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Annwyl Arglwyddes Hayter, 

Cytundeb Rhyngwladol: Confensiwn ar y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth 

Forol 

Yn dilyn ein llythyr dyddiedig 23 Mawrth 2022, lle gwnaethom rannu copi o’n seithfed adroddiad ar 

gytundebau rhyngwladol a ystyriwyd gan y Pwyllgor, efallai yr hoffech fod yn ymwybodol o’r ffaith ein 

bod wedi cael ymateb gan Lywodraeth Cymru i’n llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am y broses 

ymgynghori ar gyfer y Confensiwn ar y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth 

Forol (IOMAN).  

Mae’r memorandwm esboniadol ar gyfer y cytundeb hwn yn dweud bod Llywodraeth y DU wedi 

ymgynghori â'r Gweinyddiaethau Datganoledig ar ddrafftio'r Confensiwn a’u bod nhw hefyd yn 

fodlon ar y sefyllfa. Fodd bynnag, yn ei hymateb i’n llythyr, dywedodd Llywodraeth Cymru ‘[nad] 

ymgynghorodd Llywodraeth y DU â Llywodraeth Cymru wrth ddrafftio'r confensiwn’ a’i bod yn 

‘siomedig bod penderfyniad ar gyfer y DU gyfan, fel yr un i sefydlu'r sefydliad rhynglywodraethol 

newydd hwn, wedi cael ei wneud heb gysylltu a thrafod gyda Llywodraeth Cymru'. Mae’r ymateb yn 

croesawu’r camau i gryfhau cydweithredu rhyngwladol o ran gwella diogelwch mordwyaeth forol fyd-

eang, ond mae'n ei gwneud yn glir bod y confensiwn ‘yn effeithio ar bob rhan o'r DU ac mae angen i 

fuddiannau Cymru gael bod yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau’. 

Rydym yn ymwybodol bod y dyddiad cau ar gyfer craffu ar y cytundeb hwn wedi mynd heibio. Ond 

roeddem am ddwyn eich sylw at y gwahaniaeth hwn yn y broses ymgynghori.  

Hoffem hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i dynnu sylw at y ffaith y gallai ein gwaith craffu ar gytundebau 

rhyngwladol olygu gohebu â Llywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth. Gan hynny, mae’n 

bosibl na fyddwn bob amser yn gallu cyflawni gwaith craffu o fewn y cyfnod cychwynnol o 21 diwrnod 

Y Farwnes Hayter o Kentish Town  

Cadeirydd, Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi 
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a ddarparwyd gan Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol a Llywodraethu 2010, a rhannu felly wybodaeth 

berthnasol i lywio eich casgliadau. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth a allai fod yn 

berthnasol i'ch ystyriaeth gyffredinol o gytundebau rhyngwladol.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 


