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      26 Gorffennaf 2021 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu y gwnes fynychu cyfarfod o’r Fforwm Gweinidogol ar 
gyfer Masnach ar 14 Gorffennaf, gyda Greg Hands, y Gweinidog Gwladol ar gyfer Polisi 
Masnach ac Ivan McKee, y Gweinidog Busnes, Masnach, Twristiaeth a Mentergarwch. 
Cafwyd diweddariad cyffredinol yn ystod y cyfarfod hwn ynghylch y trafodaethau sy’n 
parhau am Gytundeb Masnach Rydd, gan gynnwys Partneriaeth Gynhwysfawr y Môr Tawel 
(CPTPP), Ardal Economaidd Ewrop/Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop (EEA EFTA), 
Awstralia a Seland Newydd.  
 
Gwnes fynegi pryderon ynghylch cwmpas y Cwotâu Tariff a gymeradwywyd yng 
Nghytundeb Masnach Rydd Awstralia ac ystyriaethau ynghylch safonau lles anifeiliaid. Rwyf 
wedi gofyn am ragor o wybodaeth am y cytundeb masnach a fydd yn cael ei rhannu pan 
fydd ar gael ac fel bod y pryderon hyn yn cael eu hystyried cyn gynted ag y bydd 
cytundebau i’r dyfodol yn cael eu trafod.  
 
Cafodd cytundebau masnach i’r dyfodol gydag India, Canada a Mecsico hefyd eu trafod, ac 
ers hynny rwyf wedi ymateb yn ysgrifenedig i Greg Hands gan amlinellu ein safbwyntiau 
cychwynnol ynghylch y cytundebau masnach posibl hyn.  
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch unwaith eto i’ch hysbysu ynghylch dyddiad y cyfarfod nesaf.  
 
Yn gywir, 
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