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Annwyl David 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Mehefin ynghylch y Fforwm Gweinidogion (Negodiadau'r 
Undeb Ewropeaidd) yn gofyn am ragor o wybodaeth.   
 
Mae'r Fforwm yn gweithio o dan nawdd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r Undeb 
Ewropeaidd) ac o ganlyniad mae'n rhannu'r un Cylch Gorchwyl. Yn yr un modd â'r Cyd-
bwyllgor Gweinidogion, mae'r ysgrifenyddiaeth wedi'i rhannu rhwng y Llywodraethau sy'n 
cymryd rhan, ac rydym wedi dweud yn glir bod angen cydweithio wrth osod agenda a 
chyflwyno papurau i'r Fforwm.  
 
O ran patrymau'r cyfarfodydd, mae'r amserlen yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd. Cynhelir y 
nesaf ar 27 Mehefin.  Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd pedwar cyfarfod yn cael eu cynnal cyn 
y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref, er ein bod yn cydnabod bod rhaid sicrhau rhywfaint o 
hyblygrwydd o ran amseriad y trafodaethau wrth i'r negodiadau barhau i ddatblygu. O ran y 
cwestiwn ynghylch sut y bydd y Fforwm yn adrodd yn ôl i'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion - er 
bod sefydlu'r Fforwm yn adlewyrchu swm y testunau i'w trafod, disgwylir y bydd 
trafodaethau'r Fforwm yn cael eu huwchgyfeirio i'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion lle bo angen, 
yn enwedig yn achos materion eang a thrawsbynciol.  
 
Edrychaf ymlaen at gael trafod y materion hyn ymhellach gyda'r Pwyllgor ddydd Llun 2 
Gorffennaf, gyda'r Gweinidog Tai ac Adfywio.   
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