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Annwyl Paul, Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu ymhellach at fy llythyr ar 4 Gorffennaf ac yn unol â'r cytundeb cysylltiadau 
rhyngsefydliadol, i'ch hysbysu fy mod wedi mynychu'r Fforwm Gweinidogol ar Fasnach ar 5 
Gorffennaf. 
 
Yn bresennol yn y cyfarfod roedd Penny Mordaunt, Y Gweinidog Gwladol dros Bolisi 
Masnach; Ivan McKee, Gweinidog yr Alban dros Fusnes, Masnach, Twristiaeth a Menter; a 
Gordon Lyons, Gweinidog Gweithredol Gogledd Iwerddon dros yr Economi. 
 
Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd a chytunwyd ar gylch gorchwyl diwygiedig y grŵp.  Roedd 
diweddariadau hefyd ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth bod trafodaethau’r Adran 
Fasnach Ryngwladol wedi dod i ben gyda rhai gwladwriaethau'r Unol Daleithiau yn ogystal 
â diweddariad ar drafodaethau masnach rydd y DU-India. 
 
Ategais fod Llywodraeth Cymru yn cefnogi masnach ryngwladol a bod gennym, yma yng 
Nghymru, lawer iawn o arbenigedd y gellir ei ddefnyddio i gefnogi trafodaethau, yn enwedig 
mewn perthynas â'r Unol Daleithiau sy'n farchnad bwysig i Gymru.  
 
Pwysleisiais hefyd ein pryderon mewn perthynas â lles a safonau anifeiliaid o ran India ac y 
na ddylai Llywodraeth y DU greu sefyllfa annheg. 
 
Sylwer, yn dilyn cytundeb y cylch gorchwyl diwygiedig, bydd y grŵp nawr yn trosglwyddo i'r 
Grŵp Rhyngweinidogol (Masnach) ond bydd yn parhau i gyflawni'r un swyddogaeth. Mi fydd 
hysbysiad ar y cyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen Llywodraeth y DU ar y we. 
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i'ch hysbysu am ddyddiad y cyfarfod nesaf. 
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Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 


