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Annwyl Paul, Huw 
 
Yr wyf yn ysgrifennu atoch yn dilyn fy llythyr dyddiedig 21 Ionawr ac yn unol â'r cytundeb 
cysylltiadau rhyngsefydliadol, i'ch hysbysu fy mod wedi mynychu cyfarfod y Fforwm 
Gweinidogol ar gyfer Masnach ar 26 Ionawr. 
 
Mynychwyd y cyfarfod gan Penny Mordaunt, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach; 
Ivan McKee, Gweinidog yr Alban dros Fusnes, Masnach, Twristiaeth a Menter; a Gordon 
Lyons, Gweinidog yr Economi Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. 
 
Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd ffyrdd o wella trefniadau gweithio yn dilyn yr adolygiad o 
gysylltiadau rhynglywodraethol (IGR). Mae Cylch Gorchwyl y fforwm yn cael ei adolygu ar 
hyn o bryd a thynnais sylw at yr angen i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â strwythur y cysylltiadau 
rhynglywodraethol. 
 
Cafwyd yr wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau parhaus y Cytundeb Masnach Rydd 
(FTAs), gan gynnwys Canada a'r Unol Daleithiau. Codais y pwynt bod gennym bryderon o 
hyd ynghylch lefel y Cwotâu Cyfradd Tariffau a nodwyd mewn Cytundebau Masnach Rydd 
yn ddiweddar, yn ogystal â safonau lles anifeiliaid, a gofynnais am eglurhad ynghylch sut y 
bydd mesurau diogelu yn diogelu diwydiannau Cymru. Gwnes bwysleisio eto fod yn rhaid 
ystyried y pryderon hyn wrth i gytundebau yn y dyfodol gael eu trafod. 
  
Trafodwyd y broses ar gyfer ymdrin ag anghydfodau masnach Sefydliad Masnach y Byd yn 
ystod y cyfarfod. Cytunwyd y byddai trafodaethau'n parhau i ddatblygu dull sy'n amlinellu 
sut y gellid ymdrin â chyfrifoldeb am unrhyw anghydfod masnach Sefydliad Masnach y Byd, 
yn unol â rhwymedigaethau’r DU o ran Sefydliad Masnach y Byd a Chytundebau Masnach 
Rydd. 
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i'ch hysbysu o ddyddiad y cyfarfod nesaf. 
 
Yn gywir, 
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