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Annwyl David, 

byddwn yn hapus i ymhelaethu ar yr atebion hyn yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor. 

Trefniadau gwahanu rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

1. Dywedodd y Memorandwm Esboniadol [ar gyfer y Cytundeb Gwahanu] i 

wir, ac amlinellu natur eich trafodaethau â Llywodraeth y DU, yn benodol mewn 

Rhannwyd y cytundeb drafft â swyddogion Llywodraeth Cymru yn union cyn iddo gael ei 
gyhoeddi, ond roedd hyn er mwyn gweld y manylion y cytunwyd arnynt ymlaen llaw yn 
hytrach
bob cam mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn galw ar Lywodraeth y DU am broses o 
gydweithio a chydberchnogaeth

UE yn y dyfodol. Nid yw Llywodraeth y DU wedi gweithio ar y sail 
honno, ac yn hyn o beth 
wnaethpwyd gan Lywodraeth y DU yn unig.

2.
drafod a gwneud cytundebau ychwanegol ar drefniadau
Economaidd Ewropeaidd/Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop cyn diwedd y cyfnod 
pontio.
chwarae yn y trafodaethau hyn?

Ewropeaidd/



masnach ac ardaloedd nad ydynt yn ardaloedd masnach.  

o ystyried ei 
chyfrifoldeb am gysylltiadau dwyochrog ehangach â phob gwl
Ewrop, i sicrhau cysondeb yn y Cytundeb Masnach R
lefel yr integreiddio rhwng y DU a gwledydd yr Ardal Economaidd 
Ewropeaidd/Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop, rydym wedi cael ein hysbysu bod y DU 
yn ceisio cysondeb, cyn belled ag y bo modd, a bod trefniadau eisoes ar waith.     

I sicrhau bod y gweinyddiaethau datganoledig yn cael y wybodaeth ddiweddaf am y

lefel uchel y DU ac wedi cynnig rhoi diweddariadau rheolaidd ar lefel swyddogol a lefel 
weinidogol, gan alinio â mecanweithiau cyfathrebu ac ymgysylltu presennol. Rydym eto 
i weld a fydd y trefniadau hyn yn cael eu anrhydeddu yn rheolaidd.

Hyderaf fod yr atebion hyn yn rhoi diweddariad digonol.
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