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Annwyl Mick 
 
Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i lythyr dyddiedig 23 Hydref gan eich rhagflaenydd 
ynghylch ymchwiliad eich Pwyllgor, sef 'Llais cryfach i Gymru'.  
 
Amlinellwyd ein barn am weithrediad strwythurau'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn y ddogfen 
'Brexit a Datganoli' a gyhoeddwyd ym mis Mehefin eleni. Rydym yn parhau o'r farn nad yw 
rôl a threfniadau gweithio'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn ddigonol ar gyfer yr heriau 
newydd a wynebwn, a bod yn rhaid diwygio systemau rhynglywodraethol y DU drwy sefydlu 
Cyngor y Gweinidogion newydd ar gyfer y DU a fydd yn cael ei wasanaethu gan 
ysgrifenyddiaeth annibynnol, ac yn cael ei gefnogi gan system i ddatrys anghydfodau.  
 
Yn y cyfamser, rydym am weld newid sylweddol yn y ffordd y mae'r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion yn gweithredu. Mae'n wir cydnabod y bu cyfarfod y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ym mis Hydref yn fwy cadarnhaol ei naws na welwyd hyd 
yn hyn. Bu modd i'r pedair gweinyddiaeth gytuno ar gyfres o egwyddorion ar gyfer datblygu 
fframweithiau'r DU. Rydyn ni, o'r cychwyn, wedi cydnabod y bydd hyn yn hanfodol er mwyn 
sicrhau na fydd unrhyw rwystrau newydd yn cael eu creu a fydd yn cyfyngu ar y gallu i 
symud nwyddau a gwasanaethau yn rhydd o fewn y DU o ganlyniad i ymadael â'r UE. 
Rydym bellach yn disgwyl gweld y cynnydd hwn yn parhau drwy gynnal cyfarfodydd 
rheolaidd o’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) sydd wirioneddol yn 
gydweithredol eu natur. Mae angen inni hefyd gynnal Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion unwaith eto gan ein bod yn agosáu at flwyddyn ers y cyfarfod diwethaf, a 
gynhaliwyd gennym ni yng Nghaerdydd. Wrth i faterion fynd yn eu blaen, rwy'n rhagweld y 
bydd adborth rheolaidd yn cael ei roi i'r Cynulliad a/neu ei Bwyllgorau ar ganlyniadau 
cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r UE) a Chyfarfod Llawn y Cyd-
bwyllgor Gweinidogion.  
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Gan edrych ymlaen at yr heriau hirdymor ynghylch sut y bydd y Gweinyddiaethau 
Datganoledig a Llywodraeth y DU yn ymwneud â'i gilydd a gweithio'n adeiladol y tu allan i'r 
UE, mae'n amlwg i mi y bydd effaith gynyddol y Fframweithiau rydym yn bwriadu cytuno 
arnynt, heb os, yn arwain at gysylltiadau gweithio rhynglywodraethol mwy cadarn yn y DU. 
Bydd angen inni ailfeddwl llawer ynghylch y ffordd rydym yn mynd ati i gynnal busnes ar 
faterion sy’n berthnasol i’r holl weinyddiaethau, o ran materion datganoledig sy’n berthnasol 
i'r DU gyfan a materion heb eu datganoli ond sy’n berthnasol iawn i’r gweinyddiaethau 
datganoledig. Rydym wedi amlinellu ein barn am y materion hyn yn y ddogfen 'Brexit a 
Datganoli', ond pwysleisiwyd nad oes gennym ni, nac unrhyw un arall, fonopoli ar syniadau 
da, a'i bod bellach yn hanfodol inni gynnal trafodaeth agored ar y weledigaeth ar gyfer 
cysylltiadau o fewn y DU yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at gael barn y Pwyllgor am y 
materion hyn.  
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