
 

 

 

24 Gorffennaf 2019 

Annwyl Eluned,  

Cais am wybodaeth bellach yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 10 Mehefin 2019 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar 10 

Mehefin 2019. Rwy'n ysgrifennu i ofyn ichi ymateb i nifer o gwestiynau a gododd yn ystod 

y sesiwn. 

Strategaeth ryngwladol 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r cynnydd a wnaethoch o ran pennu strategaeth ryngwladol 

Cymru yng ngoleuni ymadawiad y DU â'r UE, a'r sicrwydd a gafwyd gennych y caiff y 

strategaeth ei chyhoeddi cyn toriad yr haf. A allwch chi amlinellu'r broses ymgynghori a 

ddefnyddiwyd gennych i gyrraedd y strategaeth hon, a rhoi rhestr gyflawn i'r Pwyllgor o'r 

ymatebion a gawsoch? 

Swyddfeydd rhyngwladol 

Roedd yn ddiddorol gennyf glywed am rôl y Pennaeth Rheoli Perfformiad ar gyfer y 

swyddfeydd tramor, a'r data perfformiad a gasglwyd ganddo ar gyfer y 21 swyddfa 

dramor. Fe wnaethoch ymrwymo yn y cyfarfod i rannu'r data perfformiad â'r Pwyllgor yn 

chwarterol. Croesawn yr ymrwymiad hwnnw ac edrychwn ymlaen at gael eich adroddiad 

cyntaf yn yr hydref. 

Concordat ar gytundebau rhyngwladol 

Yn y sesiwn, dywedasoch fod concordat gyda Llywodraeth y DU yn cael ei ddrafftio i nodi 

sut y bydd cytundebau masnach yn y dyfodol yn cael eu trafod ac i sicrhau bod 
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dealltwriaeth o sut mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu i'r broses honno. Er mwyn gwella 

dealltwriaeth y Pwyllgor o'r broses, a fyddech cystal ag ymateb i'r canlynol: 

• beth yw cyfraniad Llywodraeth Cymru i'r broses honno; 

• a yw Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu unrhyw ddogfennaeth ac, os felly, a ellir ei 

rhannu â'r Pwyllgor; 

• a oes gennych gynigion ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar y materion hyn; 

• â phwy yn Llywodraeth y DU yr ydych chi'n trafod; ac 

• erbyn pryd yr ydych chi'n disgwyl dod i gytundeb ar y materion hyn? 

 

Byddwn yn hynod ddiolchgar pe byddech yn ymateb erbyn 6 Medi 2019. 

Yn gywir,  

 

David Rees AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 


