
 

       

      

 

21 Ionawr 2020 

Annwyl Eluned, 

Cytundebau rhyngwladol a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol ar 13 Ionawr 2020 

Fel rhan o'n gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol, ystyriodd y Pwyllgor Materion 

Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y cytundebau a ganlyn yn ein cyfarfod ar 13 Ionawr 

2020: 

• Cytundeb yn sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd 

Iwerddon a Gweriniaeth Lebanon; 

• Cytundeb Partneriaeth Strategol a Chydweithredu rhwng Teyrnas Unedig Prydain 

Fawr a Gogledd Iwerddon a Georgia; 

• Cytundeb yn sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd 

Iwerddon a Gweriniaeth Tiwnisia. 

Ymhob achos cododd y Pwyllgor gwestiynau ynghylch lefel yr ymwneud a gafodd 

Llywodraeth Cymru yn ystod y broses negodi. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn 

ymateb i'r ymholiadau a ganlyn. 

Cytundeb yn sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon 

a Gweriniaeth Lebanon 

Mae'r cytundeb hwn yn cyfeirio at feysydd cydweithredu sy'n mynd y tu hwnt i fasnach yn 

unig, fel amaethyddiaeth, pysgodfeydd, addysg a'r amgylchedd. Er bod y Memorandwm 

Esboniadol yn nodi bod Llywodraeth y DU wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

Eluned Morgan AC 

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 



 

Gweinyddiaethau Datganoledig yn rheolaidd, nid oes cyfeiriad at ymgynghori â 

Llywodraeth Cymru yn ystod y broses negodi.  

Allwch chi amlinellu pa ran, os o gwbl, oedd gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu 

a negodi’r cytundeb hwn? 

Mae Atodiad 3 y cytundeb yn cyfeirio at ryddhau’n raddol ragor o fasnach mewn 

amaethyddiaeth, pysgodfeydd a chynhyrchion amaethyddol.  

Allwch chi amlinellu a yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw asesiad o’r 

cyfleoedd a’r risgiau posibl i'r sectorau hyn yng Nghymru, pe byddai rhagor o 

fasnach yn cael ei rhyddhau? 

Cytundeb Partneriaeth Strategol a Chydweithredu rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a 

Gogledd Iwerddon a Georgia 

Er bod effaith y cytundeb hwn ar Gymru yn fach iawn, o safbwynt masnach, mae'n cynnwys 

meysydd ehangach ar gyfer cydweithredu mewn meysydd sydd wedi'u datganoli neu y 

bydd angen eu gweithredu ar lefel ddatganoledig.  

Nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn nodi'n glir pa fewnbwn penodol a gafodd 

Llywodraeth Cymru yn y broses hon – dim ond nodi bod y Gweinyddiaethau Datganoledig 

wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. 

Allwch chi amlinellu pa gyfle i ymwneud a gafodd Llywodraeth Cymru wrth i’r DU 

negodi’r cytundeb hwn, yn enwedig mewn perthynas â meysydd sydd wedi'u 

datganoli neu y bydd angen eu gweithredu ar lefel ddatganoledig? 

Cytundeb yn sefydlu Cymdeithas rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon 

a Gweriniaeth Tiwnisia 

Yn ogystal ag ymdrin â masnach, mae'r cytundeb hwn hefyd yn ymwneud ag 

ymrwymiadau cydweithredu mewn meysydd cymhwysedd datganoledig fel 

amaethyddiaeth, addysg, ynni, yr amgylchedd, twristiaeth a materion cymdeithasol a 

diwylliannol. 

Unwaith eto, mae gennym ddiddordeb yn lefel yr ymwneud a gafodd Llywodraeth Cymru 

yn natblygiad y cytundeb hwn. 

Er bod y Memorandwm Esboniadol yn sôn bod y Gweinyddiaethau Datganoledig wedi cael 

y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd, nid oes unrhyw sôn yr ymgynghorwyd yn 

uniongyrchol â Llywodraeth Cymru.  



 

Allwch chi amlinellu pa ran, os o gwbl, oedd gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu 

a negodi’r cytundeb hwn? 

Yn gywir  

 

David Rees AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 


