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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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6 Mawrth 2023 

 
Annwyl Huw, 
 
Y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch 
a Mudo 
 
Rwy’n ysgrifennu yn dilyn fy llythyr dyddiedig 24 Ionawr ac yn unol â’r Cytundeb 
Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, i adrodd ar gyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar 
Ddiogelwch a Mudo a gynhaliwyd ar 1 Chwefror. Roeddwn wedi gobeithio rhoi gwybod ichi 
am eitemau’r agenda cyn y cyfarfod, ond yn anffodus ni ddaethant i law tan 48 o oriau cyn 
i’r cyfarfod ddechrau, ac nad oedd hynny’n caniatáu digon o amser. Rwy’n gobeithio y daw’r 
arfer o rannu dogfennau mewn modd amserol yn norm yn y dyfodol ar gyfer cyfarfodydd y 
Grŵp Rhyngweinidogol hwn. 

 
Roedd y Gwir Anrh. Suella Braverman KC Aelod o Senedd San Steffan, yn rhinwedd ei 
swydd fel Cadeirydd, Gweinidog Diwylliant, Ewrop a Datblygu Rhyngwladol Llywodraeth yr 
Alban, Neil Gray ASA, a Phennaeth Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon, Dr Jayne Brady 
yn bresennol yn y cyfarfod. 

 
Yn ystod y cyfarfod, ail-bwysleisiais ffocws Llywodraeth Cymru ar atal troseddu, gan 
groesawu’r cyfle a ddarperir gan y Grŵp Rhyngweinidogol hwn i rannu’r arferion gorau.  
 
Hefyd, roedd y cyfarfod yn gyfle i drafod ein barn ar y Ddeddf Cenedligrwydd a Ffiniau 
newydd, ac awgrymais y dylai cyfarfod nesaf y Grŵp Rhyngweinidogol ganolbwyntio ar 
wella mynediad i lwybrau mudo diogel a chyfreithiol. Mynegais bryderon Llywodraeth Cymru 
am bolisi presennol Llywodraeth y DU sy’n atal ceiswyr lloches rhag chwilio am gyflogaeth, 
a’r problemau llety sy’n parhau.  
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Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mai, a byddaf yn rhoi gwybod ichi unwaith y bydd dyddiad 
wedi ei bennu. 

 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn  Interministerial Group for Safety, Security 
and Migration Communiqué: 1 February 2023 - GOV.UK (www.gov.uk). 

 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb 
a Chyfiawnder Cymdeithasol. 
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