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Annwyl Cadeirydd, 
 
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 5 Tachwedd, mewn perthynas â'r Cytundeb 
Masnach a Chydweithredu. Rwyf wedi nodi ymatebion i bob un o'ch cwestiynau isod. 
 
A yw Llywodraeth Cymru wedi cael unrhyw ymateb i'w chais i gael rôl ehangach na’r hyn 
sydd ynghlwm wrth gael statws sylwedydd yn y Cyngor Partneriaeth a sefydlwyd o dan y 
Cytundeb Masnach a Chydweithredu? 
 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol o lythyr Gweinidog yr Economi at yr Arglwydd Frost ym mis 
Mehefin 2021, a oedd yn glir y dylai Gweinidogion Cymru allu cyfrannu ar faterion sy'n dod 
o fewn cymhwysedd datganoledig fel cyfranogwyr gweithredol yng nghyfarfodydd y Cyngor 
Partneriaeth, a dyma ein safbwynt ni o hyd. Ni chafwyd ymateb ar hyn o bryd gan 
Lywodraeth y DU ond rydym yn bwriadu codi hyn gyda'r Ysgrifennydd Tramor o ystyried ei 
chyfrifoldebau newydd dros berthynas y DU a'r UE.  
 
Beth yw rôl swyddogion Llywodraeth Cymru yn y Gweithgorau a'r Pwyllgorau a sefydlwyd o 
dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu? Yn benodol:  

- a fyddai modd i chi gadarnhau a yw swyddogion Llywodraeth Cymru yn cael eu 
gwahodd yn rheolaidd i gymryd rhan ym mhob un o gyfarfodydd y Gweithgorau a’r 
Pwyllgorau, neu a ydynt yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd penodol yn unig?  
- a fyddai modd i chi nodi sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi gwybodaeth i'r 
Senedd am y rôl y mae’n ei chwarae yn y cyfarfodydd hyn, y materion a gaiff eu 
trafod yn ystod y cyfarfodydd, ac unrhyw gytundebau sy’n cael eu taro? 

 
Nid ydym yn cael ein gwahodd yn rheolaidd i gymryd rhan ym mhob Pwyllgor, ond mewn 
perthynas â'r Pwyllgorau a'r Gweithgorau hynny lle mae gennym fuddiant datganoledig, 
mae ymgysylltu ar lefel swyddogol rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU wedi bod yn dda ar y cyfan. Mae swyddogion wedi bod yn rhan o'r paratoadau ar gyfer 
nifer o'r Pwyllgorau Arbenigol a'r Pwyllgorau Arbenigol Masnach, ac yna maent wedi 
mynychu'r Pwyllgorau hyn fel sylwedyddion. Mae hyn yn cynnwys y Pwyllgorau Arbenigol ar 
Ynni; Pysgodfeydd; Mesurau Iechydol a Ffytoiechydydol (SPS); Gorfodi'r Gyfraith a 
Chydweithredu Barnwrol; a Rhaglenni'r Undeb; a'r Pwyllgorau Masnach Arbenigol ar 
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Nwyddau; Masnach mewn Gwasanaethau, Buddsoddi a Digidol; Tegwch yn y Farchnad a 
Chystadleuaeth Agored a Theg a Datblygu Cynaliadwy; a Rhwystrau Technegol i Fasnach.  
 
Oherwydd bod Llywodraethau Datganoledig o fewn cwmpas Pennod Arferion Rheoleiddio 
Da'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu, mae gan swyddogion Llywodraeth Cymru rôl fwy 
gweithredol fel rhan o ddirprwyaeth y DU ar gyfer y Pwyllgor Arbenigol ar Gydweithredu 
Rheoleiddiol. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan yn y gwaith o baratoi deunyddiau ar gyfer y 
Pwyllgor a chytuno ar agendâu, cofnodion a deunyddiau cysylltiedig.   
 
Sefydlwyd cyn-gyfarfodydd swyddogol ar lefel gweithredol er mwyn trafod eitemau posibl ar 
yr agenda, a safbwyntiau'r DU ar faterion a gaiff eu trafod rhwng y DU a'r UE yn y 
Pwyllgorau eu hunain. Mae'r cyn-gyfarfodydd hyn yn fewnol i'r llywodraeth. Mae 
Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ymgynghori â'r Llywodraethau Datganoledig ar 
safbwyntiau'r DU, ond os na ellir cytuno ar safbwynt y DU, mae Llywodraeth y DU yn cadw'r 
hawl i benderfynu pa ddull y bydd y DU yn ei gymryd. Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y 
Pwyllgor ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd, yn: Cyfarfodydd Cyngor Partneriaeth yr UE a’r 
DU a Phwyllgorau Arbenigol o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu | Y Comisiwn 
Ewropeaidd (europa.eu) (fe'u cyhoeddir hefyd ar gov.uk, ond nid mewn un man). Byddwn 
yn parhau i gyhoeddi Datganiadau Ysgrifenedig Gweinidogol yn dilyn cyfarfodydd y Cyngor 
Partneriaeth. Hefyd, yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol, byddwn yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd am gyfarfodydd y Grŵp Rhyngweinidogol newydd ar 
berthynas y DU a’r UE, y disgwyliwn iddo gael ei sefydlu yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ar 
ganlyniad yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol. 
 
A yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno unrhyw sylwadau i Lywodraeth y DU ar rôl 
cynrychiolwyr Cymru yn y Fforwm Cymdeithas Sifil a'r Grŵp Cynghori Domestig a sefydlwyd 
o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu? 
 
Mae swyddogion o Lywodraeth y DU a'r Llywodraethau Datganoledig yn cynnal cyfarfodydd 
rheolaidd lle trafodir materion sy'n ymwneud â llywodraethu'r Cytundeb Masnach a 
Chydweithredu. Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi ymgysylltu'n gadarnhaol, ac mae 
swyddogion datganoledig wedi pwysleisio ar sawl achlysur bwysigrwydd sicrhau bod 
aelodaeth y grwpiau hyn yn cynrychioli pob rhan o'r DU yn ogystal â busnes a chymdeithas 
sifil.  
 
A yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd unrhyw gamau i dynnu sylw sefydliadau, busnesau a 
chynrychiolwyr o Gymru at y Datganiad o Ddiddordeb ynghylch bod yn aelod o'r Fforwm 
Cymdeithas Sifil a'r Grŵp Cynghori Domestig? 
 
Pan gyhoeddwyd y Datganiad o Ddiddordeb, gofynnwyd i grwpiau Llywodraeth Cymru y 
mae eu cyfrifoldebau'n ymwneud â gweithredu'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu 
ledaenu'r Datganiad o Ddiddordeb i'w rhanddeiliaid. 
 
Rwy'n gobeithio y bydd y Pwyllgor yn gweld yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol. 
 

Yn gywir, 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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