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         3 Mawrth 2020 
 
 
Annwyl Dai, 
 
Diolch am eich llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn fy ymddangosiad o flaen y 
Pwyllgor ar 10 Chwefror. 
 
Swyddfeydd Tramor 
 
Byddaf yn cyfarfod â Rheolwr Perfformiad Swyddfeydd Tramor i drafod cylch gwaith y 
Swyddfeydd ganol fis Mawrth ac yn creu cylch gwaith terfynol erbyn canol Ebrill a byddaf 
yn barod iawn i rannu'r rhain gyda'r Pwyllgor.   
 
Rwy'n bwriadu newid y dangosyddion perfformiad allweddol i sicrhau bod y gweithgarwch 
yn cyd-fynd ag amcanion y strategaeth.  Gan inni ymgynghori yn fanwl â rhanddeiliaid 
perthnasol ni fyddaf yn ymgynghori ar gylch gwaith penodol y swyddfeydd wedi hyn, er bod 
trafodaeth reolaidd yn digwydd gyda nifer o randdeiliaid perthnasol sydd wedi ac a fydd yn 
parhau i lywio cylch gwaith y swyddfeydd.  Hefyd gallaf gadarnhau y bydd yr adroddiad 
terfynol ar gyfer Chwarter 4 2019/20 ar gael o fewn pythefnos i ddiwedd y flwyddyn.  
 
Cysylltiadau Rhyngwladol 
 
Mae gwaith cydlynu sylweddol ar hyn o bryd gyda Llydaw, Gwlad y Basg a Fflandrys a 
thrwy'r Gronfa Bontio Ewropeaidd rydym yn cymell sefydliadau yng Nghymru i gydweithio 
gyda'r rhanbarthau sy'n flaenoriaeth.  
Rwyf yn hapus i roi briffiadau manwl o’n perthynas a’r gweithgareddau gyda’n prif 
bartneriaid rhyngwladol, ond dylai’r wybodaeth ganlynol fod o ddiddordeb. 
 
i) Llydaw 

 
Mae gennym Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a chynllun gweithredu deinamig eisoes 
gyda Llydaw ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu Llywydd Cyngor Rhanbarthol Llydaw 
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i Gymru ar Ddydd Gwyl Dewi ble y bydd yn mynd i gyngerdd wedi'i gynhyrchu ar y cyd gan 
Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fel rhan o'u partneriaeth.  
 
 
Mae ystod eang o weithgarwch ar y cyd ym maes diwyllant, addysg a datblygu 
economaidd, gyda phwyslais penodol ar seibr-ddiogelwch, bwyd-amaeth, y diwydiannau 
creadigol ac ynni'r môr.  Bydd cynrychiolwyr y cyfryngau yn Llydaw a'r sector bwyd-amaeth 
yn cyfarfod eu cymheiriaid o Gymru fis nesaf i edrych ar ragor o gyfleoedd i gynhyrchu ar y 
cyd a chydweithio.  Rwyf wedi trafod ein hawydd i gryfhau y berthynas rhwng Cymru a 
Llydaw gyda Swyddfa Dramor Ffrainc sydd wedi ein hannog i fynd ati i gryfhau’r berthynas.  
Rwy’n bwriadu ymweld â Llydaw dros yr haf.  
 
ii) Gwlad y Basg  

 
Aeth Ysgrifennydd Cyffredinol Gwlad y Basg sy'n gyfrifol am Faterion Tramor ar ymweliad 
â Chymru ym mis Rhagfyr i drafod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd ym mis 
Gorffennaf 2018 ac rwy'n bwriadu ymweld â'r rhanbarth yn ddiweddarach eleni.   
 
Fel Llydaw, mae Gwlad y Basg wedi nodi bod Cymru yn un o'u cysylltiadau pwysicaf ac 
rwy'n croesawu'r ffocws hwn sy'n sail i'n perthynas. Rwy'n credu y gall canolbwyntio 
ymdrechion ar rai meysydd yn unig - iechyd, cyllid, iaith ac arloesi - sicrhau'r manteision 
mwyaf. 
 
Bydd dirprwyaeth o Gymru yn ymweld â Gwlad y Basg yn ddiweddarach yn y mis ar gyfer 
Fforwm Cystadleurwydd Tiriogaethol cyntaf Gwlad y Basg - Cymru fis nesaf, ac mae 
swyddogion Gwlad y Basg wedi datblygu cynllun gweithredu integredig yn canolbwyntio ar 
iechyd a gofal cymdeithasol i gyfeirio a nodi cyfleoedd penodol ar gyfer cydweithredu.   
 
iii) Fflandrys  

 
Cefais gyfarfod â Llywydd Weinidog Fflandrys Jan Jambon pan lansiwyd y Strategaeth 
Ryngwladol gennyf ym Mrwsel yn ystod y  mis diwethaf,a bu inni gytuno i lofnodi'r 
cytundeb Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf rhwng Llywodraeth Cymru a Fflandrys 
yn y Gwanwyn.  Fel gyda Gwlad y Basg a Llydaw, cytunwyd y byddai'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth yn canolbwyntio ar nifer   fechan o feysydd blaenoriaeth ble y gallwn 
sicrhau'r budd mwyaf i'r ddwy ochr.  Un o’r meysydd hyn fydd seibr-ddiogelwch, ac rydym 
hefyd yn trafod yr hyn y gallwn ei ddysgu o ran gallu rhanbarth yn yr UE i ddylanwadu ar 
drafodaethau a chytundebau masnach.  
 
Iwerddon 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Iwerddon, yn benodol y 
Weinidogaeth Materion Tramor, a'r Conswl Gwyddelig yng Nghaerdydd i ddatblygu 
cysylltiadau dwyochrog gyda meysydd cydweithredu sy'n bodoli eisoes a phartneriaethau 
newydd. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd presennol o gydweithredu a phartneriaethau 
newydd megis iechyd ac awyrofod gyda theithiau masnach i Iwerddon yn yr arfaeth i'r 
ddau sector.  Mae ymdrech arbennig yn cael ei gwneud i restru’r gweithgarwch sylweddol 
sydd eisoes yn digwydd rhwng ein dwy genedl. 
 
Er ein bod yn obeithiol i lofnodi cytundeb ffurfiol gyda Llywodraeth Iwerddon yn ystod y 
gwanwyn, o ystyried yr etholiad diweddar yn Iwerddon fe allai gymryd amser cyn i ni a'r 
Llywodraeth newydd yn Iwerddon allu gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus ar y cyd ar y 
berthynas. Rwy'n edrych ymlaen at ddod yn ôl i'r Pwyllgor i roi y newyddion diweddaraf ar 
y broses hon.      
 



Adnoddau Marchnata 
 
Mae gwefan brand cychwynnol sylfaenol ar gael sy'n cynnwys amrywiol ddeunyddiau sy'n 
amrywio o lyfrgell luniau a ffilmiau i waith graffeg y gellir ei ddefnyddio ar gyfer 
digwyddiadau brandio.  Caiff y wefan hon ei datblygu drwy dderbyn adborth gan 
ddefnyddwyr ar ba asedau sydd eu hangen.  Mae sefydliadau o Gymru ledled y byd eisoes 
wedi derbyn yr wybodaeth ac wedi eu hannog i ddefnyddio’r adnodd hwn.   
 
Rwyf eisoes wedi cysylltu â swyddfa y Llywydd i drafod ymweliadau a’r defnydd o frand 
Llywodraeth Cymru dramor.  Pan fydd ACau yn teithio dramor bydd swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn hapus i roi cymorth fel yn ddiweddar pan aeth y Llywydd i Ganada.   
 
     
Cynlluniau Cyflawni 
 
Nawr bod y strategaeth gennym,  rwyf am i'r adnoddau ganolbwyntio ar gyflawni. Mae'r 
gwaith ar asesu cynlluniau rhyngwladol ar draws llywodraeth, cyrff a noddir, sefydliadau, y 
trydydd sector a chymdeithasau cymunedol yn parhau, i nodi cyfleoedd i godi ein proffil 
dramor.  Mae penodi dau Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer yr adran yn helpu I sicrhau bod y 
camau gweithredu yn cael eu cyflawni yn unol â’r amserlen.  Dros y flwyddyn nesaf 
byddwn yn darparu datganiadau ar sut yr ydym yn bwriadu cyflawni mewn meysydd o 
flaenoriaeth.  Mae syniad o’r hyn y gellid ei ddisgwyl wedi ei gynnwys yn Atodiad A y 
llythyr hwn.   
 
Ni fydd gan bob sefydliad yn union yr un rhanbarthau a gwledydd sy'n flaenoriaeth â'r 
Llywodraeth, ond os oes rhai yn cyd-daro, bydd y gwaith hwn yn helpu inni gydlynu a 
gwneud y gorau o'n hymdrechion yn rhyngwladol, a dod â ni i le o weithio agosach, mwy 
cydlynol mewn partneriaeth. 
 
Ar draws sector y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, mae hyn eisoes yn digwydd, ac 
mae Cwpan Rygbi'r Byd yn Siapan yn enghraifft ddiweddar o weithio llwyddiannus wedi'i 
gydlynu mewn partneriaeth.  Bu imi gyfarfod yn ddiweddar â'r sector i drafod cynllunio 
rhyngwladol ac rwy'n disgwyl gweld y lefel hwn o gysylltiadau wedi'u cydlynu ar gyfer 
unrhyw gystadleuaeth fawr ble y mae Cymru yn perfformio ar lwyfan y byd.  Byddwn yn 
cynnig darlun cliriach o’r meysydd o flaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt cyn yr haf, er dylid 
deall mai cyfres hyblyg o flaenoriaethau fydd angen eu diwygio o bosibl i ymateb i 
gyfleoedd neu fygythiadau megis pa mor bell yr aiff Cymru yn y Pencampwriaethau Pêl-
droed Ewropeaidd neu effaith feirws corona.     
 
Ffigurau Allforio 
 
Yn y flwyddyn hyd at Fedi 2019, roedd cyfanswm gwerth allforion o Gymru yn £17.8 biliwn. 
Cyrhaeddodd allforion o Gymru bron i 23% o'r cynnyrch domestig gros yn 2018 (yn seiliedig ar 
ddata ONS arbrofol). 
 
Roedd y penderfyniad i osod cynnydd arfaethedig o 5 y cant yn y cyfraniad y mae allforion 
yn eu gwneud i economi Cymru yn seiliedig ar uchelgeisiau tebyg a bennwyd gan 
lywodraethau y DU a'r Alban.    
 
Mae ein targed yn gysylltiedig â chyfraniad cyffredinol allforion i economi Cymru nid 
cynnydd yng ngwerth allforion. Mae'n darged uchelgeisiol ond rwy'n credu y dylai targedau 
fod yn uchelgeisiol os ydynt yn mynd i sbarduno newid gwirioneddol. Er mwyn sicrhau y 
cynnydd hwn, mae'n bwysig ein bod yn cefnogi cwmnïau i allforio. Rydym wedi sefydlu 
rhaglen gymorth ac yn bwriadu ehangu hon ymhellach, a byddwn yn adrodd ar gynlluniau 
cyn yr haf. 



 
Mae’n werth nodi bod nifer o gwmnïau mawr sy’n cyfrannu at ein ffigurau allforio felly 
mae’n bosibl y bydd setliad Brexit yn cael effaith ar y rhain os y gwelir effaith benodol ar 
ein prif sectorau.    
 
Nid oes gan Gymru ffigwr cynnyrch domestig gros pwrpasol, felly rydym yn cydweithio ag 
economegwyr i nodi dulliau eraill o fesur yr uchelgais hwn.  

 
 
Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhwng yr UE a Siapan 
 
Daeth cytundeb yr UE-Siapan i rym ar 1 Chwefror 2019.  Oherwydd diffygion o ran data 
masnach, dim ond dau chwarter o ddata sydd ar gael ar gyfer y cyfnod yr oedd cytundeb 
masnach yr UE - Siapan mewn grym. Mae anwadalrwydd y data masnach yn golygu nad 
ydym yn gallu rhoi amcangyfrif cadarn o werth y masnach rhwng Cymru a Siapan mor fuan 
wedi i'r cytundeb ddod i rym.   
 
Yn gyffredinol, yn y flwyddyn ddaeth i ben fis Medi 2019, roedd cyfanswm y masnach rhwng 
Cymru a Siapan yn £907m, a mewnforion ac allforion yn werth £635m a £272m yn y drefn 
honno. O ran y cyfraniad at fasnach yng Nghymru, Siapan oedd y 15fed gwlad oedd yn 
allforio fwyaf o Gymru (1.5% o allforion Cymru) a'r 7fed marchnad fewnforio fwyaf (3.5% o 
fewnforion Cymru). Mae'r fasnach rhwng Cymru a Siapan wedi cynyddu yn y blynyddoedd 
diwethaf, gan gynyddu o £582m yn 2013 i £851m yn 2018.  Mae Cymru wedi weld diffyg yn 
ei masnachu ym mhob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn, ble y bu y mewnforion yn fwy na'r 
allforion.  Mae rhagor o ddata ar fasnach rhwng Cymru a Siapan i'w weld yn Atodiad B y 
llythyr hwn. 
 
 
Cytundeb y dyfodol rhwng y DU-Siapan  
 
Bydd cytundeb rhwng y DU-Siapan yn bwysig i roi sicrwydd i fuddsoddwyr bod Cymru a'r 
DU yn parhau i fod yn bartner masnachu sefydlog.  Nod allweddol y trafodaethau hyn fydd 
cynnal manteision y cytundeb rhwng yr UE-Siapan, heb wneud gormod o gonsensiynau 
mewn meysydd fydd yn cael effaith anghymesur ar Gymru. Mae fy swyddogion yn parhau i 
ddatblygu yr hyn yr ydym am ei weld gan Lywodraeth y DU o ran Cytundeb Masnach yn y 
Dyfodol gyda Siapan a'r gwledydd eraill sy'n flaenoriaeth.   

 
Rhaglen Barhau y Cytundeb Masnach 
 
O'r 31 Ionawr bu Llywodraeth y DU yn llwyddiannus wrth drosglwyddo 20 o'r cytundebau a 
drafodwyd gyda'r UE.  Mae'r rhain yn oddeutu 5% o gyfanswm y fasnach nwyddau yng 
Nghymru.  

 
 
Cafodd nifer o gwestiynau penodol eu holi gennych o ran masnach ryngwladol, ac mae'r 
atebion i'w gweld isod: 
 
Cadarnhau a ydych yn fodlon gyda lefel y cysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a'r Adran 
Masnach Ryngwladol? 
 
Mae mwy y gellid ei wneud bob tro o ran gwella cysylltiadau, ond rwy'n credu bod y 
berthynas yr ydym wedi gallu ei datblygu ar lefel swyddogol a Gweinidogol gyda'r Adran 
Masnach Ryngwladol wedi bod yn galonogol iawn.  
 



I gadarnhau a oes cyfarfod wedi'i drefnu rhyngoch chi a'r Ysgrifennydd dros Fasnach 
Ryngwladol, ac os felly pryd fydd y cyfarfod yn digwydd 
 
Yn anffodus nid wyf wedi cael y cyfle eto i gyfarfod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach 
Ryngwladol, er fy mod wedi gofyn am gyfarfod.  Yr wyf fodd bynnag yn cynnal trafodaethau 
rheolaidd gyda'r Gweinidog Masnach, Connor Burns AS.  Bydd fy nghyfarfod dwyochrog 
nesaf gyda'r Gweinidog ar Fawrth 5ed.  
 
Cafwyd cadarnhad gan y Gweinidog y bydd y grŵp cynghori o randdeiliaid arbenigol ar 
gyfer masnach ryngwladol yn cyfarfod yn y gwanwyn.  Allai Llywodraeth Cymru gadarnhau 
yr union ddyddiad ar gyfer cynnal y cyfarfod? 
 
Dyddiad cyfarfod cyntaf y grŵp hwn yw cyn y Pasg ar 31 Mawrth. Rwyf yn canolbwyntio ar 
hyn o bryd ar gael y bobl iawn o gwmpas y bwrdd. 
 
Cafwyd cadarnhâd gan y Gweinidog nad yw aelodau'r grŵp o randdeiliaid arbenigol wedi ei 
bennu eto.  A allai Llywodraeth Cymru egluro'r broses ar gyfer penderfynu ar aelodaeth y 
grŵp ac a fydd holi a oes diddordeb gan y cyhoedd.  
 
Byddaf yn ysgrifennu yn ystod yr wythnos nesaf at gyrff masnach o Gymru a sefydliadau 
cynrychioladol i ofyn iddynt enwebu ymgeiswyr addas i gynrychioli eu sector ar y grŵp.  
Bydd hyn yn caniatáu i'r sefydliadau hyn ddewis drostynt eu hunain y rhai hynny allai yn eu 
tyb hwy gynrychioli safbwyntiau eu sector yn y ffordd orau. 
 
Rhoi diweddariad ar yr hyn a drafodwyd yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm Gweinidogol ar 
Fasnach Ryngwladol ar 23 Ionawr 2020.  
 
Yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm trafodwyd y Cylch Gorchwyl, y blaenoriaethau ar gyfer 
trafodaethau â'r UD, swyddogaeth y DU yn Sefydliad Masnach y Byd, a'r Bil Masnach sydd 
ar y gweill a gyhoeddwyd yn araith y Frenhines.  
 
 
Rhoi dadansoddiad o'r prif sectorau sy'n allforio yng Nghymru, fel y cyfeiriwyd atynt yn 
ymateb y Gweinidog i gwestiynau yn ei datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Ionawr.  

 
Mae hwn i'w weld yn Atodiad C y llythyr hwn.  
 
Allaf i gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r Pwyllgor am eu diddordeb parhaus yn y 
Strategaeth Ryngwladol. Rwy'n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y drafodaeth yn y 
cyfarfod llawn ar adroddiad y Pwyllgor. 
 
Yn gywir, 
 
 

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


