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Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Gorffennaf 2019 ynglŷn â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-
sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.   
 
Yn gyntaf, hoffwn eich sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwbl ymrwymedig i'r egwyddorion 
o dryloywder y seiliwyd y cytundeb arnynt ac i gefnogi rôl graffu'r Cynulliad. Mae'r cytundeb 
hefyd yn cydnabod ein cyfrifoldeb am gysylltiadau â gweinyddiaethau eraill y DU a bod 
angen cynnal trafodaethau rhynglywodraethol cyfrinachol. Ar ran Llywodraeth Cymru, 
hoffwn ymddiheuro am unrhyw ddryswch sydd wedi codi ynghylch darparu crynodeb 
ysgrifenedig o gyfarfodydd gweinidogol sy’n dod o fewn cwmpas y cytundeb. Rhagdybiom, 
lle'r oeddem wedi darparu datganiadau ysgrifenedig i'r Cynulliad cyn hyn, yn amlinellu 
canlyniadau cyfarfodydd a fyddai yn awr yn dod o dan y cytundeb, y byddai'n ddefnyddiol o 
hyd pe byddem yn parhau â'r ymarfer hwn ac y byddai hyn hefyd yn cydymffurfio â'n 
rhwymedigaeth o dan baragraff 14 o'r cytundeb. Rydym yn cydnabod efallai na fydd 
datganiad ysgrifenedig yn briodol yn yr holl amgylchiadau ac yn yr achosion hynny byddem 
yn darparu crynodeb ysgrifenedig o'r cyfarfod(ydd) perthnasol drwy lythyr yn uniongyrchol i'r 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac unrhyw bwyllgor(au) perthnasol 
arall/eraill.  
 
Rwy'n gwerthfawrogi fodd bynnag y gallwn wneud mwy i roi gwybod ichi ymlaen llaw am y 
dull yr ydym yn debygol o'i ddefnyddio i adrodd ar ganlyniadau cyfarfodydd o'r fath. Felly, o 
hyn ymlaen, pan fydd datganiad ysgrifenedig yn briodol byddwn yn rhoi gwybod ichi cyn ei 
gyhoeddi/adeg ei gyhoeddi. Byddwn yn tynnu sylw’n benodol at y datganiad ysgrifenedig ei 
hun ac yn dweud mai datganiad ysgrifenedig ydyw o'r materion a drafodwyd yn y cyfarfod.  
 
Fel yr ydych yn gwybod, cynrychiolais i Lywodraeth Cymru mewn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) ar 9 Mai. Ar 23 Mai, cyhoeddais ddatganiad 
ysgrifenedig gweinidogol yn crynhoi'r trafodaethau a gynhaliwyd yn y cyfarfod hwnnw. Mae'r 
datganiad hwnnw i'w weld yma:  
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https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-cyd-bwyllgor-gweinidogion-negodiadau-
ewropeaidd?_ga=2.139007923.1819859571.1566993684-445189438.1545297831  
 
Cynrychiolais Lywodraeth Cymru hefyd yng nghyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion ar 
Ewrop yn Llundain ar 13 Mehefin. Hoffwn ymddiheuro’n diffuant am yr oedi cyn rhoi'r 
diweddaraf ichi yn dilyn y cyfarfod hwnnw. Canolbwyntiodd y cyfarfod hwnnw ar gyfarfod y 
Cyngor Ewropeaidd ym mis Mehefin, Llywyddiaeth y Ffindir o'r Cyngor Ewropeaidd a 
Chyfarwyddeb yr Haf. 
 
Yn ystod y drafodaeth am gyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ym mis Mehefin, croesawais yr 
ymrwymiad i gydweithredu diffuant parhaus a gofynnais am ddiweddariad pellach ar 
ddatblygiadau’r Fframwaith Ariannol Amlflwydd, gan nodi hefyd siom ynglŷn â’r ymgysylltu â 
fu rhwng y Gweinyddiaethau Datganoledig ar y mater hwn hyd yma. Cafodd cynnydd y 
Fframwaith Ariannol Amlflwydd ei ystyried hefyd yn ystod y drafodaeth ar Lywyddiaeth y 
Ffindir.  
 
Mynegais fy siom yn glir ynglŷn ag agwedd Llywodraeth y DU tuag at gynnwys y 
Gweinyddiaethau Datganoledig yng nghynllun y system ariannu newydd o dan y Gronfa 
Ffyniant Gyffredin a gofynnais am eitem benodol ar yr agenda ynglŷn â'r mater hwn yn y 
cyfarfod nesaf y disgwylir iddo gael ei gynnal ddechrau mis Hydref. 
 
O ran y drafodaeth ar Gyfarwyddeb yr Haf, gofynnais am ymrwymiad gan Lywodraeth y DU 
i ddadansoddi'r sylfaen dystiolaeth ymhellach cyn pennu safbwynt ar y Gyfarwyddeb.  
 
Yng nghyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) ar 12 Medi, ni 
chefais fy sicrhau o gwbl y byddai’r negodiadau presennol gyda’r UE yn arwain at gytundeb. 
O ganlyniad, ymadael heb gytundeb yw’r sefyllfa rydym yn ei rhagdybio yn bennaf wrth 
gynllunio, ac rydym yn parhau i ganolbwyntio ar amddiffyn Cymru hyd eithaf ein gallu.     
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol 
a Deddfwriaeth Ychwanegol. 
 
 
 
Yn gywir 
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