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Annwyl Mark  

Cytundebau rhwng y DU a’r UE: Y Cytundeb Masnach a Chydweithredu 

Yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd gennym ddydd Llun yr wythnos hon, gwnaethom drafod y 
datblygiadau diweddaraf mewn perthynas â chytundebau rhwng y DU a’r UE. Yn sgil y trafodaethau 
hynny, cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion, yn enwedig mewn 
perthynas â'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Felly, byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu 
rhagor o fanylion mewn perthynas â'r pwyntiau a ganlyn: 

 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? 

 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? 
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 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? 

 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?  

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb gennych cyn gynted â phosibl.   

Yn gywir,  

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 


