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13 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Paul, Huw 
 
Yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol, rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy 
mod wedi mynychu cyfarfod y Fforwm Gweinidogol ar Fasnach ar 9 Ionawr. 
 
Roedd Greg Hands, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, Ivan McKee, Gweinidog yr 
Alban dros Fusnes, Masnach, Twristiaeth a Menter a chynrychiolwyr o swyddfeydd gwladol 
Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn bresennol yn y cyfarfod. Bydd datganiad ar y cyd 
ynglŷn â’r cyfarfod yn cael ei gyhoeddi maes o law. 
 
Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd y dull diwygiedig o rannu gwybodaeth rhwng Llywodraeth y 
DU a’r Llywodraethau Datganoledig yn ogystal â diweddariadau ar y trafodaethau masnach 
parhaus, gan gynnwys India a Phartneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel (CPTPP). 
 
Roeddwn i’n falch o glywed am y trefniadau newydd ar gyfer rhannu gwybodaeth a fydd yn 
gam pwysig ymlaen er mwyn galluogi trafodaethau sy’n fwy adeiladol. Edrychaf ymlaen at 
weld sut bydd y broses newydd hon yn cael ei rhoi ar waith. 
 
Cefais y cyfle yn y cyfarfod i rannu ein safbwyntiau ynghylch y trafodaethau presennol â 
Phartneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel, India a Chyngor Cydweithredol y Gwlff. 
Pwysleisiais eto ein barn bod rhaid i unrhyw gytundeb masnach gefnogi ein nodau polisi 
ehangach, gan gynnwys mewn meysydd megis yr amgylchedd a llafur. Rwyf wedi bod yn glir 
iawn bob amser na ddylai cytundebau masnach danseilio’r safonau uchel sydd gennym yma 
yng Nghymru.  
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i roi gwybod ichi am ddyddiad y cyfarfod nesaf. 
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