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Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 31 Ionawr 2019.  
 
Fel y nodwyd yn yr atodiad at lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd at yr Arglwydd Boswell, dyddiedig 25 Ionawr 2019, mae Brexit yn effeithio ar 
amrywiaeth eang o gytundebau rhyngwladol. Nid yw’r rhain i gyd yn dod o fewn fy mriff i ac 
mae Gweinidogion yn cadw’r cyfrifoldeb am gytundebau rhyngwladol sydd o fewn eu cylch 
gwaith nhw. Felly, dim ond â'r cytundebau hynny - neu fasnach ryngwladol - sy’n rhan o’m 
cyfrifoldebau i fel gweinidog y mae’r ymateb hwn yn ymdrin (gweler Atodiad A).  

 
Byddaf yn ymdrin â’ch ceisiadau yn unigol ond yn gyntaf hoffwn roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi am yr ymgysylltu rhwng yr Adran dros Fasnach Ryngwladol a Llywodraeth 
Cymru, er mwyn rhoi'r cyd-destun.    
 
Fel y byddwch yn gwybod, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i bwyso am ymgysylltu 
effeithiol rhwng Llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig ynghylch pob cytundeb 
masnach; yn arbennig, rydym wedi galw am Gydgyngor Gweinidogion ar Fasnach 
Ryngwladol. Rwy’n gweld y cyhoeddiad diweddar gan Weinidogion Llywodraeth y DU yn 
Nhŷ'r Arglwyddi am eu bwriad i greu Cyd Fforwm Gweinidogion fel cam cadarnhaol iawn. 
Mae Grŵp Uwch Swyddogion wedi cwrdd ar dri achlysur erbyn hyn ac mae grwpiau bord 
gron sy’n ystyried polisi yn fanylach yn cael eu cynnal yn rheolaidd o dan y grŵp hwn.  
 
Cytundebau Masnach 
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Mae eich llythyr yn gwahaniaethu’n briodol rhwng dwy raglen waith o eiddo Llywodraeth y 
DU sy’n cael eu harwain gan yr Adran dros Fasnach Ryngwladol: 
 

 Parhad Cytundebau Masnach - trosglwyddo o gytundebau masnach presennol yr 
UE, gan ddyblygu telerau'r cytundebau presennol cyn belled ag y mae hynny’n 
bosibl.  

 Cytundebau Masnach Rydd y Dyfodol - mae’r Adran dros Fasnach Ryngwladol wedi 
ymgynghori ar ei bwriad i negodi Cytundebau Masnach Rydd gydag Awstralia, 
Seland Newydd ac UDA a’i bwriad i geisio cael mynediad i Gytundeb Cynhwysfawr a 
Chynyddol y Bartneriaeth Draws-Basiffig. 

 
Parhad Cytundebau Masnach 
 
Byddwch yn gwybod bod yna oddeutu 40 o gytundebau masnach gyda mwy na 70 o 
wledydd y byddai angen eu hatgynhyrchu erbyn y diwrnod ymadael mewn senario ‘dim 
cytundeb’ i sicrhau bod y DU yn cynnal y berthynas fasnachu sy’n bodoli ar hyn o bryd 
gyda’r gwledydd hyn. Yn gyfan gwbl, mae nwyddau sy’n cael eu hallforio o Gymru yn werth 
tua 10% o’n holl allforion (ar ben y 61% o’n hallforion sy’n mynd i 27 yr UE). Ein partneriaid 
masnachu pwysicaf o fewn y grŵp hwn yw Canada, De Korea, y Swistir, Twrci, Norwy a De 
Affrica; mae Atodiad B Tabl 1 yn rhoi'r data am y masnachu rhwng Cymru a’r gwledydd 
hyn. 
 
Mae swyddogion yr Adran dros Fasnach Ryngwladol a’m swyddogion i mewn cyswllt 
rheolaidd ynglŷn â Pharhad Cytundebau Masnachu - rydym yn cael diweddariadau 
wythnosol ar statws y cytundebau hyn ac mae uwch swyddogion yn cael sgyrsiau mwy 
manwl am y pwnc penodol hwn bob tair wythnos. Ar lefel Gweinidogion, rwyf i (a’m 
rhagflaenydd, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth) wedi cael trafodaethau 
rheolaidd dros y ffôn â’r Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, George Hollingbery, lle 
rhoddir sylw i brosiectau ‘dim cytundeb’ fel hyn. Gweler Atodiad C am gopïau o ohebiaeth 

benodol rhwng yr Adran dros Fasnach Ryngwladol a Llywodraeth Cymru ar Barhad 
Cytundebau Masnach.   
 
Ar adeg ysgrifennu’r llythyr hwn, mae Llywodraeth y DU wedi cytuno ar gytundebau 
dwyochrog gyda’r Swistir, Chile, Ynysoedd Faroe a Gwladwriaethau Dwyrain a De Affrica 
(ESA)1.  Mae Atodiad B Tabl 2 yn rhoi data am y masnachu rhwng Cymru a’r gwledydd 
hyn tra mae Tabl 3 yn rhoi data am y cytundebau eraill sydd wedi’u rhestru yn llythyr yr 
Arglwydd Boswell. 
 
Cytundebau Masnach y Dyfodol 
 
Ymatebodd Llywodraeth Cymru yn ffurfiol i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ynghylch 
Cytundebau Masnach Rydd y dyfodol. Mae copïau o’n hymateb ynghlwm yn Atodiad D.  
Bydd Atodiad D yn rhoi ymateb y Gweinidogion ichi, yn cynnwys llythyr Gweinidogol, 
ymateb y sector, ymateb y wlad a data masnachu perthnasol i Gymru.  
 
Cynnig Tŷ'r Arglwyddi 
 

Canlyniad y cynnig gan y Farwnes Smith o Basildon a’r gwelliant a gyflwynwyd yn sgil 
hynny gan y Farwnes Fairhead yw na all y Bil Masnach symud ymlaen i’r Cyfnod Adrodd 
nes bydd Llywodraeth y DU wedi cyflwyno cynigion i’r ddau Dŷ ar broses er llunio 
cytundebau masnach ryngwladol unwaith y bydd y Deyrnas Unedig mewn sefyllfa i wneud 
hynny’n annibynnol ar yr Undeb Ewropeaidd, yn cynnwys rôl i Senedd y DU a'r 

                       
1 Mae gwladwriaethau’r ESA yn cynnwys Ynysoedd Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia a Zimbabwe 
(llofnododd y Comoros gytundeb Partneriaeth Economaidd gyda’r UE ym mis Gorffennaf 2018 sydd yn y broses o gael ei 
ddilysu ar hyn o bryd. Nid yw Zambia wedi llofnodi hyd yma. 



deddfwriaethau a’r gweinyddiaethau datganoledig o ran mandad negodi a hefyd o ran 
cytundeb terfynol.  Er fy mod yn croesawu’r cynnig a’i gyfeiriad at y sefydliadau 
datganoledig, rwyf o’r farn fod y cyfrifoldeb am ymateb iddo yn gorffwys yn gadarn gyda 
Llywodraeth y DU. Rydym yn rhannu barn Tŷ'r Arglwyddi ei bod yn hen bryd inni gael 
datganiad clir ar sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu cynnwys Senedd y DU a’r sefydliadau 
datganoledig mewn deialog ac ymgynghori priodol. Fel Llywodraeth, rydym wedi mynegi ein 
barn yn glir am sut y dylai Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig weithio 
gyda’i gilydd i ddatblygu polisi masnach sy’n addas i'r diben ar gyfer y DU gyfan (cyfeiriaf 
chi yn ôl at Y Polisi Masnach: Materion Cymru). Rwyf yn credu bod cynnydd yn cael ei 
wneud ac fel yr wyf wedi crybwyll o’r blaen, rwy’n mawr groesawu’r ymrwymiad gan 
Lywodraeth y DU i Gyd Fforwm Gweinidogion ac i ddatblygu concordat a fydd yn manylu’n 
benodol ar sut y bydd yr Adran dros Fasnach Ryngwladol a’r Gweinyddiaethau 
Datganoledig yn gweithio gyda’i gilydd ar gytundebau masnach y DU yn y dyfodol gyda 
gwledydd eraill ar ôl inni adael yr UE.   
 
Fel Llywodraeth, rydym yn cefnogi rôl gryfach i Senedd y DU a'r Cynulliad i graffu ar 
Gytundebau Rhyngwladol, a chredwn fod angen gwell cydweithio rhwng seneddau i fynd i’r 
afael â hyn.  Mae hwn yn fater y dylai’r Cynulliad ei hun ei symud ymlaen yn uniongyrchol 
gyda Senedd y DU ac felly rwy’n cefnogi’r ffordd yr ydych chi am estyn allan i’r Farwnes 
Fairhead.  
 
Trefniadau interim i ddarparu adroddiadau ar Barhad Cytundebau Masnach 

 
Fel yr wyf eisoes wedi nodi, mae nifer a chwmpas y cytundebau masnach ryngwladol y mae 
Llywodraeth y DU yn gobeithio trosglwyddo ohonynt mewn pryd erbyn y diwrnod ymadael 
yn sylweddol. Rydym ar dir cwbl newydd ac mae’r swyddogion o dan gryn bwysau i sicrhau 
bod buddiannau Cymru yn cael eu gwarchod. Gyda hynny mewn golwg, nid wyf yn meddwl 
y bydd yn bosibl gweithio i’r amserlen yr ydych chi’n ei chynnig, ond byddwn yn awyddus 
iawn i gwrdd â chi i drafod ffordd ymlaen sy’n taro gwell cydbwysedd rhwng yr angen i 
barhau i roi gwybodaeth ddiweddaru i’r Cynulliad a’r amserlenni byr iawn, na welwyd eu 
tebyg, sy’n ein hwynebu a’r goblygiadau amlwg o ran adnoddau. 
 
Yn olaf, hoffwn wrth gwrs dderbyn eich gwahoddiad i barhau â’n trafodaethau mewn sesiwn 
bellach o’r Pwyllgor ar 4 Mawrth 2019. Hefyd, credaf y byddai’n fuddiol cwrdd cyn y sesiwn 
hon a byddaf yn gofyn i’m Swyddfa i gysylltu â’ch un chi i drefnu.  
 
Yn gywir, 

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



 
Atodiad A 
 
Cytundebau Dwyochrog y mae’r DU wedi’u llofnodi neu y mae’n bwriadu’u llofnodi’n 
fuan (enw’r darpar gytundeb rhwng y DU - y Drydedd Wlad) 
  

 Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhwng y DU a Gwladwriaethau Dwyrain a De Affrica 
(ESA EPA).   
 

 Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Theyrnas Denmarc o ran Ynysoedd Faroe. 
 

 Cytundeb yn sefydlu perthynas rhwng y DU a Gweriniaeth Chile.   
 

 Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhwng Gwladwriaethau CARIFORUM a’r Deyrnas 
Unedig (CARIFORUM EPA).   
 

 Cytundeb Masnach rhwng y DU a’r Cydffederasiwn Swisaidd.  
 

 Cytundeb Gwleidyddol, Masnach a Phartneriaeth Interim y DU-Sefydliad Rhyddhau 
Palesteina.   
 

 Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr Canada-y DU. 
 

 Cytundeb Partneriaeth rhwng y DU a Gwladwriaethau’r Môr Tawel.  
 

 Cytundeb Partneriaeth Economaidd Undeb Tollau’r DU a Rhan Ddeheuol Affrica a 
Mozambique ((SACU+M)EPA)  
 

 Cytundeb Masnach y DU-Norwy a Gwlad yr Iâ.  
 
 
 
 
  



Annex B  
 
Tabl 1- Y cytundebau pwysicaf ar gyfer Masnach Cymru  

Gwlad 
Allforion  Cymreig  
(£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Allforion Cymru 

Mewnforion 
Cymreig (£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Mewnforion Cymru 

          

Canada 404.4 2.4% 501.4 2.8% 

Twrci 372.5 2.2% 443.9 2.5% 

De Corea  259.3 1.5% 345.6 1.9% 

Y Swistir 144.4 0.9% 147.4 0.8% 

Norwy 79.6 0.5% 380.6 2.1% 

De Affrica 53.7 0.3% 143.5 0.8% 

Algeria 8.6 0.1% 671.6 3.7% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o ‘ HMRC Regional Trade in Goods Statistics’. 

Mae'r data'n cyfeirio at y flwyddyn yn diweddu Medi 2018. 

Tabl 2- Cytundebau a lofnodwyd gan Lywodraeth y DU 

Gwlad  
Allforion  
Cymreig (£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Allforion Cymru 

Mewnforion 
Cymreig (£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Mewnforion 
Cymru 

          

Chile 6.0 0.04% 9.0 0.05% 

ESA:         

Comoros Dim ar gael  - Dim ar gael - 

Madagascar Dim ar gael - Dim ar gael - 

Mauritius 0.7 
 

5.1 
 Seychelles Dim ar gael - Dim ar gael - 

Zambia Dim ar gael - Dim ar gael - 

Zimbabwe Dim ar gael - Dim ar gael - 

Ynysoedd 
Faroe 

Dim ar gael 
- 

Dim ar gael 
- 

Y Swistir 144.4 0.85% 147.4 0.82% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o ‘ HMRC Regional Trade in Goods Statistics’. 

Mae'r data'n cyfeirio at y flwyddyn yn diweddu Medi 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl 3- Cytundebau mae Llywodraeth y DU yn gweithio tuag at arwyddo 

Gwlad 
Allforion Cymreig 
(£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Allforion Cymru 

Mewnfoweforion 
Cymreig (£m) 

Canran o 
Gyfanswm 
Mewnforion 
Cymru 

          

Palestenia Dim ar gael  - Dim ar gael -  

          

CARIFORUM:         

          

Antigua & Berbuda Dim ar gael - Dim ar gael - 

Bahamas Dim ar gael - Dim ar gael - 

Barbados Dim ar gael - Dim ar gael - 

Belize Dim ar gael - Dim ar gael - 

Dominica Dim ar gael - Dim ar gael - 

Y Weriniaeth 
Ddominican 7.2 0.04% 0.9 0.00% 

Grenada Dim ar gael - Dim ar gael - 

Guyana Dim ar gael - Dim ar gael - 

Haiti Dim ar gael - Dim ar gael - 

Jamaica Dim ar gael - Dim ar gael - 

Sant Lucia Dim ar gael - Dim ar gael - 

Sant Vincent Dim ar gael - Dim ar gael - 

Granadines Dim ar gael - Dim ar gael - 

Saint Kitts & Nevis Dim ar gael - Dim ar gael - 

Suriname Dim ar gael - Dim ar gael - 

Israel 38.3 0.23% 32.9 0.18% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o ‘ HMRC Regional Trade in Goods Statistics’. 

Mae'r data'n cyfeirio at y flwyddyn yn diweddu Medi 2018. 

  

 


