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Annwyl David 
 
Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol – 5 Mawrth  
 

Diolch ichi am y cyfle i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 5 Mawrth. Cofnodwyd nifer o gamau 
gweithredu yn y cyfarfod hwnnw, yr ymatebir iddynt isod. 
 
Mae'r cam gweithredu cyntaf sy'n cyfeirio at Bapur Gorchymyn Amaethyddiaeth 
Llywodraeth y DU yn ymwneud â phortffolio Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig sy'n ysgrifennu atoch ar wahân ynghylch y mater hwn.  
 
O ran yr ail gam gweithredu, cyfeiriais at yr ymarfer mapio a gynhaliwyd cyn cyfarfod cynnar 
y Grŵp Cynghori ar Ewrop, mewn perthynas â rhaglenni a rhwydweithiau'r UE. Cytunais 
bryd hynny i rannu crynodeb o'r papur hwn os bydd o ddefnydd i'r Pwyllgor. Roedd yr 
ymarfer yn rhan o bapur a gynhyrchwyd cyn cyfarfod y Grŵp Cynghori ar Ewrop ym mis 
Tachwedd 2016. Mae fy swyddogion felly wrthi'n diweddaru'r papur hwn i sicrhau ei fod mor 
gywir a chyfredol â phosibl. Byddaf yn rhannu'r papur hwn gyda chi cyn fy ymddangosiad 
nesaf 15 16 Ebrill, pan fydd wedi'i ddiwygio. Bydd hon yn rhaglen waith a fydd yn parhau a 
byddwn yn falch o rannu fersiynau pellach a mwy diweddar â'r Pwyllgor ar yr adeg briodol.   
 
O ran y trydydd cam gweithredu sef y cam gweithredu terfynol ar ddadansoddiadau 
sectoraidd, trafodwyd hyn yn ymateb ysgrifenedig y Prif Weinidog  ar “Sut y mae 
Llywodraeth Cymru'n paratoi ar gyfer Brexit?”. Fel y nododd, mae'r gwaith yr ydym wedi bod 
yn ei wneud i ddeall y materion a'r meysydd sy'n destun pryder i gwmnïau a busnesau yng 
Nghymru yn ehangach na'r sectorau pwysicaf, sef ein dull gweithredu o ran polisi 
economaidd ar y pryd. Fel y nodwyd yn ein Cynllun Gweithredu Economaidd, rydym wedi 
symud tuag at ddull gweithredu thematig o ran diffiniadau o'r sector. O ganlyniad i'n gwaith 
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cychwynnol comisiynwyd ymchwil ehangach, sydd wedi goddiweddyd y dadansoddiad 
cynnar. Mae enghraifft i'w chael yn yr ymchwil i faterion sy'n wynebu busnesau mwy yng 
Nghymru a gafodd ei chyflawni wedyn gan Ysgol Fusnes Caerdydd ac a gyhoeddwyd ar 2 
Chwefror 2018.  
 
 
Cofion gorau, 
 

 
 
Mark Drakeford AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance 
 
  



 

 

 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


