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Cyflwyniad 

Mae Export Hub yn adnodd pwrpasol a chynhwysfawr sy’n dwyn ynghyd y data allforio 

diweddaraf a’r wybodaeth ddiweddaraf o ffynonellau allweddol, megis cronfa ddata 

Comtrade y Cenhedloedd Unedig, o dan yr un porthol.   

Pa un a ydych yn allforiwr profiadol, yn rhywun sydd megis dechrau ar eich taith ym myd 

allforio neu’n rhywun sydd â diddordeb yn y cyfleoedd a ddaw o allforio, mae’r offeryn 

hwn yn cynnwys toreth o wybodaeth i’ch helpu chi.   

Gan ymdrin â meysydd amrywiol megis chwilio marchnadoedd, cydymffurfio â rheoliadau 

masnach, nodi darpar-gleientiaid a llunio dogfennau cludo, bydd Export Hub o gymorth 

ichi ar hyd eich taith allforio. Mae’r nodweddion yn cynnwys: 

• 190 o broffiliau gwledydd manwl  

• 25,000 o adroddiadau marchnad 

• 12,000 o sioeau masnach 

• Cronfeydd data sy’n cynnwys dros 500,000 o fewnforwyr a chyflenwyr. 

• Canllawiau, offer a rhestrau gwirio i ddod o hyd i gwmnïau cyfatebol, cydymffurfio 

â rheoliadau masnach a chyfrifo costau allforio. 

 

Ydych chi’n meddwl tybed pa farchnadoedd sydd fwyaf addas ar gyfer eich cynnyrch chi?  

Ydych chi eisiau help i ddod o hyd i gwmnïau rhyngwladol cyfatebol?  

Sut ydych chi’n rheoli gweithrediadau masnach? 

Beth fydd y risgiau? 

 

Gall Export Hub ateb y cwestiynau uchod, a llawer mwy. Pa un a yw eich busnes yn cynnig 

cynhyrchion neu wasanaethau, mae toreth o wybodaeth ar gael ar Export Hub. 

 

 

  



Dechrau’r Daith 

Y tro cyntaf ichi gyrchu Export Hub, byddwch yn glanio ar dudalen ymwadiad sy’n nodi 

nad yw’r cynnwys yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Cliciwch ar y ddolen i fynd i’r Hafan. 

 

 

 

Yr Hafan 

O’r Hafan gallwch gyrchu holl adrannau Export Hub (diagram): 

1. Proffil cyfrif (Account profile) - creu a chyrchu proffil eich cyfrif 

2. Prif ddewislenni (Main menus) – y pedair dewislen a’r ddewislen ‘Tips on trade’ 

(dwy ffordd o gael mynediad) 

3. Swyddogaeth chwilio cyflym (Quick search function) – swyddogaeth chwilio syml 

ar gyfer data marchnadoedd fesul cynnyrch / gwasanaeth penodol 

4. Proffiliau’r gwledydd dan sylw (Featured Country profiles) – yn newid yn 

wythnosol 

5. Yr wybodaeth ddiweddaraf (Latest updates)– hysbysiadau ynghylch yr wybodaeth 

ddiweddaraf a gyhoeddir ar Export Hub. 



 

 



Creu cyfrif 

If you’re a business in Wales that currently exports or is looking to export then you’re 

eligible to use the system. There are three levels: 

Demo – yn gadael i chi edrych o amgylch y safle ac yn darparu mynediad cyfyngedig i rai 

o'r offer sydd ar gael.  

Llawn – ar gael unwaith y byddwch wedi creu cyfrif.  Gall defnyddwyr gael mynediad i'r 

holl offer a gwybodaeth heblaw’r rhai sydd ar gyfer y lefel premiwm yn unig.   

Premiwm - mynediad i'r holl offer a nodweddion ar draws y safle. 

Nid yw’n costio dim i ddefnyddio Export Hub. Er mwyn cael mynediad, y cyfan sydd angen 

ichi ei wneud yw llenwi ffurflen gofrestru fer drwy glicio ar y botwm ‘create account’ ar 

ochr dde uchaf y dudalen: 

 

Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw llenwi’r ffurflen a’i chyflwyno. Yna byddwch yn cael 

neges e-bost ddilysu a fydd yn cynnwys dolen y bydd angen ichi glicio arni i gychwyn eich 

cyfrif. Bydd eich cyfrif yn weithredol ar ôl ichi wneud hynny.   

 

Dewisiadau defnyddwyr 

Ar ôl ichi sefydlu eich cyfrif gallwch gyrchu ‘My account’ i reoli eich hysbysiadau, newid 

eich dewisiadau a gweld negeseuon rhyngoch chi a’r gweinyddwr: 

 

 

 

 



Yr Adrannau 

Isod ceir rhestr o’r holl offer sydd ar gael o fewn y pedair prif ddewislen, yn ogystal â’r 

ddewislen ‘Tips on trade’, ynghyd â disgrifiad byr o bob un: 

Chwilio Marchnadoedd 

Mae’r adran hon yn eich galluogi i gael rhagor o wybodaeth am y gwledydd a’r 

diwydiannau/cynnyrch sydd o ddiddordeb ichi. 

• Proffiliau gwledydd: Ceir gwybodaeth gynhwysfawr am 190 o wledydd. 

 

• Adroddiadau ar farchnadoedd: gellir chwilio drwy 25,000+ o adroddiadau sy’n 

disgrifio tueddiadau mewn marchnadoedd ar draws pob diwydiant a gwlad. 

 

• Hysbysiadau busnes: Y newyddion a’r adroddiadau diweddaraf am wledydd a 

diwydiannau o ddiddordeb. 

 

• Y gwledydd gorau ar gyfer masnach: Offeryn cyflym a syml i ddod o hyd i’r gwledydd 

gorau ar gyfer allforio neu fewnforio cynnyrch penodol. 

 

• Chwilio data mewnforio ac allforio: gellir nodi gwerth nwyddau yn 200 o wledydd.  

 

• Cymdeithasau proffesiynol: Gellir chwilio drwy gronfa ddata o dros 4,600 o 

sefydliadau ar draws sectorau busnes amrywiol. 

 

• Tueddiadau marchnadoedd*: Cewch adroddiadau wedi’u teilwra’n bersonol sy’n 

ymwneud ag ystadegau marchnadoedd a data am y gwledydd a’r diwydiannau sydd o 

ddiddordeb ichi. 

 

Dod o Hyd i Gleientiaid 

Gellir chwilio drwy gronfeydd data Export Hub i ddod o hyd i sioeau masnach, 

mewnforwyr, marchnadoedd a thendrau ar gyfer eich cynnyrch / marchnadoedd o 

ddiddordeb. 

• Dod o hyd i gymheiriaid: Dewch o hyd i gwsmeriaid yn eich gwledydd o ddiddordeb yn 

seiliedig ar y cynhyrchion rydych chi'n eu prynu neu'n eu gwerthu.  Chwiliwch dros 1 

miliwn o gwmnïau ar draws 190 o wledydd. 

 

• Dod o hyd i gyflenwyr byd-eang: Gellir cyrchu cronfa ddata sy’n cynnwys dros 30,000 

o gwmnïau allforio i ddod o hyd i ddarpar-bartneriaid ar gyfer y dyfodol. 

 

• Dod o hyd i ddarpar-gleientiaid a ddilyswyd*: Gellir dod o hyd i restr o gwmnïau 

cyfatebol posibl gan ddefnyddio manylion y wlad darged, y cynnyrch a’r math o gwmni 

cyfatebol a ffefrir. 



 

• Sioeau masnach: Manylion digwyddiadau rhyngwladol sydd ar ddod a gynhelir yn y 

sector a’r farchnad a ddewisir gennych. 

 

• Tendrau cyhoeddus a phreifat: Cewch ddod o hyd i gyfleoedd busnes newydd byd-

eang gydag endidau cyhoeddus a phreifat mewn cronfa ddata o’r tendrau cyhoeddus 

a phreifat a gyhoeddir. 

 

• Hysbysiadau am dendrau: Gallwch chwilio drwy gronfa ddata o dros 4,600 o 

sefydliadau yn ôl diwydiannau a marchnadoedd. 

 

• Marchnadoedd ar-lein: Gallwch ddod o hyd i farchnadoedd ar-lein perthnasol drwy 

chwilio yn ôl lleoliad a / neu ddiwydiant. 

 

• Cyfeiriaduron busnes: Gallwch ddod o hyd i gwmnïau cyfatebol drwy ddefnyddio 

cronfa ddata helaeth o gyfeiriaduron busnes a masnach. 

 

• Cylchgronau proffesiynol*: Gallwch ofyn inni ddod o hyd i gylchgronau proffesiynol 

sy’n ymwneud â’ch cynnyrch yn eich marchnad darged. 

 

Goresgyn Rhwystrau 

Cewch wybodaeth gynhwysfawr am drethi, tollau tramor a rheolaethau mewnforio ac 

allforio. Gallwch wirio a yw cwmni cyfatebol posibl wedi ei gosbrestru. Gallwch gyfrifo 

costau glanio eich nwyddau a’r pris gwerthu. 

• Tollau tramor a threthi lleol: Offeryn gwerthfawr i gael manylion y tollau a’r trethi sy’n 

daladwy i’r wlad sy’n mewnforio wrth gludo cynnyrch. 

 

• Rheolau mewnforio: Gwybodaeth am y rhwystrau ar fewnforio cynnyrch penodol i 

farchnad benodol. 

 

• Rheolau allforio: Manylion gofynion trwyddedu nwyddau, gan gynnwys nwyddau 

‘defnydd-ddeuol’ a allforir o un farchnad i unrhyw diriogaeth dollau arall.  

 

• Cwmnïau a gosbrestrwyd: Cewch wybod a yw cwmni, llestr neu unigolyn wedi ei gosbi 

ac wedi ei roi ar restr o bartïon sydd o dan gyfyngiadau swyddogol. 

 

• Cyfrifo’r pris gwerthu – Allforio: Offeryn cyfrifo i’ch helpu i ganfod y pris allforio yn eich 

arian cyfred eich hun. Ceir hefyd ddull o amcangyfrif elw eich dosbarthwyr a phennu 

amcangyfrif o’r pris gwerthu allforio.   

 



• Cyfrifo’r costau glanio – Mewnforio: gallwch gyfrifo’r pris ar ôl talu’r tollau danfon 

(DDP - Delivered Duty Paid) gan gynnwys y tollau, y trethi mewnforio, y costau cludo 

a’r yswiriant. 

 

• Y Safonau cenedlaethol*: Gallwch chwilio am fanylion unrhyw safonau cenedlaethol 

sy’n ymwneud â’ch cynnyrch mewn marchnadoedd o ddiddordeb. 

 

 

Rheoli cludo llwythi  

Gallwch baratoi eich trafodiadau drwy wirio’r rheolau a’r safonau cydymffurfio ar gyfer y 

llwythi a anfonir gennych. Gallwch ddod o hyd i’ch rhifnodau tollau lleol a’r rhifau HS, a 

throsi eich mesuriadau i unrhyw uned fesur. 

• Dogfennau cludo: Dull rhwydd o nodi’r holl ddogfennau sy’n angenrheidiol i 

awdurdodi bod nwyddau yn gadael un wlad ac yn mynd i mewn i wlad arall. 

 

• Rheolau labelu*: Gall tîm Export Hub eich helpu i gael gwybod am unrhyw reolau 

labelu penodol ar gyfer cynnyrch a’r wlad yr anfonir cynnyrch iddi.  

 

• Rhifnod tollau lleol: Gallwch bennu rhifnod tollau lleol ar gyfer unrhyw gynnyrch sydd 

i’w fewnforio o unrhyw wlad neu ei allforio i unrhyw wlad. 

 

• Rhifnod tollau HS: Gallwch ddod o hyd i’r rhifnod tollau HS sy’n gysylltiedig â’ch 

cynhyrchion a’ch gwasanaethau ar gyfer gwasanaethau tollau ym mhedwar ban byd. 

 

• Trosi cyfraddau cyfnewid arian cyfred: Gallwch ddod o hyd i’r cyfraddau cyfnewid 

arian cyfred rhwng 165 o fathau o arian cyfred byd-eang.  Darperir y gwasanaeth hwn 

gan XE a chaiff ei ddiweddaru bob dydd. 

 

• Trosi unedau mesur: Trosi unedau systemau mesur gwahanol. 

 

* DS – mae’r eitemau hyn ond ar gael i ddefnyddwyr sydd â mynediad uwch. 

 

 

Cyngor ar Fasnach 

Gall rheoliadau allforio a thollau masnachol amrywio’n sylweddol o wlad i wlad. Bydd y 

canllawiau a ganlyn yn eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o “reolau’r gêm” rhyngwladol. 

Ceir trafodaeth ynghylch y materion mwyaf cyffredin er mwyn eich helpu i fod yn hyderus 

wrth symud i farchnadoedd newydd. 

 

 



• Cynaliadwyedd: Yn darparu gwybodaeth am sut i integreiddio cynaliadwyedd i 

strategaethau allforio, ac yn esbonio'r camau y mae angen i fusnes eu cymryd i helpu 

i fynd i'r afael â materion amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ymwneud â 

gweithgarwch allforio. 

 

• Geirfa mewnforio-allforio: Mae’r eirfa hon yn esbonio ystyr cannoedd o dermau 

Saesneg sy’n ymwneud â busnes rhyngwladol. Os nad ydych yn gwybod beth yw’r 

gwahaniaeth rhwng asiant, dosbarthwyr neu gynrychiolydd, bydd yr ateb ar gael yma. 

 

• Cyfathrebu marchnata rhyngwladol: Mae llawer o ffyrdd o hysbysebu eich cynnyrch i 

farchnadoedd allforio. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall yr hyn y dylid ei 

wneud a’r hyn y dylid ei osgoi, ac yn creu strategaeth farchnata gadarn. 

 

• Teithiau busnes: gallwch wneud trefniadau ar gyfer teithiau busnes; cael gwybodaeth 

am y camau i’w cymryd i ymbaratoi, sut i fanteisio i’r eithaf ar eich amser oddi cartref, 

a’r camau dilynol i’w cymryd ar ôl y daith. 

 

• Marchnadoedd ar-lein: Mae’r gwasanaeth awtomatig hwn sy’n rhan o Export Hub yn 

cynnig rhestr o 650 o farchnadoedd wedi’u dosbarthu fesul cynnwys a sector 

gweithgarwch. Dyma’r ffordd orau o lansio ymgyrch farchnata ar y we! 

 

• Incoterms®: Sut ydych chi’n dewis yr Incoterm priodol ar gyfer contract gwerthiant?  

Sut ydych chi’n mynd i’r afael â dyrannu costau logisteg, gan ddibynnu ar yr Incoterm 

a ddewisir? Defnyddiwch ein canllaw ymarferol i wella eich dealltwriaeth o’r 

egwyddorion sy’n sail i Incoterms. 

 

• Deall gweithdrefnau tollau: Dilynwch ein cyngor ymarferol ar y camau i’w cymryd wrth 

ymdrin â gweithdrefnau tollau yn yr UE ac yn rhyngwladol. 

 

• Paratoi ar gyfer sioe fasnach: Awgrymiadau i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar sioe 

fasnach. 

 

• Paratoi ar gyfer contract masnach rhyngwladol: Canllaw ymarferol er mwyn deall y 

fframwaith cyfreithiol, y cymalau y mae’n rhaid cydymffurfio â hwy, yr wybodaeth 

allweddol i’w darparu, a’r rheolau a’r rheoliadau sy’n llywodraethu cytundebau 

gwerthiant rhyngwladol. 

 

• Allforio i farchnadoedd newydd: Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i leihau’r risgiau 

mwyaf perthnasol a ddaw yn sgil allforio i farchnadoedd newydd. 

 

• System Rheoli Mewnforio (ICS) yr UE: Disgrifiad o’r system rheoli mewnforio (ICS) 

Ewropeaidd, gyda manylion gweithdrefnau cydymffurfio ac amserlenni penodol, gan 

ddibynnu ar y dull cludo a ddefnyddir. 



 

• Pacio eich cynnyrch: yr holl wybodaeth allweddol sydd ei hangen ar gyfer pacio eich 

cynnyrch, gan gynnwys yr agweddau cyfreithiol a thechnegol, manylion paledi a 

chynwysyddion. 

 

• Egwyddorion safoni: Trosolwg o faes safoni, a manylion sut y gellir defnyddio safonau 

fel ffordd o helpu i gael mynediad i farchnadoedd eraill. 

 

• Cludiant rhyngwladol: Manylion cludo ar awyren, ar y môr, ar y ffyrdd ac ar y 

rheilffyrdd. 

 

• Yswiriant cludiant: Gwybodaeth am y mathau gwahanol o yswiriant cludiant. 

 

• Diogelu nod masnach: Sut i gofrestru nod masnach yn rhyngwladol. 

 

• Diogelu patent: Sut i gofrestru patent yn rhyngwladol. 

 

 

  



Sefyllfaoedd Enghreifftiol 

Isod ceir rhai enghreifftiau o sefyllfaoedd i ddangos rhai o offer Export Hub ar waith. 

Sylwer: mae’r Hub yn defnydddio rhifnodau tollau HS (neu ‘commodity codes’) i adnabod 

cynhyrchion/diwydiannau.  

 

Sefyllfa 1:  Mae bragwr o Gymru am allforio ei gynnyrch cwrw ac am ddod o hyd i’r 

farchnad fwyaf addas. 

Mae dwy ffordd o wneud hyn – 1) defnyddio’r cyfleuster chwilio cyflym ar yr hafan, a 2) 

dewis ‘Best countries for trade’ o’r ddewislen ‘Explore Markets’. 

1. Yn y chwiliad cyflym ‘Find your next export market’, mae’r cwmni yn nodi manylion 

ei gynnyrch (gall gynnwys y rhif HS os yw’n gwybod beth ydyw – sef 2203 yn yr 

achos hwn) neu fel arall gall deipio ‘beer’ er mwyn chwilio am y gair hwnnw).  

 
 

Yna bydd yn dewis ‘Best countries for my product / service’: 

 

Mae’r canlyniadau yn dangos mai UDA yw’r mewnforiwr rhyngwladol mwyaf o lawer o ran 

cwrw brag: 



 

2. Defnyddio’r swyddogaeth chwilio manylach – Explore markets > Best countries for 

trade:  

 

Mae’r cwmni yn cael ymateb fanylach sydd hefyd yn dangos y prif wledydd sy’n 

mewnforio cwrw o’r DU, yn ogystal â’r gwledydd gorau o ran twf mewnforio: 



 

Mae’n amlwg i’r cwmni mai UDA yw’r farchnad allforio orau, yn ôl maint, a’r gyfer cwrw a 

fewnforir o’r DU, ac yna Iwerddon a Tsieina. 

 

 

Sefyllfa 2: Mae cwmni cyllid o Gymru am allforio ei wasanaethau i Brasil ac am gael 

rhagor o wybodaeth am y farchnad darged. 

Yn gyntaf, mae’r cwmni yn edrych ar yr adroddiadau marchnad sydd ar gael – Explore 

Markets > Market Reports.   

 

 

Mae’r canlyniadau yn dangos bod pum adroddiad marchnad ar gael ar fancio, cyllid ac 

yswiriant yn Brasil (gall y cwmni hefyd greu hysbysiadau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf 

am y sector yn Brasil – Explore Markets > Business Alerts): 



 

(DS – bydd rhai adroddiadau ar y farchnad ond ar gael yn iaith frodorol y farchnad a 

ddewisir) 

Yn ail, mae’r cwmni yn edrych yn fanwl ar y farchnad ei hun – Explore Markets > Country 

Profiles > Brazil 

 

 

Mae’r is-ddewislenni yn rhoi toreth o wybodaeth am y farchnad dan sylw gan gynnwys 

proffil masnach, arferion busnes, ymddygiad defnyddwyr ac ati. 



Gall y cwmni hefyd chwilio am ragor o wybodaeth am Brasil, megis y sioeau masnach a 

gynhelir yno, mewnforwyr a hysbysiadau am dendrau. Mae hyn oll ar gael yn y ddewislen  

Find clients. 

 

 

Sefyllfa 3: Mae cwmni A yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu offer cymorth electronig ar 

gyfer pobl ddall. Mae’r cwmni wedi targedu’r Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE) fel ei 

farchnad nesaf, ond mae am wybod rhagor am gostau allforio, unrhyw rwystrau posibl 

a’r ddogfennaeth ofynnol. 

Yn gyntaf mae’r cwmni yn gwirio manylion y tollau tramor a’r trethi lleol– Check barriers > 

Customs duties and local taxes gan nodi enw’r wlad sy’n mewnforio, y dull cludiant a’r 

rhif cynnyrch tollau (y gellir dod o hyd iddo drwy chwilio ar y dudalen).  Darperir y 

canlyniadau a ganlyn: 

 

 

Yna mae’r cwmni yn edrych i weld a oes unrhyw rheolau mewnforio ar waith ar gyfer 

mewnforio dyfeisiau electronig ar gyfer pobl ddall i’r UAE– Check barriers > Import 

controls 

Mae’r canlyniadau yn dangos bod un rheol mewnforio posibl ar waith: 

 



 

 

Yn olaf, mae’r cwmni am gadarnhau bod ganddo’r ddogfennaeth ofynnol yn barod ar 

gyfer morgludo ei gynnyrch– Manage shipments > Shipping documents  

Nodir cyfanswm o 20 o ddogfennau a rheolau; 16 ar gyfer y DU fel y wladwriaeth sy’n 

allforio, a 4 ar gyfer yr UAE: 

 



 

 

 

Sefyllfa 4: Mae gweithgynhyrchwr yng Nghymru yn dylunio ac yn cynhyrchu cydrannau ar 

gyfer y diwydiant olew a nwy. Mae nifer o farchnadoedd yn y Dwyrain Canol o ddiddordeb 

i’r cwmni, ond mae’n chwilio am ragor o wybodaeth i helpu i ddewis y farchnad orau. 

Gan ddefnyddio’r offeryn chwilio data mewnforio ac allforio – Explore Markets > Search 

import and export data, gall y cwmni gael gwybod faint o fusnes sydd rhwng y wlad a 

ddewisir a’r DU yn y sector cynnyrch dan sylw: 



 

Mae’r data yn galluogi’r cwmni i weld pa farchnad yw’r fwyaf, yn ogystal â manylion twf 

diweddar.  Penderfynodd y cwmni i ganolbwyntio ar Qatar.  Fel rhan o ddull gweithredu 

triphlyg, mae’r cwmni yn edrych i weld:  

- pa gyfeiriaduron busnes y gellir eu gweld – Find clients > Business directories 

- pa sioeau masnach sydd ar y gweill – Find clients > Trade shows 

- pa dendrau sydd ar gael ar hyn o bryd – Find clients > Public and private tenders (NB 

– gall y cwmni hefyd gofrestru i gael hysbysiadau am dendrau – Find clients > 

Tender alerts) 

Yn yr adran Cyfeiriaduron Busnes, mae chwilio am y diwydiant ‘mechanics, machines, 

tools, precision’ ar gyfer Qatar yn dangos bod 54 o gyfeiriaduron ar gael i’r cwmni edrych 

arnynt: (DS – mae’r cyfeiriaduron wedi eu cyhoeddi mewn amryw o ieithoedd, nid ydynt o 

reidrwydd ar gael yn Saesneg) 

 



Nid yw chwilio am sioeau masnach yn y sector diwydiant ‘mechanical and industrial 

equipment’ yn dangos unrhyw ganlyniadau ar gyfer Qatar. Fodd bynnag, mae’r un 

chwiliad ar gyfer yr UAE yn dangos bod 27 o sioeau masnach ar ddod: 

 

Mae’r chwiliad tendrau cyhoeddus a phreifat yn dangos bod 81 o dendrau ar gael yn y 

diwydiant yn Qatar:   

 

Tendr sy’n dwyn yr enw ‘Supply Of Miscellaneous Pump Spares On Long Term Agreement 

Basis’ yw’r un sydd o’r diddordeb mwyaf i’r cwmni felly mae’r cwmni’n penderfynu 

cyflwyno cais amdano.   

Er mwyn helpu’r cwmni i bennu prisiau’r cynnig, mae’r cwmni’n defnyddio’r offeryn cyfrifo 

Pris Gwerthu sydd ar gael ar Export Hub– Check barriers > Selling price calculator – 

Export. Mae’r offeryn hwn yn helpu cwmni i gyfrifo cyfanswm y pris allforio yn ei arian 

cyfred ei hun, ar sail Incoterm cytunedig: 

 



 

 

 

  



Cwestiynau Cyffredin 

Isod ceir atebion i nifer o gwestiynau cyffredin. 

 

• A oes rhaid imi fod wedi fy lleoli yng Nghymru i greu cyfrif? 

Oes, rhaid i’ch busnes, neu gangen o’ch busnes, fod wedi ei leoli yng Nghymru. 

 

• Nid wyf yn allforio ar hyn o bryd, ond rwyf am ehangu fy musnes i gynnwys allforio; 

ydw i’n gymwys i sefydlu cyfrif? 

Ydych. Os oes gennych gynnyrch / gwasanaeth y gellir ei allforio, neu os ydych yn 

datblygu cynnyrch / gwasanaeth o’r fath, gallwch sefydlu cyfrif. Nid yw cynghorwyr allforio 

nac ymgynghorwyr allforio yn gymwys.   

• Faint o lefelau mynediad sydd ar gael? 

Mae tair lefel o fynediad ar gael: 

Demo – Yn caniatáu ichi edrych ar y safle ac yn rhoi mynediad cyfyngedig i rai o’r offer 

sydd ar gael. 

Llawn – Mae’r lefel hon ar gael ar ôl ichi greu cyfrif. Gall defnyddwyr llawn gael mynediad 

i’r holl offer a gwybodaeth ac eithrio’r hyn sydd ond ar gael i ddefnyddwyr uwch. 

Uwch – Mynediad i holl offer a nodweddion y safle. 

 

• Sut ydw i’n cael mynediad i’r lefel uwch? 

Bydd angen ichi siarad â’ch Rheolwr Datblygu Busnes yn Llywodraeth Cymru a gofyn i 

gael eich uwchraddio. 

 

• Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr a/neu fy nghyfrinair.  Beth ydw i’n gwneud? 

Os nad ydych yn gallu cofio eich manylion mewngofnodi, dewiswch ‘Forgotten Password’ 

ar y dudalen fewngofnodi i ailosod y manylion. Os ydych yn cael problemau mewngofnodi 

o hyd, cysylltwch â ni yma.  

 

• Mae’r ddolen sydd ei hangen arnaf wedi torri.  Beth ydw i’n gallu gwneud? 

Er y gwneir pob ymdrech i fonitro dilysrwydd unrhyw ddolenni a ddarperir gennym i 

wefannau allanol, yn anaml iawn mae’n bosibl y byddwch yn dod ar draws dolen i wefan 

nad yw’n bodoli mwyach. Os felly, rhowch wybod inni gan ddefnyddio ein ffurflen gysylltu. 

 

• Sut ydw i’n dadgofrestru fy nghyfrif? 

Er nad ydym yn cynnig y dewis o ddadgofrestru o’r Porthol, os ydych yn dymuno rhoi’r 

gorau i ddefnyddio’r porthol ar unrhyw adeg, mae croeso ichi gysylltu â ni gan 

ddefnyddio’r ffurflen fer hon.  

 

• Pa mor gyfredol yw’r wybodaeth a geir ar Export Hub? 

https://export.businesswales.gov.wales/en/contact
https://export.businesswales.gov.wales/en/contact
https://export.businesswales.gov.wales/en/contact


Caiff y cynnwys ei ddiweddaru ar ôl iddo ddod i law o ddarparwr y ffynhonnell wybodaeth 

(h.y. cronfa ddata Comtrade y Cenhedloedd Unedig). Gwneir hyn naill ai bob wythnos, bob 

mis, bob chwe mis neu bob blwyddyn.   

 

• Pwy sy’n darparu’r data i Export Hub? 

Darperir y data a geir ar y porthol hwn gan ystod eang o gyfranwyr. Nodir ffynhonnell y 

data ar ddiwedd pob adroddiad. 

 

• Pwy fydd yn cael mynediad i’m gwybodaeth bersonol a’m gwybodaeth fusnes? 

Bydd eich gwybodaeth bersonol a’ch gwybodaeth fusnes ond yn cael eu defnyddio yn 

unol â’r hysbysiad preifatrwydd roeddech wedi cytuno iddo wrth greu cyfrif.  Gellir gweld 

yr hysbysiad yma. 

 

• A yw’r Export Hub ar gael yn Gymraeg? 

Mae Export Hub yn eiddo i eexpand ac yn cael ei reoli ganddo. Nid yw ar gael yn 

Gymraeg. 

  

• Gwybodaeth am eexpand 

Mae Lywodraeth Cymru yn defnyddio Export Hub o dan drwydded o eexpand, sy’n 

berchen ar Export Hub ac yn gyfrifol am ei reoli. Mae’r cwmni yn cydweithio gyda 

sefydliadau ym mhedwar ban byd, gan eu helpu i gynorthwyo cwmnïau yn eu 

rhanbarthau i hwyluso trefniadau rheoli busnes, cyflymu gweithrediadau allforio / 

mewnforio, hyrwyddo eu cynnyrch ar-lein a sefydlu busnesau newydd mewn cymunedau 

busnes. 

 

  

https://export.businesswales.gov.wales/en/privacy


Help a Chyngor 

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol gydag Export Hub, neu os oes gennych 

unrhyw ymholiadau am ei gynnwys, mae croeso ichi ddefnyddio’r ffurflen ‘contact us’ yng 

nghornel dde uchaf y dudalen.  

Y rhif ffôn a restrir yw llinell gymorth Busnes Cymru (DS – ni fydd Busnes Cymru yn gallu 

ateb unrhyw gwestiynau am Export Hub). 

 

 

 


