
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh 
Language 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

 
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.   

 
 
David Rees AC 
Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd 
CF99 1NA  
 
SeneddMADY@cynulliad.cymru  
 
 
 
 

12 Tachwedd 2019 
 

Annwyl David,  
 
Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 5 Tachwedd lle’r oeddwn yn rhoi fy ymateb i gwestiynau’r 
Pwyllgor ynghylch y Strategaeth Ryngwladol a’r Concordat, rwy’n ysgrifennu i roi gwybod 
ichi am yr amserlen arfaethedig ar gyfer cyhoeddi dogfen y strategaeth derfynol. 
 
Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth y DU wedi galw Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr. Er 
mai etholiad ar gyfer y DU yw hwn, mae’r canllawiau ar gyfer gwneud cyhoeddiadau cyn 
etholiadau yn glir. Bydd y Pwyllgor yn gwybod o’r drafft a ymgynghorwyd arno’n ddiweddar, 
bod agweddau ar y strategaeth yn canolbwyntio ar weithio gyda Llywodraeth y DU er mwyn 
helpu i gyflawni ein huchelgais ryngwladol, ac felly rydw i wedi derbyn cyngor gan 
swyddogion nad yw’n briodol cyhoeddi’r strategaeth derfynol nes inni gael canlyniad yr 
etholiad ar gyfer Llywodraeth yn San Steffan. Felly, rwy’n bwriadu ei chyhoeddi yn y 
flwyddyn newydd.  
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’r Pwyllgor am ei ddiddordeb parhaus yn y gwaith o 
ddatblygu’r Strategaeth Ryngwladol.  
 
Yn gywir,  
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