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2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio 

Ewropeaidd 
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4 Papurau i’w nodi 
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4.1 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil 
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Mawrth 2020 

 (Tudalennau 88 - 89)  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd 

y cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(16.05)   
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(16.30-16.40) (Tudalennau 92 - 94)  
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25 Chwefror 2020  

Annwyl David, 

Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) 

Yn ei gyfarfod ar 11 Chwefror, trafododd y Pwyllgor Busnes lythyr gan Gadeirydd y 

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn ymateb i amserlen 

arfaethedig y llywodraeth ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). Tynnodd 

y llythyr sylw at sawl maes sy'n peri pryder i'r Pwyllgor Busnes, gan nodi bod y deg 

wythnos eistedd ar gyfer trafodaeth Pwyllgor Cyfnod 1 ddwy wythnos yn llai na'r 

cyfnod arferol o 12 wythnos.  

Nododd y Pwyllgor fod yr amser sydd ar gael i graffu ar y Bil hwn yn cael ei gyfyngu 

fwyfwy gan yr amser sydd ei angen ar gyfer trafodion Cyfnod 2 y Bil Llywodraeth 

Leol yn ystod yr un cyfnod. I bob pwrpas, bydd angen i'r Pwyllgor gwblhau ei holl 

waith mewn wyth wythnos eistedd yn hytrach na'r deg a nodir yn yr 

amserlen. Nododd y llythyr hefyd fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil 

Partneriaeth Gymdeithasol cyn toriad yr haf, ac y gallai hyn hefyd ddod o dan gylch 

gorchwyl y Pwyllgor hwnnw.  

Gan fod y Pwyllgor Busnes yn awyddus i leihau’r pwysau sydd ar amserlen y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, a chan fod trafod deddfwriaeth yn 

rhan o gylch gwaith eich Pwyllgor, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â’r 

ddau bwyllgor cyn gwneud penderfyniad mewn egwyddor ynghylch at ba un y dylid 

cyfeirio’r Bil ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1.  

  

David Rees AC  

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Bae Caerdydd 

CF99 1NA  
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Yn ystod y cyfarfod, cadarnhaodd y Trefnydd mai bwriad y llywodraeth yw cyflwyno'r 

Bil ychydig cyn toriad yr haf. Mae’r cynigion ar gyfer cynnwys y Bil wedi’u hamlinellu 

yn y Papur Gwyn 'Cymru fwy cyfartal: atgyfnerthu partneriaeth gymdeithasol', a 

gyhoeddwyd ar 7 Tachwedd 2019. Yn ei ddatganiad ar y rhaglen ddeddfwriaethol 

ym mis Gorffennaf, dywedodd y Prif Weinidog: 'byddwn yn rhoi sylfaen statudol i 

bartneriaeth gymdeithasol drwy gyflwyno Bil cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn i 

ymgorffori'r model partneriaeth gymdeithasol anstatudol presennol yn y gyfraith a 

sicrhau ei bod hi'n amlwg bod modd gorfodi cytundebau a wneir mewn partneriaeth 

gymdeithasol'.  

Amgaeaf y llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i 

chi ei drafod – cofiwch ei fod yn bapur preifat na ddylid ei gyhoeddi na'i ddosbarthu 

i bobl heblaw am aelodau pwyllgor. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i mi 

erbyn dydd Llun 16 Mawrth 2020 yn amlinellu eich barn ar y posibilrwydd i'ch 

pwyllgor drafod y Bil Partneriaeth Gymdeithasol. 

 

Cofion cynnes 

 

 

Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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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 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol  
a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd 
CF99 1NA 
 

         3 Mawrth 2020 
 
 
Annwyl Dai, 
 
Diolch am eich llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn fy ymddangosiad o flaen y 
Pwyllgor ar 10 Chwefror. 
 
Swyddfeydd Tramor 
 
Byddaf yn cyfarfod â Rheolwr Perfformiad Swyddfeydd Tramor i drafod cylch gwaith y 
Swyddfeydd ganol fis Mawrth ac yn creu cylch gwaith terfynol erbyn canol Ebrill a byddaf 
yn barod iawn i rannu'r rhain gyda'r Pwyllgor.   
 
Rwy'n bwriadu newid y dangosyddion perfformiad allweddol i sicrhau bod y gweithgarwch 
yn cyd-fynd ag amcanion y strategaeth.  Gan inni ymgynghori yn fanwl â rhanddeiliaid 
perthnasol ni fyddaf yn ymgynghori ar gylch gwaith penodol y swyddfeydd wedi hyn, er bod 
trafodaeth reolaidd yn digwydd gyda nifer o randdeiliaid perthnasol sydd wedi ac a fydd yn 
parhau i lywio cylch gwaith y swyddfeydd.  Hefyd gallaf gadarnhau y bydd yr adroddiad 
terfynol ar gyfer Chwarter 4 2019/20 ar gael o fewn pythefnos i ddiwedd y flwyddyn.  
 
Cysylltiadau Rhyngwladol 
 
Mae gwaith cydlynu sylweddol ar hyn o bryd gyda Llydaw, Gwlad y Basg a Fflandrys a 
thrwy'r Gronfa Bontio Ewropeaidd rydym yn cymell sefydliadau yng Nghymru i gydweithio 
gyda'r rhanbarthau sy'n flaenoriaeth.  
Rwyf yn hapus i roi briffiadau manwl o’n perthynas a’r gweithgareddau gyda’n prif 
bartneriaid rhyngwladol, ond dylai’r wybodaeth ganlynol fod o ddiddordeb. 
 
i) Llydaw 

 
Mae gennym Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a chynllun gweithredu deinamig eisoes 
gyda Llydaw ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu Llywydd Cyngor Rhanbarthol Llydaw 
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i Gymru ar Ddydd Gwyl Dewi ble y bydd yn mynd i gyngerdd wedi'i gynhyrchu ar y cyd gan 
Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fel rhan o'u partneriaeth.  
 
 
Mae ystod eang o weithgarwch ar y cyd ym maes diwyllant, addysg a datblygu 
economaidd, gyda phwyslais penodol ar seibr-ddiogelwch, bwyd-amaeth, y diwydiannau 
creadigol ac ynni'r môr.  Bydd cynrychiolwyr y cyfryngau yn Llydaw a'r sector bwyd-amaeth 
yn cyfarfod eu cymheiriaid o Gymru fis nesaf i edrych ar ragor o gyfleoedd i gynhyrchu ar y 
cyd a chydweithio.  Rwyf wedi trafod ein hawydd i gryfhau y berthynas rhwng Cymru a 
Llydaw gyda Swyddfa Dramor Ffrainc sydd wedi ein hannog i fynd ati i gryfhau’r berthynas.  
Rwy’n bwriadu ymweld â Llydaw dros yr haf.  
 
ii) Gwlad y Basg  

 
Aeth Ysgrifennydd Cyffredinol Gwlad y Basg sy'n gyfrifol am Faterion Tramor ar ymweliad 
â Chymru ym mis Rhagfyr i drafod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd ym mis 
Gorffennaf 2018 ac rwy'n bwriadu ymweld â'r rhanbarth yn ddiweddarach eleni.   
 
Fel Llydaw, mae Gwlad y Basg wedi nodi bod Cymru yn un o'u cysylltiadau pwysicaf ac 
rwy'n croesawu'r ffocws hwn sy'n sail i'n perthynas. Rwy'n credu y gall canolbwyntio 
ymdrechion ar rai meysydd yn unig - iechyd, cyllid, iaith ac arloesi - sicrhau'r manteision 
mwyaf. 
 
Bydd dirprwyaeth o Gymru yn ymweld â Gwlad y Basg yn ddiweddarach yn y mis ar gyfer 
Fforwm Cystadleurwydd Tiriogaethol cyntaf Gwlad y Basg - Cymru fis nesaf, ac mae 
swyddogion Gwlad y Basg wedi datblygu cynllun gweithredu integredig yn canolbwyntio ar 
iechyd a gofal cymdeithasol i gyfeirio a nodi cyfleoedd penodol ar gyfer cydweithredu.   
 
iii) Fflandrys  

 
Cefais gyfarfod â Llywydd Weinidog Fflandrys Jan Jambon pan lansiwyd y Strategaeth 
Ryngwladol gennyf ym Mrwsel yn ystod y  mis diwethaf,a bu inni gytuno i lofnodi'r 
cytundeb Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf rhwng Llywodraeth Cymru a Fflandrys 
yn y Gwanwyn.  Fel gyda Gwlad y Basg a Llydaw, cytunwyd y byddai'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth yn canolbwyntio ar nifer   fechan o feysydd blaenoriaeth ble y gallwn 
sicrhau'r budd mwyaf i'r ddwy ochr.  Un o’r meysydd hyn fydd seibr-ddiogelwch, ac rydym 
hefyd yn trafod yr hyn y gallwn ei ddysgu o ran gallu rhanbarth yn yr UE i ddylanwadu ar 
drafodaethau a chytundebau masnach.  
 
Iwerddon 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Iwerddon, yn benodol y 
Weinidogaeth Materion Tramor, a'r Conswl Gwyddelig yng Nghaerdydd i ddatblygu 
cysylltiadau dwyochrog gyda meysydd cydweithredu sy'n bodoli eisoes a phartneriaethau 
newydd. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd presennol o gydweithredu a phartneriaethau 
newydd megis iechyd ac awyrofod gyda theithiau masnach i Iwerddon yn yr arfaeth i'r 
ddau sector.  Mae ymdrech arbennig yn cael ei gwneud i restru’r gweithgarwch sylweddol 
sydd eisoes yn digwydd rhwng ein dwy genedl. 
 
Er ein bod yn obeithiol i lofnodi cytundeb ffurfiol gyda Llywodraeth Iwerddon yn ystod y 
gwanwyn, o ystyried yr etholiad diweddar yn Iwerddon fe allai gymryd amser cyn i ni a'r 
Llywodraeth newydd yn Iwerddon allu gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus ar y cyd ar y 
berthynas. Rwy'n edrych ymlaen at ddod yn ôl i'r Pwyllgor i roi y newyddion diweddaraf ar 
y broses hon.      
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Adnoddau Marchnata 
 
Mae gwefan brand cychwynnol sylfaenol ar gael sy'n cynnwys amrywiol ddeunyddiau sy'n 
amrywio o lyfrgell luniau a ffilmiau i waith graffeg y gellir ei ddefnyddio ar gyfer 
digwyddiadau brandio.  Caiff y wefan hon ei datblygu drwy dderbyn adborth gan 
ddefnyddwyr ar ba asedau sydd eu hangen.  Mae sefydliadau o Gymru ledled y byd eisoes 
wedi derbyn yr wybodaeth ac wedi eu hannog i ddefnyddio’r adnodd hwn.   
 
Rwyf eisoes wedi cysylltu â swyddfa y Llywydd i drafod ymweliadau a’r defnydd o frand 
Llywodraeth Cymru dramor.  Pan fydd ACau yn teithio dramor bydd swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn hapus i roi cymorth fel yn ddiweddar pan aeth y Llywydd i Ganada.   
 
     
Cynlluniau Cyflawni 
 
Nawr bod y strategaeth gennym,  rwyf am i'r adnoddau ganolbwyntio ar gyflawni. Mae'r 
gwaith ar asesu cynlluniau rhyngwladol ar draws llywodraeth, cyrff a noddir, sefydliadau, y 
trydydd sector a chymdeithasau cymunedol yn parhau, i nodi cyfleoedd i godi ein proffil 
dramor.  Mae penodi dau Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer yr adran yn helpu I sicrhau bod y 
camau gweithredu yn cael eu cyflawni yn unol â’r amserlen.  Dros y flwyddyn nesaf 
byddwn yn darparu datganiadau ar sut yr ydym yn bwriadu cyflawni mewn meysydd o 
flaenoriaeth.  Mae syniad o’r hyn y gellid ei ddisgwyl wedi ei gynnwys yn Atodiad A y 
llythyr hwn.   
 
Ni fydd gan bob sefydliad yn union yr un rhanbarthau a gwledydd sy'n flaenoriaeth â'r 
Llywodraeth, ond os oes rhai yn cyd-daro, bydd y gwaith hwn yn helpu inni gydlynu a 
gwneud y gorau o'n hymdrechion yn rhyngwladol, a dod â ni i le o weithio agosach, mwy 
cydlynol mewn partneriaeth. 
 
Ar draws sector y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, mae hyn eisoes yn digwydd, ac 
mae Cwpan Rygbi'r Byd yn Siapan yn enghraifft ddiweddar o weithio llwyddiannus wedi'i 
gydlynu mewn partneriaeth.  Bu imi gyfarfod yn ddiweddar â'r sector i drafod cynllunio 
rhyngwladol ac rwy'n disgwyl gweld y lefel hwn o gysylltiadau wedi'u cydlynu ar gyfer 
unrhyw gystadleuaeth fawr ble y mae Cymru yn perfformio ar lwyfan y byd.  Byddwn yn 
cynnig darlun cliriach o’r meysydd o flaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt cyn yr haf, er dylid 
deall mai cyfres hyblyg o flaenoriaethau fydd angen eu diwygio o bosibl i ymateb i 
gyfleoedd neu fygythiadau megis pa mor bell yr aiff Cymru yn y Pencampwriaethau Pêl-
droed Ewropeaidd neu effaith feirws corona.     
 
Ffigurau Allforio 
 
Yn y flwyddyn hyd at Fedi 2019, roedd cyfanswm gwerth allforion o Gymru yn £17.8 biliwn. 
Cyrhaeddodd allforion o Gymru bron i 23% o'r cynnyrch domestig gros yn 2018 (yn seiliedig ar 
ddata ONS arbrofol). 
 
Roedd y penderfyniad i osod cynnydd arfaethedig o 5 y cant yn y cyfraniad y mae allforion 
yn eu gwneud i economi Cymru yn seiliedig ar uchelgeisiau tebyg a bennwyd gan 
lywodraethau y DU a'r Alban.    
 
Mae ein targed yn gysylltiedig â chyfraniad cyffredinol allforion i economi Cymru nid 
cynnydd yng ngwerth allforion. Mae'n darged uchelgeisiol ond rwy'n credu y dylai targedau 
fod yn uchelgeisiol os ydynt yn mynd i sbarduno newid gwirioneddol. Er mwyn sicrhau y 
cynnydd hwn, mae'n bwysig ein bod yn cefnogi cwmnïau i allforio. Rydym wedi sefydlu 
rhaglen gymorth ac yn bwriadu ehangu hon ymhellach, a byddwn yn adrodd ar gynlluniau 
cyn yr haf. 
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Mae’n werth nodi bod nifer o gwmnïau mawr sy’n cyfrannu at ein ffigurau allforio felly 
mae’n bosibl y bydd setliad Brexit yn cael effaith ar y rhain os y gwelir effaith benodol ar 
ein prif sectorau.    
 
Nid oes gan Gymru ffigwr cynnyrch domestig gros pwrpasol, felly rydym yn cydweithio ag 
economegwyr i nodi dulliau eraill o fesur yr uchelgais hwn.  

 
 
Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhwng yr UE a Siapan 
 
Daeth cytundeb yr UE-Siapan i rym ar 1 Chwefror 2019.  Oherwydd diffygion o ran data 
masnach, dim ond dau chwarter o ddata sydd ar gael ar gyfer y cyfnod yr oedd cytundeb 
masnach yr UE - Siapan mewn grym. Mae anwadalrwydd y data masnach yn golygu nad 
ydym yn gallu rhoi amcangyfrif cadarn o werth y masnach rhwng Cymru a Siapan mor fuan 
wedi i'r cytundeb ddod i rym.   
 
Yn gyffredinol, yn y flwyddyn ddaeth i ben fis Medi 2019, roedd cyfanswm y masnach rhwng 
Cymru a Siapan yn £907m, a mewnforion ac allforion yn werth £635m a £272m yn y drefn 
honno. O ran y cyfraniad at fasnach yng Nghymru, Siapan oedd y 15fed gwlad oedd yn 
allforio fwyaf o Gymru (1.5% o allforion Cymru) a'r 7fed marchnad fewnforio fwyaf (3.5% o 
fewnforion Cymru). Mae'r fasnach rhwng Cymru a Siapan wedi cynyddu yn y blynyddoedd 
diwethaf, gan gynyddu o £582m yn 2013 i £851m yn 2018.  Mae Cymru wedi weld diffyg yn 
ei masnachu ym mhob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn, ble y bu y mewnforion yn fwy na'r 
allforion.  Mae rhagor o ddata ar fasnach rhwng Cymru a Siapan i'w weld yn Atodiad B y 
llythyr hwn. 
 
 
Cytundeb y dyfodol rhwng y DU-Siapan  
 
Bydd cytundeb rhwng y DU-Siapan yn bwysig i roi sicrwydd i fuddsoddwyr bod Cymru a'r 
DU yn parhau i fod yn bartner masnachu sefydlog.  Nod allweddol y trafodaethau hyn fydd 
cynnal manteision y cytundeb rhwng yr UE-Siapan, heb wneud gormod o gonsensiynau 
mewn meysydd fydd yn cael effaith anghymesur ar Gymru. Mae fy swyddogion yn parhau i 
ddatblygu yr hyn yr ydym am ei weld gan Lywodraeth y DU o ran Cytundeb Masnach yn y 
Dyfodol gyda Siapan a'r gwledydd eraill sy'n flaenoriaeth.   

 
Rhaglen Barhau y Cytundeb Masnach 
 
O'r 31 Ionawr bu Llywodraeth y DU yn llwyddiannus wrth drosglwyddo 20 o'r cytundebau a 
drafodwyd gyda'r UE.  Mae'r rhain yn oddeutu 5% o gyfanswm y fasnach nwyddau yng 
Nghymru.  

 
 
Cafodd nifer o gwestiynau penodol eu holi gennych o ran masnach ryngwladol, ac mae'r 
atebion i'w gweld isod: 
 
Cadarnhau a ydych yn fodlon gyda lefel y cysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a'r Adran 
Masnach Ryngwladol? 
 
Mae mwy y gellid ei wneud bob tro o ran gwella cysylltiadau, ond rwy'n credu bod y 
berthynas yr ydym wedi gallu ei datblygu ar lefel swyddogol a Gweinidogol gyda'r Adran 
Masnach Ryngwladol wedi bod yn galonogol iawn.  
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I gadarnhau a oes cyfarfod wedi'i drefnu rhyngoch chi a'r Ysgrifennydd dros Fasnach 
Ryngwladol, ac os felly pryd fydd y cyfarfod yn digwydd 
 
Yn anffodus nid wyf wedi cael y cyfle eto i gyfarfod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach 
Ryngwladol, er fy mod wedi gofyn am gyfarfod.  Yr wyf fodd bynnag yn cynnal trafodaethau 
rheolaidd gyda'r Gweinidog Masnach, Connor Burns AS.  Bydd fy nghyfarfod dwyochrog 
nesaf gyda'r Gweinidog ar Fawrth 5ed.  
 
Cafwyd cadarnhad gan y Gweinidog y bydd y grŵp cynghori o randdeiliaid arbenigol ar 
gyfer masnach ryngwladol yn cyfarfod yn y gwanwyn.  Allai Llywodraeth Cymru gadarnhau 
yr union ddyddiad ar gyfer cynnal y cyfarfod? 
 
Dyddiad cyfarfod cyntaf y grŵp hwn yw cyn y Pasg ar 31 Mawrth. Rwyf yn canolbwyntio ar 
hyn o bryd ar gael y bobl iawn o gwmpas y bwrdd. 
 
Cafwyd cadarnhâd gan y Gweinidog nad yw aelodau'r grŵp o randdeiliaid arbenigol wedi ei 
bennu eto.  A allai Llywodraeth Cymru egluro'r broses ar gyfer penderfynu ar aelodaeth y 
grŵp ac a fydd holi a oes diddordeb gan y cyhoedd.  
 
Byddaf yn ysgrifennu yn ystod yr wythnos nesaf at gyrff masnach o Gymru a sefydliadau 
cynrychioladol i ofyn iddynt enwebu ymgeiswyr addas i gynrychioli eu sector ar y grŵp.  
Bydd hyn yn caniatáu i'r sefydliadau hyn ddewis drostynt eu hunain y rhai hynny allai yn eu 
tyb hwy gynrychioli safbwyntiau eu sector yn y ffordd orau. 
 
Rhoi diweddariad ar yr hyn a drafodwyd yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm Gweinidogol ar 
Fasnach Ryngwladol ar 23 Ionawr 2020.  
 
Yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm trafodwyd y Cylch Gorchwyl, y blaenoriaethau ar gyfer 
trafodaethau â'r UD, swyddogaeth y DU yn Sefydliad Masnach y Byd, a'r Bil Masnach sydd 
ar y gweill a gyhoeddwyd yn araith y Frenhines.  
 
 
Rhoi dadansoddiad o'r prif sectorau sy'n allforio yng Nghymru, fel y cyfeiriwyd atynt yn 
ymateb y Gweinidog i gwestiynau yn ei datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Ionawr.  

 
Mae hwn i'w weld yn Atodiad C y llythyr hwn.  
 
Allaf i gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r Pwyllgor am eu diddordeb parhaus yn y 
Strategaeth Ryngwladol. Rwy'n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y drafodaeth yn y 
cyfarfod llawn ar adroddiad y Pwyllgor. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Atodiad A 
 
 
Y Strategaeth Ryngwladol – Datganiadau i’r Senedd  
 
Datganiadau llafar neu ysgrifenedig yn ystod 2020, yn ddibynnol ar argaeledd amser 
yn y Cyfarfod Llawn;  

 

 Ein perthnasoedd sy’n cael blaenoriaeth 

 

 Cynllun gweithredu i ymgysylltu a chysylltu gyda diaspora’r Cymry a 

chymunedau rhyngwladol sydd wedi gwneud Cymru’n gartref iddynt 

 

 Cynllun allforion 

 

 Ein gwaith gyda Chymru ac Affrica  

 

 Cydlynu ein gwaith pŵer meddal 
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Atodiad B  
 

Masnachu nwyddau rhwng Cymru a Siapan 

Yn y flwyddyn a ddaw i ben fis Mehefin 2019, roedd cyfanswm y masnachu rhwng 

Cymru a Siapan yn £920m, a’r mewnforion a’r allforion werth £650m a £270m yn y 

drefn honno.   

O ran cyfraniadau at fasnach Cymru, Siapan oedd y 15fed farchnad allforio fwyaf o 

Gymru (1.5% o allforion Cymru) a’r 7fed farchnad fewnforio fwyaf (3.5% o fewnforion 

o Gymru).     

 

                           Allforion        Mewnforion        Cyfanswm y Masnach 

 

Noder: Cofiwch oherwydd newid mewn methodoleg nid oes modd cymharu data ar gyfer 2013 a wedi 

hynny gyda data cyn 2013   

Ffynhonnell: Ystadegau Masnachu Rhanbarthol CThEM 

Mae masnach rhwng Cymru a Siapan wedi dilyn trywydd ar i fyny ar y cyfan yn 

ddiweddar, gan gynyddu o £582m yn 2013 i £851m yn 2018.  Mae Cymru wedi 

gweld diffyg yn y masnachu bob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn gyda’r mewnforion 

yn fwy na’r allforion.   
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Atodiad B  
 

 

Peiriannau diwydiannol cyffredinol a rhannau offer a pheiriannau n.e.s. 

Peiriannau trydan, cymwysiadau ac offer a’u rhannau trydanol n.e.s. 

Gosodiadau ac offer proffesiynol, gwyddonol a rheoli n.e.s. 

Metelau anfferus  

Peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer 

Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

Ar gyfartaledd, peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer yw’r allforion mwyaf o Gymru i 

Siapan yn y dair mlynedd ddiwethaf, gan gyfrif am oddeutu 40%.   

 

 

Peiriannau trydan, cymwysiadau ac offer a’u rhannau trydan n.e.s 

Glo, golosg a brics glo 

Cerbydau ffordd (gan gynnwys cerbydau hofran ar aer) 

Mwynau yn cynnwys metel a metel sgrap 

Peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer 

81.2

21.9

17.0

14.6

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Power generating machinery & equipment

Non-ferrous metals

Professional, scientific & controlling ins & app n.e.s.

Ele machinery, app & appliances & ele pt thereof n.e.s.

General industrial machinery & eqp. & machine pt.n.e.s.

Y 5 Sector Allforio Uchaf i Siapan (£m) 
cyfartaledd 2016-2018 

79.7

78.1

51.8

48.0

46.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Power generating machinery & equipment

Metalliferous ores & metal scrap

Road vehicles (including air cushion vehicles)

Coal, coke & briquettes

Ele machinery, app & appliances & ele pt thereof n.e.s.

5 Sector Mewnforio Uchaf o Siapan (£m)
cyfartaledd 2016-2018
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Atodiad B  
 

 

 

 

Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

O ran mewnforio, peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer oedd yr allforion mwyaf o 

Gymru i Siapan dros y dair blynedd ddiwethaf, a mwynau’n cynnwys metel a metel 

sgrap yn dilyn yn agos.  Roedd pob un o’r sectorau hyn yn cyfrif am 17% o 

gyfanswm gwerth mewnforion i Gymru o Siapan yn ystod y cyfnod hwn.   
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Allforio Nwyddau o Gymru 

Mae’r siartiau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth am brif sectorau Cymru (ar 
gyfartaledd dros y dair blynedd ddiwethaf i leihau anwadalrwydd).  Dylid nodi nad yw 
gwerth uchel i allforion yn golygu bod Cymru o angenrheidrwydd yn elwa o lefel 
uchel o werth ychwanegol neu gyflogaeth.  Yr enghraifft mwyaf eithafol o bosibl yw 
allforio petrolewm, sy’n dangos gwerth uchel iawn, ond gan bod mwyafrif llethol y 
gwerth hwn yn digwydd oherwydd bod mewnforion sy’n cael eu hallforio wedi hyn ag 
ychydig iawn neu ddim prosesu o gwbl, mae’r cyfraniad sy’n cael ei wneud i economi 
Cymru yn gymharol fach1. 
 

Siart 1: Allforio Nwyddau o Gymru, cyfartaledd 2016-2018, £m 

 

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

 
 
Olew, braster a chŵyr anifeiliaid a llysiau 
Diodydd a thybaco 
Nwyddau/trafodion heb ddosbarth arall yn SITC 
Deunyddiau crai, anfwytadwy, ag eithrio tanwydd 
Bwyd ac anifeiliaid byw 
Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu  
Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati 
Cemegau a deunydd cysylltiedig 
Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu yn ȏl deunydd 
Peiriannau ac offer trafnidiaeth 
 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

 
 
  

                                                           
1 Mae’n ddealladwy y gall y ffigur uchel ar gyfer offer cynhyrchu pŵer gynnwys gwerthoedd mawr sy’n 
cael eu priodoli i beiriannau y diwydiant awyrennau wedi’u hadnewyddu, ble y mae gwerth 
ychwanegol – a chyflogaeth – yng Nghymru yn llawer is na’r hyn a nodwyd.     
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Siart 2:   Allforio Nwyddau o Gymru yn ȏl Cyrchfan, cyfartaledd 2016-2018 £m 

 

Peiriannau ac offer trafnidiaeth 

Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu yn ȏl deunydd yn bennaf 

Cemegau a chynnyrch cysylltiedig, nes 

Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati  

Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu 

Bwyd ac Anifeiliaid byw 

Deunyddiau craidd, anfwytadwy, ac eithrio tanwydd 

Nwyddau/trafodion heb eu dosbarthu 

Diodydd a Tybaco 

Olew, braster a chŵyr anifeiliaid a llysiau 

 

Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  

1. Mae’r tri sector pennaf yng Nghymru sy’n allforio nwyddau i’r UE yn cynnwys: 

 79% o gyfanswm yr allforion o Gymru i’r UE 

 48% o gyfanswm allforion o Gymru 

2. Sef: 

 Peiriannau ac offer trafnidiaeth – 55% o allforion yr UE 

 Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu (gan gynnwys dur) – 14% o holl 

allforion yr UE 

 Cemegau a chynnyrch cysylltiedig – 10% o allforion yr UE 
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3. Mae’r tri sector pennaf yng Nghymru sy’n allforio nwyddau i wledydd nad ydynt 

o fewn yr UE yn cynnwys: 

 77% o gyfanswm allforion nad ydynt o fewn yr UE a 

 30% o gyfanswm allforion o Gymru 

4. Mae hyn yn cynnwys: 

 Peiriannau ac offer trafnidiaeth – 47% o holl allforion nad ydynt i’r UE 

 Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati – 16% o allforion nad ydynt i’r UE 

 Cemegau a chynnyrch cysylltiedig – 13% o allforion nad ydynt i’r UE. 

5. Mae Tabl 1 yn rhoi dadansoddiad fanylach o allforio nwyddau â’r gwerth uchaf, 

wedi’i raddio ar sail faint o allforion sydd i’r UE.    
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Tabl 1: Cynnyrch wedi’i allforio o Gymru, £m 

Cynnyrch wedi’i allforio o Gymru, ar gyfartaledd o 2 flynedd, 2017-2018, £m 

Wedi’i rancio ar werth allforion i’r UE 

Ranc UE Dim o’r EU Cyfanswm Cod SITC2  

1 4048 234 4282 79 – Offer trafnidiaeth arall 

2 819 1072 1891 
33 - Petrolewm, cynnyrch petrolewm a deunyddiau 
cysylltiedig 

3 698 217 916 67 – Haearn & dur 

4 483 99 583 
78 – Cerbydau ar y ffordd (gan gynnwys cerbydau sy’n 
hofran ar aer) 

5 368 405 773 
77 – Peiriannau trydan, cymwysiadau ac offer a’r rhannau 
trydan ohonynt n.e.s. 

6 366 92 458 89 – Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu n.e.s. 

7 290 391 681 54 – Cynnyrch meddygol a chynnyrch fferyllol 

8 236 104 340 69 – Gweithgynhyrchwyr metel n.e.s. 

9 181 144 325 59 – Deunyddiau a chynnyrch cemegol n.e.s. 

10 160 1824 1984 71 – Peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer 

11 152 201 353 68 – Metelau anfferus 

12 150 150 300 
74 – Peiriannau ac offer diwydiannol cyffredinol a rhannau 
peiriannau .n.e.s. 

13 148 79 228 57 – Plastigau ar eu ffurf cynradd 

14 133 275 408 
87 – Offerynnau a chymwysiadau proffesiynol, gwyddonol a 
rheoli n.e.s. 

15 130 121 251 51 – Cemegau organig 

16 128 234 363 
72 – Peiriannau wedi eu harbenigo ar gyfer diwydiannau 
penodol 

17 122 50 171 75 – Peiriannau swyddfeydd a pheiriannau adp 

18 120 21 141 62 – Gweithgynhyrchwyr rwber n.e.s. 

19 119 60 179 58 – Plastigau ar ffurf heb fod yn gynradd 

20 102 
30 132 64 - Papur, papur trwchus a’u gweithgynhyrchwyr  

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  
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Tabl 2: Allforio nwyddau o’r DU a Chymru yn ȏl gwlad cyrchfan (% o’r 
cyfanswm mewn cromfachau)  

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  

  
 
                                                                   DU                            Cymru 
UDA 
Yr Almaen 
Yr Iseldiroedd 
Ffrainc 
Iwerddon 
Tsieina 
Gwlad Belg 
Yr Eidal       Ddim yn y 10 uchaf (1%) 
Sbaen 
Hong Kong      Ddim yn y 10 uchaf (1%) 
 
 

 

Tudalen y pecyn 87



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  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd 
CF99 1NA 

 

SeneddMADY@cynulliad.cymru   

  
  

 
 
 

04 Mawrth 2020  
 

Annwyl David,  
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi dogfen ynglŷn 
â negodiadau masnach y DU gydag Unol Daleithiau America. Gwnaeth yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Fasnach Ryngwladol ddatganiad gerbron Tŷ’r Cyffredin gyda'r hwyr ar 2 
Mawrth, a chafodd y datganiad hwnnw ei wneud hefyd yn Nhŷ’r Arglwyddi.  
 
Yn ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad eich Pwyllgor, Cytundebau rhyngwladol y DU ar 
ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad, cytunais â’i argymhelliad i osod dogfennau gerbron y Senedd ar 
yr un pryd ag y cânt eu gosod gerbron Senedd y DU gan Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, 
nid yw Llywodraeth y DU wedi gosod y dogfennau hyn yn ffurfiol gerbron Senedd y DU. 
Mae'r ddogfen wedi cael ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth y DU a rhoddwyd gwybod i 
Senedd y DU nos Lun drwy ddatganiadau llafar.  
 
Yn yr ysbryd o fodloni cais y Pwyllgor, rwy'n gwneud datganiad ysgrifenedig er mwyn tynnu 
sylw Aelodau'r Cynulliad at y cyhoeddiad hwn. Rwyf wedi atodi copi o'r datganiad hwnnw i'r 
llythyr. Rwy'n edrych ymlaen at drafod mwy ar y mater gyda'r Pwyllgor ar 16 Mawrth. 
 
Yn Gywir, 

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  
Trafodaethau masnach rhwng y Deyrnas Unedig a’r Unol 
Daleithiau  

DYDDIAD  04 Mawrth 2020 

GAN 
Eluned Morgan, Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith 
Gymraeg  

 

Ar 2 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddogfen yn gysylltiedig â thrafodaethau 
masnach gydag Unol Daleithiau America (UD).  Gwnaeth y Gweinidog Gwladol dros 
Fasnach Rhyngwladol ddatganiad i Dŷ’r Cyffredin gyda’r nos ar yr 2il Fawrth, a gafodd ei 
ail-adrodd yn Nhŷ’r Arglwyddi.  
 
Mae’r ddogfen yn amlinellu amcanion y DU yn y trafodaethau masnach gyda’r UD.  Mae’n 
cynnwys agwedd gyffredinol Llywodraeth y DU, y prif amcanion ar gyfer cytundeb masnach 
rydd rhwng y DU-UD, ymateb ’r ymgynighoriad cyhoeddus a gynhaliwyd y llynedd, ac 
asesiad cychwynnol o’r cwmpas ar gyfer effaith hirdymor y cytundeb masnach.   
 
Mae’r dadansoddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU yn dangos pam yr ydym wedi 
pwysleisio yn gyson bwysigrwydd sicrhau perthynas mor agos â phosib gyda’r UE.  Y 
sefyllfa orau i Lywodraeth y DU fyddai enillion o hyd at 0.16% yn y cynnyrch domestig gros 
dros 15 mlynedd.  Ni fydd hyn yn gwneud yn iawn am y masnach a gollwyd gyda’r UE.   
 
Mae’r trafodaethau gyda’r UD yn werth eu cael, ond ni ddylid eu rhuthro.  Ni ddylent 
ychwaith danseilio trafodaethau Llywodraeth y DU gyda’r UE.  Mae’n rhaid i gytundeb gref a 
chynhwysfawr gyda’r UE fod yn flaenoriaeth bendant.  Y mwyaf cadarn fydd y gytundeb 
gyda’r UE, y lleiaf o niwed economaidd fydd i Gymru a’r DU.   
 
Mae amcangyfrifon blaenorol Llywodraeth y DU o sefyllfa o ddim cytundeb gyda’r UE – neu 
o fasnachu ar delerau Sefydliad Masnach y Byd – yn golygu colli cynnyrch domestig gros yn 
y DU o -9.3% dros 15 mlynedd.  Mae’r enillion posibl o berthynas glos gyda’r UE yn lleihau 
manteision yr holl gytundebau masnach eraill y mae y DU yn eu blaenoriaethu gyda’i gilydd.   
 
Mae’r achos amlinellol ar gyfer y DU, fodd bynnag, yn ddechrau rhesymol ar gyfer y 
trafodaethau.  Nid yw’n gwneud consesiynau di-angen, ond mae modd ei ddehongli sawl 
ffordd fodd bynnag.  Mae’n rhaid inni bellach fod yn rhan lawn o’r trafodaethau i sicrhau bod 
buddiannau Cymru yn cael eu gwarchod a’r addewidion sy’n cael eu gwneud am ein GIG, 
safonau bwyd a meysydd eraill yn cael eu cadw.   Tudalen y pecyn 89
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 7 Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 92

Eitem 8 Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42


	Agenda
	2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd
	Crynodeb o safbwyntiau negodi'r DU a’r UE [Saesneg yn unig]

	3 Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol - safbwynt o Frwsel
	4.1 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) - 25 Chwefror 2020
	4.2 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd yn dilyn cyfarfod y pwyllgor ar 10 Chwefror - 3 Mawrth 2020
	Atodiad A
	Atodiad B
	Atodiad C

	4.3 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch negodiadau masnach y DU ag UDA - 4 Mawrth 2020
	Datganiad Ysgrifenedig

	7 Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - gwaith dilynol
	8 Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) - trafod yr ymateb

