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           04 Hydref 2021 
 
 
 
Annwyl Gadeirydd 
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 20 Medi ar Ddiogelu Gwybodaeth 
Gyfrinachol – cytundebau y DU/Estonia, y DU/Latfia, y DU/Gwlad Belg a'r DU/yr Eidal. 
 
Ein asesiad cyfreithiol o'r cytundebau hyn yw eu bod yn ymwneud â rhannu data a 
diogelwch cenedlaethol a’u bod felly yn faterion a gadwyd yn ôl.  
 
Mae'r darpariaethau sylweddol yn rhai lefel uchel ac mae’n debygol y byddai angen 
trefniadau gweithredu mewn perthynas â chyfnewidiadau penodol. Mae'r cytundebau'n 
ddarostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau cenedlaethol, a dylem ystyried a ydynt yn 
gwrthdaro â'r rhain. Rydym o'r farn nad ydynt yn gwrthdaro â deddfwriaeth diogelu data'r 
DU. 
 
Gan ei bod yn ofynnol i Weinidogion Cymru ystyried rhwymedigaethau rhyngwladol wrth 
wneud penderfyniadau, gallent wynebu Adolygiad Barnwrol neu gamau gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol am fethu â gwneud hynny. 
 
O ran ymgynghori, pe bai'r cytundebau'n cael effaith ar faterion datganoledig, byddai gan 
Lywodraeth Cymru ddiddordeb dilys yn y rhannau hynny o'r trafodaethau ac felly byddai 
disgwyl y byddai ymgynghori’n digwydd â hi. Yn ein barn ni, mae'r cytundebau hyn yn rhai 
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lefel uchel ac yn ymwneud â materion a gadwyd yn ôl felly nid oes disgwyl bod 
ymgynghori’n digwydd.    
 
 

Yn gywir  
 

 
 

MARK DRAKEFORD 


