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Annwyl David, 

 

Cais am ragor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 10 Mehefin 2019  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Gorffennaf 2019 yn gofyn am ragor o wybodaeth wedi 
imi ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ym mis 
Mehefin. Rydych chi hefyd wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog gyda rhagor o gwestiynau 
ynglŷn â Masnach Ryngwladol a byddaf innau yn ateb y rhain yn y llythyr hwn.   
 
Yn eich llythyr, gofynnoch amryw o gwestiynau ynglŷn â'r concordat sy'n cael ei ddatblygu 
ar y cyd â Llywodraeth y DU i egluro rôl y gweinyddiaethau datganoledig mewn negodiadau 
masnach yn y dyfodol.  
 
Hyd yma, bu'r broses o ddrafftio'r concordat yn un gydweithredol rhwng y gweinyddiaethau 
datganoledig a Llywodraeth y DU. Mae'r broses hon yn cael ei chynnal drwy Grŵp yr Uwch-
swyddogion a sefydlwyd ym mis Mawrth 2018 i ddarparu fforwm rheolaidd yn canolbwyntio 
ar gamau gweithredu rhwng Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU a'r 
gweinyddiaethau datganoledig mewn perthynas â pholisi masnach y DU.   Mae'r grŵp hwn 
yn cyfarfod bob 6 wythnos ac mae trafodaethau ar y concordat yn cael eu cynnal yn 
rheolaidd yn ystod y cyfarfodydd hyn.  
 
Mae'r concordat ar ffurf drafft ar hyn o bryd.  Caiff y concordat drafft ei ddiweddaru'n 
rheolaidd drwy drafodaethau rhwng swyddogion yng Ngrŵp yr Uwch-swyddogion a thrwy 
rannu fersiynau o'r ddogfen ei hun ymhlith ei swyddogion ar gyfer eu sylwadau. Gallwn 
ddarparu ein sylwadau a chynnig newidiadau i'r concordat drwy'r broses hon.  Felly, nid oes 
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unrhyw ddogfennaeth benodol a luniwyd gennym mewn perthynas â'r concordat y gallwn ei 
darparu ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, rydym wedi bod yn glir bob amser am ein 
disgwyliadau o ran y ffordd yr ydym yn disgwyl cael ein cynnwys mewn perthynas â 
datblygu polisi masnach Llywodraeth y DU yn fwy eang. Gweler tudalennau 20-21 o: Y 
Polisi Masnach: Materion Cymru.  
 
Fel yr wyf wedi dweud eisoes, mae gwaith ar y concordat yn digwydd rhwng yr holl 
weinyddiaethau datganoledig a swyddogion yn yr Adran Masnach Ryngwladol.  Oliver 
Griffiths, Cyfarwyddwr Negodiadau ac Ymgysylltu Strategol Cyfandiroedd America sy'n 
cadeirio Grŵp yr Uwch-swyddogion y cyfeirir ato, a Leonie Lambert, Dirprwy Gyfarwyddwr y 
Tîm Materion Cyfansoddiadol a Strategaeth sy'n arwain y tîm y mae fy swyddogion yn 
gweithio gydag ef ar y concordat.  
 
Mae'n anodd dweud erbyn pryd y disgwylir inni ddod i gytundeb terfynol ar y concordat.  Yn 
wreiddiol, roeddem wedi gobeithio y byddai cytundeb wedi'i sefydlu cyn i'r DU ymadael â'r 
UE.  Fodd bynnag, mae'r newidiadau diweddar yn Llywodraeth y DU a'r ffocws cynyddol ar 
y perygl o gael Brexit heb gytundeb yn golygu bod y cynnydd ar y concordat wedi arafu.  Yn 
y cyfamser, gallaf eich sicrhau bod fy swyddogion yn gweithio gyda'r Adran Masnach 
Ryngwladol i sicrhau bod modd pennu cytundeb cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol.  

 
Gofynnoch i'r Prif Weinidog pa gynnydd sydd wedi cael ei wneud o ran datblygu'r concordat 
a pha mor llwyddiannus y mae Llywodraeth Cymru wedi bod wrth sicrhau ei hamcanion ar 
gyfer cymryd rhan mewn cytundebau masnach yn y dyfodol.  Gan fod y negodiadau yn 
parhau, ni allaf gadarnhau ar hyn o bryd pa mor llwyddiannus yr ydym wedi bod yn 
gyffredinol yn ein hymdrechion i gyflawni ein hamcanion.  Fodd bynnag, rydym eisoes wedi 
gweld rhai enghreifftiau lle mae Llywodraeth y DU wedi cyflawni yn erbyn dyheadau 
Llywodraeth Cymru.  Er enghraifft, gofynnom i Lywodraeth y DU sefydlu Cyd-bwyllgor y 
Gweinidogion ar Fasnach Ryngwladol ac maent wedi cyhoeddi y bydd Fforwm y 
Gweinidogion yn cael ei sefydlu.  
 
Gofynnoch hefyd pa linellau coch sy'n cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â materion datganoledig nad ydyw yn dymuno iddynt gael eu cynnwys mewn 
cytundebau masnach yn y dyfodol.  Mae gwaith ar y gweill ym mhob adran o Lywodraeth 
Cymru i sicrhau bod darlun cyson o ran ein sefyllfa negodi ar gyfer cytundebau masnach yn 
y dyfodol.  Pan fydd cynnydd wedi'i wneud ar y gwaith hwn, byddwn yn hapus i roi'r 
diweddaraf i'r pwyllgor.  
 
Yr eiddoch, 
 

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 

 


