
Allforio Nwyddau o Gymru 

Mae’r siartiau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth am brif sectorau Cymru (ar 
gyfartaledd dros y dair blynedd ddiwethaf i leihau anwadalrwydd).  Dylid nodi nad yw 
gwerth uchel i allforion yn golygu bod Cymru o angenrheidrwydd yn elwa o lefel 
uchel o werth ychwanegol neu gyflogaeth.  Yr enghraifft mwyaf eithafol o bosibl yw 
allforio petrolewm, sy’n dangos gwerth uchel iawn, ond gan bod mwyafrif llethol y 
gwerth hwn yn digwydd oherwydd bod mewnforion sy’n cael eu hallforio wedi hyn ag 
ychydig iawn neu ddim prosesu o gwbl, mae’r cyfraniad sy’n cael ei wneud i economi 
Cymru yn gymharol fach1. 
 

Siart 1: Allforio Nwyddau o Gymru, cyfartaledd 2016-2018, £m 

 

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

 
 
Olew, braster a chŵyr anifeiliaid a llysiau 
Diodydd a thybaco 
Nwyddau/trafodion heb ddosbarth arall yn SITC 
Deunyddiau crai, anfwytadwy, ag eithrio tanwydd 
Bwyd ac anifeiliaid byw 
Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu  
Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati 
Cemegau a deunydd cysylltiedig 
Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu yn ȏl deunydd 
Peiriannau ac offer trafnidiaeth 
 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM 

 
 
  

                                                           
1 Mae’n ddealladwy y gall y ffigur uchel ar gyfer offer cynhyrchu pŵer gynnwys gwerthoedd mawr sy’n 
cael eu priodoli i beiriannau y diwydiant awyrennau wedi’u hadnewyddu, ble y mae gwerth 
ychwanegol – a chyflogaeth – yng Nghymru yn llawer is na’r hyn a nodwyd.     



 
 
 
 
Siart 2:   Allforio Nwyddau o Gymru yn ȏl Cyrchfan, cyfartaledd 2016-2018 £m 

 

Peiriannau ac offer trafnidiaeth 

Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu yn ȏl deunydd yn bennaf 

Cemegau a chynnyrch cysylltiedig, nes 

Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati  

Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu 

Bwyd ac Anifeiliaid byw 

Deunyddiau craidd, anfwytadwy, ac eithrio tanwydd 

Nwyddau/trafodion heb eu dosbarthu 

Diodydd a Tybaco 

Olew, braster a chŵyr anifeiliaid a llysiau 

 

Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  

1. Mae’r tri sector pennaf yng Nghymru sy’n allforio nwyddau i’r UE yn cynnwys: 

 79% o gyfanswm yr allforion o Gymru i’r UE 

 48% o gyfanswm allforion o Gymru 

2. Sef: 

 Peiriannau ac offer trafnidiaeth – 55% o allforion yr UE 

 Nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu (gan gynnwys dur) – 14% o holl 

allforion yr UE 

 Cemegau a chynnyrch cysylltiedig – 10% o allforion yr UE 



3. Mae’r tri sector pennaf yng Nghymru sy’n allforio nwyddau i wledydd nad ydynt 

o fewn yr UE yn cynnwys: 

 77% o gyfanswm allforion nad ydynt o fewn yr UE a 

 30% o gyfanswm allforion o Gymru 

4. Mae hyn yn cynnwys: 

 Peiriannau ac offer trafnidiaeth – 47% o holl allforion nad ydynt i’r UE 

 Tanwydd mwynau, deunydd iro ac ati – 16% o allforion nad ydynt i’r UE 

 Cemegau a chynnyrch cysylltiedig – 13% o allforion nad ydynt i’r UE. 

5. Mae Tabl 1 yn rhoi dadansoddiad fanylach o allforio nwyddau â’r gwerth uchaf, 

wedi’i raddio ar sail faint o allforion sydd i’r UE.    



 

Tabl 1: Cynnyrch wedi’i allforio o Gymru, £m 

Cynnyrch wedi’i allforio o Gymru, ar gyfartaledd o 2 flynedd, 2017-2018, £m 

Wedi’i rancio ar werth allforion i’r UE 

Ranc UE Dim o’r EU Cyfanswm Cod SITC2  

1 4048 234 4282 79 – Offer trafnidiaeth arall 

2 819 1072 1891 
33 - Petrolewm, cynnyrch petrolewm a deunyddiau 
cysylltiedig 

3 698 217 916 67 – Haearn & dur 

4 483 99 583 
78 – Cerbydau ar y ffordd (gan gynnwys cerbydau sy’n 
hofran ar aer) 

5 368 405 773 
77 – Peiriannau trydan, cymwysiadau ac offer a’r rhannau 
trydan ohonynt n.e.s. 

6 366 92 458 89 – Eitemau amrywiol wedi’u gweithgynhyrchu n.e.s. 

7 290 391 681 54 – Cynnyrch meddygol a chynnyrch fferyllol 

8 236 104 340 69 – Gweithgynhyrchwyr metel n.e.s. 

9 181 144 325 59 – Deunyddiau a chynnyrch cemegol n.e.s. 

10 160 1824 1984 71 – Peiriannau ac offer cynhyrchu pŵer 

11 152 201 353 68 – Metelau anfferus 

12 150 150 300 
74 – Peiriannau ac offer diwydiannol cyffredinol a rhannau 
peiriannau .n.e.s. 

13 148 79 228 57 – Plastigau ar eu ffurf cynradd 

14 133 275 408 
87 – Offerynnau a chymwysiadau proffesiynol, gwyddonol a 
rheoli n.e.s. 

15 130 121 251 51 – Cemegau organig 

16 128 234 363 
72 – Peiriannau wedi eu harbenigo ar gyfer diwydiannau 
penodol 

17 122 50 171 75 – Peiriannau swyddfeydd a pheiriannau adp 

18 120 21 141 62 – Gweithgynhyrchwyr rwber n.e.s. 

19 119 60 179 58 – Plastigau ar ffurf heb fod yn gynradd 

20 102 
30 132 64 - Papur, papur trwchus a’u gweithgynhyrchwyr  

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  

  



 
Tabl 2: Allforio nwyddau o’r DU a Chymru yn ȏl gwlad cyrchfan (% o’r 
cyfanswm mewn cromfachau)  

 
Ffynhonnell: Ystadegau Masnach Rhanbarthol CThEM  

  
 
                                                                   DU                            Cymru 
UDA 
Yr Almaen 
Yr Iseldiroedd 
Ffrainc 
Iwerddon 
Tsieina 
Gwlad Belg 
Yr Eidal       Ddim yn y 10 uchaf (1%) 
Sbaen 
Hong Kong      Ddim yn y 10 uchaf (1%) 
 
 

 


