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Annwyl Mark 

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

Diolch i chi am eich ymateb, dyddiedig 18 Ionawr, i fy llythyr dyddiedig 5 Tachwedd 2021 mewn 

perthynas â'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Trafodwyd eich llythyr yn ein cyfarfod ar 24 

Ionawr. 

Rydym yn rhannu eich siom nad yw Llywodraeth y DU wedi ymateb i gais Gweinidog yr Economi  a 

wnaed ym mis Mehefin 2021, i Weinidogion Cymru gyfrannu ar faterion sy’n syrthio oddi fewn i 

gymhwysedd datganoledig fel cyfranogwyr gweithredol y Cyngor Partneriaeth. Edrychwn ymlaen at 

glywed canlyniad eich trafodaethau gyda’r Ysgrifennydd Tramor a gofynnwn bod y Pwyllgor yn cael 

gwybod cyn gynted â phosibl. At hynny, fe fyddem yn croesawu cadarnhad o ran a fydd trefniadau’r 

pedair gwlad ar gyfer y Cytundeb Masnach a Chydweithredu a’r Cytundeb Ymadael – a gyfathrebwyd 

gan yr Arglwydd Frost ym mis Mai 2021 – yn parhau o dan yr Ysgrifennydd Tramor, ac a yw 

Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r trefniadau gael eu hadolygu er mwyn adlewyrchu’r trefniadau 

hynny’n well.  

Rydym yn croesawu eich ymrwymiad i barhau i gyhoeddi datganiadau gweinidogol ysgrifenedig yn 

dilyn cyfarfodydd y Cyngor Partneriaeth. Yn ein llythyr cyntaf, fe wnaethom ofyn hefyd sut y mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw’r Senedd i’r funud ynghylch y rhan y mae’n ei chwarae yn y 

cyfarfodydd hyn, a’r materion a drafodir. Mewn ymateb, fe wnaethoch gyfeirio’r Pwyllgor at wefan y 

Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cofnodion cyfarfodydd.  

Rydym wedi ein siomi gan yr ymateb hwn. Ni ddylai fod yn ddyletswydd ar Aelodau o’r Senedd i 

chwilio cofnodion ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd, er mwyn gallu cynnal gwaith craffu ar rôl 

Llywodraeth Cymru yn y cyrff hyn. Er ein bod yn derbyn efallai na fydd adroddiadau ar bob cyfarfod 

unigol yn gymesur, gofynnwn i chi ailystyried eich ymateb i ni, ac ystyried mecanwaith cymesur ond 

mwy tryloyw ar gyfer hysbysu’r Senedd o bresenoldeb Llywodraeth Cymru yn y cyfarfodydd hyn, y 

materion a drafodwyd a’r pwyntiau a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth gynrychioli buddiannau 

Cymru. Bydd llawer o gyfarfodydd y pwyllgorau hyn o gryn bwysigrwydd ac o ddiddordeb i 
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randdeiliaid yng Nghymru, a dylai’r wybodaeth hon fod ar gael yn rhwydd – neu’n hawdd i gael 

gafael arni – i randdeiliaid ac Aelodau o’r Senedd.  

Rydym yn ymwybodol bod cydweithwyr seneddol ledled y DU yn rhannu ein pryderon am y diffyg 

tryloywder ynghylch gweithrediad strwythurau llywodraethu y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. 

Byddai’n ddefnyddiol pe gallai pedair llywodraeth y DU ystyried y mater hwn ar y cyd, yn ogystal â’r 

modd y gellid mynd i’r afael ag ef.  

Yn olaf, rydym yn croesawu’r ymgysylltiad rhwng Llywodraeth y DU a swyddogion Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â rôl cynrychiolaeth Cymru yn y Fforwm Cymdeithas Sifil a’r Grŵp Cynghori 

Domestig, a sefydlwyd o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Byddem yn ddiolchgar pe 

gallech gadarnhau sawl Datganiad o Ddiddordeb a ddaeth i law gan Gymru o ganlyniad i’r 

ymarferiad, a phryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl gweld cyhoeddi canlyniad y broses 

Datganiadau o Ddiddordeb a gwybodaeth ynghylch cyfarfodydd. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
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