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Annwyl David, 

 
Cytundebau Rhyngwladol: Adroddiad ar y cytundeb masnachu nwyddau rhwng 
Gwlad yr Iâ, Norwy a'r DU 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Mai 2019 ac am dynnu fy sylw at eich adroddiad ar  
y cytundeb masnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a'r DU. Rwy'n croesawu'r 
adroddiad a'r argymhellion yn fawr ac yn credu bod y dadansoddiad yn cryfhau y sylfaen 
dystiolaeth yr ydym yn parhau i'w datblygu.   
 
Yn eich adroddiad roeddech yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad 
pellach o'r bylchau mewn parhad o dan y cytundeb hwn, gyda'r nod o ddeall yn llawn 
unrhyw effeithiau negyddol y bylchau hyn i fusnesau yng Nghymru, ac o ganlyniad ddod â 
materion o'r fath i sylw Llywodraeth y DU. Hoffwn eich sicrhau bod fy swyddogion wedi 
cynnal dadansoddiad ar lefel yr wyf yn ystyried sy'n briodol o gofio pwysigrwydd y cytundeb 
hwn o ran telerau masnach, ac o ran blaenoriaethau y polisi masnach yr ydym yn ei 
wynebu.  
 
Mae unrhyw gytundebau masnach gan yr UE y mae cwmnïau o Gymru yn manteisio arnynt 
ar hyn o bryd yn bwysig, a bydd y bylchau yn y cytundebau hynny, unwaith y maent wedi'u 
trosglwyddo, yn arwain at oblygiadau yma yng Nghymru.  Rwy’n ofni na allaf roi sicrwydd 
pendant i chi ein bod yn ymwybodol o bob un broblem a allai godi ym mhob sector ac is-
sector o ganlyniad i'r bylchau hyn. Oes. Fodd bynnag mae'n rhaid inni fod yn realistig a 
phragmatig ynghylch lefel a manylder y dadansoddiad y gallwn ei gynnal ar y bylchau hyn, 
o ystyried yr adnoddau, arbenigedd, data cyfredol a gwybodaeth ar lefel y cwmni. Fel 
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Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Iaith Gymraeg, fy nghyfrifoldeb i yw blaenoriaethu'r 
adnoddau sydd ar gael inni ar y polisi masnach, a chredaf bod y dadansoddiad a 
wnaethpwyd yn ddigonol ar hyn o bryd.  
 
Fodd bynnag, rwyf am eich sicrhau bod gwaith sylweddol yn cael ei wneud o fewn 
Llywodraeth Cymru i sefydlu y strwythurau llywodraethu fydd eu hangen i gefnogi 
trafodaethau masnach wrth fynd ymlaen. Fel rhan o'r gwaith hwn rydym yn cynnal ymarfer 
mapio ledled Llywodraeth Cymru. Rydym yn edrych ble y mae'r bylchau presennol o ran 
data, gwybodaeth am fusnesau, arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau. Bydd allbynnau'r gwaith 
hwn yn caniatáu inni flaenoriaethu ein hadnoddau ymhellach, a sicrhau bod y dadansoddiad 
sy'n cael ei gynnal wrth fynd ymalen yn rhoi'r manylion fyddwn ni i gyd yn fwy cyffroddus â 
hwy.  
 
Pe byddai'n ddefnyddiol byddai fy swyddogion yn hapus i gynnig sesiwn briffio wyneb yn 
wyneb â'r pwyllgor ble y gallwn roi'r newyddion diweddaraf ichi ar y dadansoddiad a 
gynhaliwyd. Gallai hyn roi'r cyfle ichi ganolbwyntio ar feysydd yr ydych yn pryderu fwyaf yn 
eu cylch. Rwyf hefyd yn bwriadu anfon llythyr arall gyda'r dadansoddiad diweddaraf o ddata 
masnach ar wahân ar gyfer 2018. Wrth gwrs rwyf yn hapus i ymateb i'r materion hyn pan 
fyddaf gerbron y Pwyllgor ar 10fed Mehefin.  
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