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Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 28 Chwefror ynghylch craffu ar gyfarfodydd y Cyd-
bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE). Rwy’n croesawu’r craffu adeiladol sydd wedi ei 
gyflawni gan y Pwyllgor hyd yn hyn. Byddwn yn fodlon gweithio gyda chi i ddatblygu 
mecanwaith a fydd yn helpu eich pwyllgor i gyflawni ei swyddogaethau craffu, a hynny drwy 
sicrhau bod gwaith y Cyd-bwyllgor yn fwy gweladwy, er y byddai angen gwarchod natur 
cyfrinachol trafodaethau a phapurau’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion. Er mwyn gwneud hynny, 
bydd angen sicrhau bod trefniadau’r Cyd-bwyllgor ei hunan yn fwy effeithiol, ac fe’i 
cofnodwyd ein bod ninnau eisoes wedi galw am hynny (fel sy’n cael ei adlewyrchu yn llythyr 
y Prif Weinidog atoch chi ar 13 Mawrth am y strwythurau rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig 
â phroses Brexit a’r trefniadau wedi Brexit). 
 
Rydym yn disgwyl cynnal rhagor o drafodaethau gyda Llywodraeth y DU a llywodraethau 
datganoledig eraill yn ystod yr wythnosau nesaf ynghylch cyfnod gwaith nesaf y Cyd-
bwyllgor, gan gynnwys ei rôl o ran goruchwylio’r negodiadau gyda’r UE, fel y’i cytunwyd 
arni. Ar hyn o bryd ni chytunwyd ar flaenraglen waith i’r Cyd-bwyllgor, nac ychwaith ar 
unrhyw ddyddiadau terfynol ar gyfer cyfarfodydd, sydd yn destun cryn bryder i ni. 
 
Hoffwn gynnig felly ein bod yn cyfarfod ar ôl y Pasg, pan ddylem wybod mwy ynghylch 
cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor yn y dyfodol a’r ymgysylltu rhynglywodraethol sy’n ymwneud â’r 
DU yn ymadael â’r UE. Byddwn wedyn yn gallu trafod beth fydd y ffordd orau o helpu’r 
Pwyllgor i gyflawni ei swyddogaethau craffu, mewn perthynas â threfniadau’r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (negodiadau’r UE) ac yn ehangach. 
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