
 

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC 

Y Prif Weinidog 

Llywodraeth Cymru 

Tŷ Hywel, Bae Caerdydd  

Caerdydd, CF99 1NA                   

11 Medi 2017                                                             

 

 

Annwyl Brif Weinidog 

Cyfarfod ar 14 Gorffennaf 2017. 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ym Mangor ar 

14 Gorffennaf. 

Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau y dylwn ysgrifennu atoch gyda rhai 

cwestiynau ychwanegol a gofyn am eglurhad pellach ar nifer o'r materion a 

drafodwyd. 

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

Roedd yr Aelodau'n ddiolchgar ichi am gytuno ar fyr rybudd i dreulio peth amser 

ar ddechrau'r cyfarfod yn ateb cwestiynau ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), 

yn dilyn eich Datganiad Ysgrifenedig a gyhoeddwyd y diwrnod blaenorol.   

Byddem yn ddiolchgar am fanylion pellach ar eich barn mewn perthynas â'r 

canlynol: 

1. Eich dadansoddiad o'r Bil, gan gynnwys lle y credwch y gallai fod yn bosibl 

ei ddiwygio i liniaru pryderon Llywodraeth Cymru, ac, i'r gwrthwyneb, 

manylion unrhyw feysydd y teimlwch sy'n ddiffygiol i'r graddau na ellir eu 

newid. 



 

2. P'un a oes unrhyw amgylchiadau lle y byddech yn fodlon derbyn cadw rhai 

pwerau dros dro gan Senedd y DU, ar yr amod bod ymrwymiad clir yn cael 

ei roi i ddatganoli'r pwerau hynny o fewn amodau penodedig. 

Trafnidiaeth 

Hoffai'r Aelodau gael eglurhad pellach ar y gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru 

i asesu gallu porthladdoedd Cymru i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw newidiadau i 

drefniadau tollau ar ôl i'r DU adael yr UE, yn enwedig o ystyried cyd-ddibyniaeth 

porthladdoedd Cymru ac Iwerddon.  Mae aelodau'n ymwybodol eich bod wedi 

cwrdd â Llywodraeth Iwerddon i drafod gadael yr UE, yn benodol trwy'r Cyngor 

Prydeinig-Gwyddelig, fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar i gael rhagor o 

wybodaeth am sut mae, a sut y bydd Llywodraeth Cymru, yn ymgysylltu â 

Llywodraethau Iwerddon a'r DU yn benodol ar fater porthladdoedd. 

Datblygu economaidd 

Croesawodd yr Aelodau eich ymrwymiad i ystyried cyhoeddi 'Strategaeth 

Ffyniannus a Diogel' Llywodraeth Cymru cyn diwedd tymor yr haf, er mwyn 

caniatáu amser i bwyllgorau ystyried ei gynnwys dros y toriad. 

Mewn perthynas â'r strategaeth, byddai'r Aelodau'n gwerthfawrogi rhagor o 

fanylion ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau, wrth fabwysiadu dull 

ranbarthol, y bydd gweithio trawsffiniol yn ffactor yn y ffordd y caiff y polisi 

hwnnw ei ddatblygu a'i symud ymlaen.  

Ynni 

Croesawodd yr Aelodau eich ymrwymiad i ystyried effaith y cynnydd mewn 

ardrethi busnes ar gynlluniau ynni hydro cymunedol.  Fel rhan o'n trafodaeth, 

cytunodd Simon Thomas AC i roi rhagor o wybodaeth i chi am enghraifft benodol.  

O gofio natur fasnachol sensitif bosibl y wybodaeth hon, fe'i darparwyd fel atodiad 

heb ei gyhoeddi i'r llythyr hwn.     



 

Yn olaf, gwnaethoch gytuno i ddarparu rhagor o wybodaeth ynghylch sut y 

byddai’r trefniadau ar gyfer dyfarnu masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 

yn cael eu symud ymlaen pe bai'r broses gaffael yn profi anhawster, gan gynnwys 

pwy fyddai'n gyfrifol am hyn. 

Mewn ymateb i gwestiynau gan Aelodau, cytunoch hefyd i roi ystyriaeth bellach i:  

 Rhoi cyngor a chefnogaeth i newyddiadurwyr lleol iawn a'r rheiny sydd am 

greu ffynonellau newyddion newydd, o ystyried y diffyg cymorth pwrpasol 

sydd ar gael; 

 Ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru annog a chefnogi staff medrus y GIG sy'n 

dod i ddiwedd eu gyrfa i ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfa yn y GIG yng 

Nghymru ac i drosglwyddo eu profiad, eu gwybodaeth a'u sgiliau cyn iddynt 

ymddeol.    

Ymddiheuraf am yr oedi wrth anfon y llythyr hwn yn dilyn y cyfarfod a byddem yn 

ddiolchgar am eich ymateb ar y pwyntiau uchod maes o law, gan gynnwys mewn 

perthynas â pham na chafodd y Strategaeth Ffyniannus a Diogel ei chyhoeddi cyn 

diwedd tymor yr haf. 

Yn gywir 
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