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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.   
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14 Awst 2020 

 
 

Annwyl Gadeiryddion, 
 
Gwnes i ysgrifennu atoch ym mis Gorffennaf er mwyn eich hysbysu y byddai cyfarfod o’r 
Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach yn cael ei gynnal ar 21 Gorffennaf. 
 
Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan Greg Hands, y Gweinidog Masnach Ryngwladol, ac roedd 
fy nghymheiriaid o’r Alban a Gogledd Iwerddon hefyd yn bresennol.  
 
Cafwyd diweddariadau yn ystod y cyfarfod ynghylch y trafodaethau a oedd yn cael eu cynnal 
am fasnach rydd a gwnes bwysleisio o’r newydd bwysigrwydd sicrhau nad yw’r trafodaethau 
hyn yn niweidiol i’r safonau presennol sy’n uchel eu parch yng Nghymru o safbwynt yr 
amgylchedd ac iechyd a lles anifeiliaid. Cafwyd diweddariadau yn ogystal ynghylch y rhaglen 
trafod parhad a Bil Masnach y DU.  
 
Mae’r ymgysylltu â’r Adran Masnach Ryngwladol yn parhau’n bositif ac mae fy swyddogion 
yn parhau i gydweithio’n agos â swyddogion Llywodraeth y DU er mwyn symud y gwaith hwn 
yn ei flaen.  
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Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf eto ond byddaf yn ysgrifennu atoch eto 
cyn y bydd unrhyw gyfarfod arall yn cael ei gynnal.  
 
Yr eiddoch, 

 

 
 
Eluned Morgan AS/MS 

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


