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Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth ynghylch trefniadau Llywodraeth y DU i rannu 
testun cytundebau rhyngwladol cyn iddynt gael eu llofnodi. O ran cytundebau a lofnodwyd 
ers 15 Mawrth, gallaf gadarnhau bod y testunau drafft, cyn gynted â'u bod yn sefydlog, wedi 
cael eu rhannu â'm swyddogion er gwybodaeth cyn eu llofnodi.  
 
Rydym yn cydnabod bod y gyfres gyntaf hon o gytundebau masnach ryngwladol sy'n cael 
eu llofnodi gan Lywodraeth y DU yn ymarferion technegol yn eu hanfod yn hytrach na 
chytundebau masnach newydd. Fodd bynnag, rwyf wedi dweud yn glir wrth Weinidogion y 
DU nad yw'r broses hyd yma wedi bod yn un foddhaol, ac fel y pwysleisiais eisoes wrth y 
Pwyllgor hwn, rydym wedi dweud yn bendant na ddylai hyn osod cynsail ar gyfer 
negodiadau yn y dyfodol.  Rwyf wedi cael cadarnhad ar lafar gan y Gweindiog Masnach na 
fydd unrhyw drafodaethau masnach yn dechrau hyd nes y bydd trefniadau gweinyddol yn 
eu lle er mwyn galluogi’r  llywodraethau datganoledig i gyfrannu yn llawn. 
 
Fel y dywed eich adroddiadau, mae rhai cytundebau fel un y Swistir yn edrych yn llai fel 
ymarferion technegol gan eu bod yn hepgor meysydd mawr sydd angen rhagor o eglurder 
ynghylch partneriaeth economaidd â'r UE yn y dyfodol cyn iddynt gael eu negodi. Gallai 
eithrio'r meysydd hynny effeithio ar Gymru, ond nid oes angen newidiadau polisi o fewn 
meysydd lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Rwyf wedi dweud yn glir wrth 
Weinidogion Llywodraeth y DU, fodd bynnag, pe bai unrhyw negodiadau Parhad 
Cytundebau Masnach angen newidiadau cyfreithiol i feysydd lle mae cymhwysedd wedi ei 
ddatganoli, y dylid ymgynghori â ni cyn i'r negodiadau ddod i ben, ac nid pan fo'r testun 
drafft yn sefydlog. Rwyf hefyd wedi dweud yn glir fy mod yn disgwyl i'r concordat gynnwys 
unrhyw achosion o ail-negodi cytundebau presennol Parhad Cytundebau Masnach. 
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Rwy'n gwerthfawrogi gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wrth 
graffu ar y cytundebau masnach ryngwladol y mae Llywodraeth y DU yn symud tuag atynt, 
ac rwy'n credu y byddai'n ddefnyddiol cyfarfod i drafod yn fanylach sut i rannu gwybodaeth 
â chi mewn ffordd amserol a synhwyrol. 
 
Yn gywir, 
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