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05 Medi 2022 
 
Annwyl Huw 
 
 
Cytundebau rhynglywodraethol 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 19 Gorffennaf, yn gofyn am wybodaeth yn ymwneud â 
chytundebau rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Rwyf wedi 
darparu ymateb isod i bob un o’ch tri chwestiwn. 

 
i. darparu manylion pob cytundeb rhynglywodraethol sy’n ymwneud â 

deddfwriaeth sylfaenol sydd ar waith, sut maent yn cael eu defnyddio, a 

phryd y cânt eu hadolygu; 

 
iii. rhoi gwybod i ni sut a phryd yr ydych yn bwriadu cyhoeddi manylion yr holl 

gytundebau sy’n ymwneud, neu sydd wedi ymwneud, â gweithredu 

deddfwriaeth sylfaenol, yn unol â pharagraff 17 o’r Cytundeb Cysylltiadau 

Rhyngsefydiadol. 

 
Fel rhan o’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydiadol, mae tudalen we bwrpasol wedi’i chreu 
ac mae ar gael yn Concordatau, memoranda cyd-ddealltwriaeth a chytundebau eraill | 
LLYW.CYMRU. Nid yw wedi’i chyfyngu i’r cytundebau hynny rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU sy’n ymwneud â deddfwriaeth sylfaenol. Mae fy swyddogion wrthi’n 
sicrhau bod pob cytundeb perthnasol yn cael ei gyhoeddi ar y dudalen hon. Ein nod yw 
cwblhau’r gwaith hwn yn ystod cyfnod yr hydref. Defnyddir y cytundebau hyn i gefnogi 
cydweithio yn y meysydd polisi perthnasol. Cânt eu hadolygu’n rheolaidd a’u diweddaru fel 
y bo’n briodol. 
 

ii. darparu manylion unrhyw gytundebau o’r fath yr ymrwymwyd iddynt gan 

Lywodraeth flaenorol Cymru nad ydynt bellach mewn grym, gan gynnwys 

pryd y daethant i ben; 
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Hyd yma, nid ydym wedi cadw cofnod canolog o gytundebau o’r fath, ond bwriadwn sicrhau 
y bydd y dudalen bwrpasol ar wefan Llywodraeth Cymru yn cael ei hadolygu’n rheolaidd ac 
yn cynnwys cytundebau sydd mewn grym a chytundebau sydd wedi dod i ben. 
 
 
 
Yn gywir 
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