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r prif ddarn o waith ar Fframweithiau Cyffredin. 
 
Wrth i Fframweithiau Cyffredin barhau i ddatblygu, bydd yr Egwyddorion y cytunwyd arnynt 
yng nghyfarfod JMC(EN) ym mis Hydref yn ffurfio’r sail i’w datblygiad a byddant yn cael eu 
hystyried yng nghyd-destun pob Fframwaith Cyffredin.  Wrth i fanylion am y Fframweithiau 
Cyffredin ddod i’r amlwg, byddant yn cael eu cyhoeddi maes o law ar gyfer ymgynghoriad a 
chraffu. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 6 
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn sicrhau bod gan y Cynulliad gyfleoedd 
digonol er mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu fframweithiau cyffredin ac i graffu ar y 
cynigion terfynol. 
 
Ymateb: Derbyn 
 

Mae’r Cytundeb Rhynglywodraethol yn sicrhau y gwneir y gwaith o ddatblygu pob 
Fframwaith Cyffredin ar y cyd.  Ar gyfer y rhai sy’n cael eu hategu gan ddeddfwriaeth, bydd 
Confensiwn Sewel yn parhau i fod yn berthnasol a bydd Llywodraeth y DU yn ceisio 
caniatâd yn y ffordd arferol. 

 
Wrth i gam presennol y gwaith barhau ac wrth i ddulliau polisi ddechrau cael eu datblygu ar 
gyfer pob Fframwaith Cyffredin, bydd y rhain yn cael eu profi gyda rhanddeiliaid.  Wrth i’r 
cynigion ar gyfer y trefniadau gwaith newydd gael eu datblygu drwy gytundebau 
anneddfwriaethol, bydd y rhain yn agored i gael eu craffu. 
 
Bydd agweddau cyfansoddiadol y Fframweithiau Cyffredin o ddiddordeb parhaus i’r 
Pwyllgorau Materion Allweddol a Deddfwriaeth Ychwanegol a Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol.  Bydd Fframweithiau Cyffredin ar bolisïau penodol yn elwa o waith craffu 
pynciau penodol wrth i’r cynigion ddod i’r amlwg. 

 
Bydd hyn yn fath cwbl newydd o ddatblygu polisïau ar draws y gweinyddiaethau.  Bydd y 
dull a ddefnyddir gan y pwyllgorau perthnasol o bob deddfwrfa i graffu arnynt ar y cyd yn 
rhywbeth a allai alw am ddull newydd o graffu ar y cyd. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
 
 



 

 

Argymhelliad 7 
 
Nid yw rhanddeiliaid wedi'u darbwyllo eto eu bod wedi cael eu cynnwys mewn ffordd 
ystyriol wrth ddatblygu'r fframweithiau cyffredin. Rhaid i Lywodraeth Cymru nodi sut 
y bydd yn mynd i'r afael â hyn. 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid ar bolisïau'r 
dyfodol.  Er enghraifft, yn ein dogfen ‘Brexit a’n Tir’, sy’n destun ymgynghoriad yn awr, bu 
ymgysylltiad trwy gydol y broses, gan gynnwys y Bord Gron Rhanddeiliaid ar Brexit, 
ymgysylltiad rhanddeiliaid yn Sioe Frenhinol Cymru a digwyddiadau ymgynghori eraill.  
Bydd ein hagwedd at y Fframweithiau Cyffredin yn cael ei hysbysu gan yr amcanion a’r 
gofynion polisi mewn ardaloedd penodol.  Felly, ar gyfer amaethyddiaeth, bydd ein 
hagwedd yn cael ei hysbysu gan yr ymgysylltiad a gafwyd gyda rhanddeiliaid. 
 
Wrth i gynigion cychwynnol gael eu datblygu ym mhob maes o’r Fframweithiau Cyffredin, 
bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol cyn gynted â phosibl.  
Dylid gwneud hyn mewn ffordd gydgysylltiedig, ochr yn ochr â’r Gweinyddiaethau eraill. 

Mae hon yn rhaglen waith a fydd yn cymryd nifer o flynyddoedd i’w gweithredu, a’r bwriad 
yw sefydlu Fframweithiau Cyffredin deddfwriaethol ac anneddfwriaethol erbyn diwedd y 
cyfnod pontio arfaethedig yn 2020.  

Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 8 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i'r hawliau sydd gan ddinasyddion ar hyn o 
bryd i herio cymhwysiad deddfwriaeth amgylcheddol gael eu cadw mewn 
fframweithiau cyffredin i'r DU. Rhaid i'r broses ar gyfer herio cymhwyso deddfwriaeth 
fod yn glir ac yn hygyrch. 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Fel Llywodraeth, mae ein neges wedi bod yn glir a chyson na all Brexit arwain at wanhau’r 
hawliau sy’n gysylltiedig ag aelodaeth y DU o’r UE yn awr. Rydym yn cytuno bod yn rhaid i’n 
dinasyddion barhau i gael cyfle i herio gweithredu deddfwriaeth amgylcheddol ond ni 
fyddem yn gwahaniaethu rhwng deddfwriaeth amgylcheddol, sy’n gysylltiedig â’r 
Fframweithiau Cyffredinol, a deddfwriaeth, nad yw’n gysylltiedig â’r Fframweithiau hynny. 
 
Rydym eisoes wedi gwneud ymrwymiad i fynd i’r afael â bylchau llywodraethu a fydd yn 
ganlyniad i’r ffaith bod y DU yn gadael Ewrop ac rydym wedi cydnabod bod cyfle i 
ddinasyddion herio gweithrediad cyfreithiau amgylcheddol yn un o’r bylchau hynny. 
 
Hyd nes y darperir rhagor o wybodaeth am fanylion cynigion Llywodraeth y DU a hyd nes y 
bydd ein dadansoddiad ni ein hunain wedi’i gwblhau, gan gynnwys trafodaethau gyda’n 
rhanddeiliaid yng Nghymru, mae’n rhy gynnar rhoi ymateb pendant i’r cwestiwn ai dull o 
weithredu ar lefel y DU gyfan yw’r ateb mwyaf priodol. Byddwn yn darparu gwybodaeth i’r 
Pwyllgor pan fyddwn yn penderfynu a yw dull o weithredu ar lefel y DU gyfan yn briodol ai 
peidio. Felly, er ein bod yn cytuno ag ysbryd yr argymhelliad, nid ydym yn gallu llwyr 
dderbyn yr argymhelliad yn ei gyfanrwydd ar hyn o bryd. 
 



 

 

Nid ydym yn rhagweld proses gwyno ar wahân i ddinasyddion ar gyfer y Fframweithiau 
Cyffredin ond yn hytrach un system gwyno glir a hygyrch a fydd yn galluogi dinasyddion i 
herio gweithrediad deddfwriaeth amgylcheddol. 
 
Fel yr amlinellwyd gennym yn ein hymateb i Adroddiad y Pwyllgor ar drefniadau 
llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol yn dilyn Brexit, rydym wrthi ar 
hyn o bryd yn ystyried yr opsiynau ar gyfer mynd i’r afael â’r bylchau llywodraethu. 
 
Mae trafodaethau’n parhau gyda Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill 
am y posibilrwydd o fabwysiadu dull gweithredu ar lefel y DU gyfan, ac am yr hyn y gallai 
hynny ei olygu. Ar hyn o bryd, mae angen rhagor o wybodaeth am fanylion cynigion 
Llywodraeth y DU, yn benodol o ran meysydd ‘a gedwir yn ôl’, fel y bo modd penderfynu a 
yw’r cynigion hynny’n sail addas ar gyfer mabwysiadu dull gweithredu ar lefel y DU gyfan a 
fydd yn caniatáu i ddinasyddion gyflwyno cwynion. 
 
Mae’r bylchau yng Nghymru yn wahanol i’r rheini mewn rhannau eraill o’r DU, oherwydd 
natur y cytundebau datganoli a’r dirwedd ddeddfwriaethol unigryw sydd gennym yma yng 
Nghymru. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 
 
Argymhelliad 9  
 
Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y pwyntiau a nodir gan randdeiliaid ym 
mharagraffau 26-47 o'r adroddiad hwn yn cael eu hadlewyrchu ac yn cael eu datrys 
mewn trafodaethau â Llywodraeth y DU ynghylch fframweithiau cyffredin. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Fel y nodwyd yn yr ymatebion i’r argymhellion eraill, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gynnal trafodaethau cychwynnol gyda Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig 
eraill ar feysydd cyffredin.  Er hynny, bydd Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod y materion a 
godir o fewn paragraffau 26-47 yr adroddiad hwn yn cael eu hadlewyrchu yn y trafodaethau 
hyn. 
 
Yn unol â’r ymateb i Argymhelliad 7, mae barn rhanddeiliaid ar y polisïau sy’n datblygu yn 
hollbwysig wrth siapio’r trafodaethau ar y Fframweithiau Cyffredinol.  Hefyd, wrth i gynigion 
gael eu datblygu ym mhob maes, rydym yn bwriadu ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol, a 
fydd yn darparu cyfle pellach i fynd i’r afael â’r materion a godwyd gan randdeiliaid. 
 
Mae camsyniad yn bodoli y bydd canlyniad y trafodaethau ar y Fframwaith Cyffredin yn 
arwain at ‘israddio’ meysydd polisi sy’n cael eu hategu gan ddeddfwriaeth yn awr.  Nid yw 
hyn yn wir.  Bydd y ddeddfwriaeth yn parhau yn y meysydd nad ydynt wedi’u rhestru ymhlith 
y 24 yn awr, er enghraifft Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ac Asesiad Amgylcheddol 
Strategol.  Byddai pob Gweinyddiaeth yn parhau i allu cyflwyno eu deddfwriaethau eu 
hunain fel y gallant yn awr, oherwydd ni fydd y meysydd hyn yn wahanol i unrhyw faes arall 
o gymhwysedd datganoledig. 
 
Yn ogystal, mae’n bosibl bod yna feysydd nad ydynt wedi’u cynnwys ar y rhestr a allai 
ddatblygu yn Fframwaith Cyffredinol yn y dyfodol. 
 



 

 

O ran materion a gedwir yn ôl, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU 
yn awr i ddeall eu rhesymeg pam eu bod yn credu bod rhai meysydd yn rhai a gedwir yn ôl.  
Fodd bynnag, dylai’r meysydd hynny sydd wedi’u datganoli’n llwyr yn awr, gan gynnwys 
amaethyddiaeth a’r amgylchedd, barhau felly.  Fel y mae Egwyddorion y JMC yn datgan, ac 
y mae Llywodraeth y DU wedi cytuno arnynt ar y cyd, bydd y fframweithiau yn parhau’r 
cytundebau datganoli ac atebolrwydd democrataidd y deddfwrfeydd datganoledig, ac felly 
byddant yn: 
 

 seiliedig ar gonfensiynau ac arferion sefydledig, gan gynnwys, ni fydd cymhwysedd y 
sefydliadau datganoledig yn cael eu haddasu fel arfer heb eu cydsyniad; 

 cynnal, fel isafswm, hyblygrwydd cyfatebol ar gyfer teilwra polisïau i anghenion 
penodol pob gwlad a ganiateir gan reolau presennol yr UE; 

 arwain at gynnydd sylweddol ym mhwerau’r Gweinyddiaethau Datganoledig ar gyfer 
gwneud penderfyniadau. 

 
Goblygiadau Ariannol: Dim 
 


