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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: DC-JJ-00371-21 
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24 Chwefror 2021 

 
Annwyl Mick, 
 
Rwy'n ysgrifennu yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i roi gwybod i chi y 
bydd Cyfarfod Gweinidogol y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig (BIC) ar y Cyd rhwng Tai a 
Chynllunio Gofodol yn cael ei gynnal yfory ddydd Iau 25 Chwefror. Mae’r Gweinyddiaethau 
Aelodedig wedi cytuno i gynnal cyfarfod rhithwir a gynhelir gan Weithrediaeth Gogledd 
Iwerddon. Fel y Gweinidog sy'n gyfrifol am dai a chynllunio, byddaf yn cynrychioli 
Llywodraeth Cymru.  
 
Mae'r cyfarfod yn gyfle i Aelod-weinyddwyr y BIC drafod goblygiadau demograffeg newidiol 
y gweinyddiaethau a'r effaith bosibl y bydd hyn yn ei chael ar y sectorau cynllunio gofodol a 
thai.  Bydd hefyd yn galluogi trafodaeth ar sut y gallwn weithio i ddatrys y materion hyn ar y 
cyd.  
 
Bydd y cyfarfod yn rhoi cyfle i Weinidogion fyfyrio ar waith ar y cyd rhwng y sectorau gwaith 
Tai a Chynllunio Gofodol, tra hefyd yn cytuno ar Waith Blaengynllunio ar gyfer y ddau sector 
gwaith.  
 
Bydd y cyngor yn cytuno ar hysbysiad yn y cyfarfod a byddaf yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ei gyhoeddi a chanlyniad y cyfarfod, maes o law.   
 
Rwyf wedi ysgrifennu mewn termau tebyg at gadeiryddion y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, John Griffiths AS a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig, Mike Hedges AS. 
 
Yn gywir, 
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