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Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf yn gofyn am wybodaeth bellach yn dilyn y 
sesiwn graffu ar 2 Gorffennaf.  
 
Cronfa Bontio'r Undeb Ewropeaidd   
 
Fel y gwelwyd yn 'Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru 2018-19: Cyllideb Newydd i Gymru' 
ym mis Rhagfyr 2017 ac fel y cyhoeddwyd yn gynharach eleni gan y Prif Weinidog, cafodd y 
gronfa hon sy'n werth £50 miliwn ei sefydlu i helpu busnesau, gwasanaethau cyhoeddus a 
sefydliadau partner eraill yng Nghymru i gynllunio a pharatoi ar gyfer effeithiau Brexit. 
 
Rydym yn darparu £50m cychwynnol ar gyfer y Gronfa, a bydd yr arian hwn ar gael yn 
ystod y cyfnod pontio. Bydd yn gymysgedd o gyllid refeniw, cyfalaf a benthyciadau (a fydd 
yn cael ei ariannu drwy gyfalaf trafodiadau ariannol) a bydd yn dod o nifer o ffrydiau cyllido. 
Bydd y proffil cyllido ar gyfer y £50m yn cael ei gadarnhau pan gytunir ar y mesurau 
penodol. Bydd unrhyw ddarpariaeth gyfalaf a benthyciadau yn defnyddio rhywfaint o'r 
adnoddau a gawsom yng Nghyllideb yr Hydref y DU yn 2017. Bydd Cronfa Wrth Gefn 
newydd Cymru hefyd yn darparu mwy o hyblygrwydd yn ôl yr angen. Byddwn yn parhau i 
adolygu'r angen am gyllid ychwanegol.   
 
Un o'r prosiectau cyntaf i elwa ar y cyllid oedd y gwaith o ddatblygu'r sector cig coch yng 
Nghymru a gafodd £2.15 miliwn. Bydd yn cefnogi ffermwyr i nodi gwelliannau i'w busnesau, 
yn eu helpu i ddod yn fwy cystadleuol a'u rhoi mewn sefyllfa well i fasnachu'n broffidiol ar ôl 
Brexit. Bydd £100k hefyd yn cael ei roi i brosiect cynhyrchu yn lle mewnforio i helpu i nodi a 
diogelu cadwyni cyflenwi yn y DU ac annog cwmnïau sydd wedi'u lleoli yn yr UE i ddechrau 
gweithredu o Gymru.  
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Dros y ddwy flynedd nesaf hefyd, bydd y diwydiant pysgota a dyframaethu yn cael cymorth 
ariannol i'w helpu i ganfod marchnadoedd newydd a pharatoi i fasnachu yn y dyfodol y tu 
allan i'r UE. Mae £390k ar gael i drawsnewid Systemau Rheoli Pysgodfeydd y Llywodraeth 
a £440k i gefnogi sectorau dyframaethu a physgodfeydd Cymru wrth iddynt baratoi i'r DU 
ymadael â’r UE.  
 
Yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi £3.5m ar gyfer rhaglen sy'n cael ei chynnal gan 
brifysgolion Cymru i ysgogi partneriaethau rhyngwladol a hyrwyddo Cymru fel man astudio 
ar ôl Brexit. Rydym hefyd yn hwyluso Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu pecyn 
cymorth Brexit i bob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru (£150k) ac i gynnal ymchwil 
i gasglu data ar weithlu gofal cymdeithasol a'r ddibyniaeth ar wladolion yr UE (£200k). 
Rwy'n rhagweld y bydd cyhoeddiadau pellach ar gyfer dyraniadau o Gronfa Bontio yr UE yn 
cael eu gwneud fis Medi. Bydd hyn yn parhau i gynyddu gwariant y Gronfa.  
 
Bydd y prosiectau uchod yn helpu i ddiogelu ein heconomi ar gyfer y dyfodol. Bwriad y 
Gronfa yw helpu busnesau ac eraill, ond er y bydd y buddsoddiad hwn yn rhoi hwb i'n 
cadernid, nid yw'n gallu ein hynysu rhag effeithiau 'dim cytundeb' na Brexit caled. Fodd 
bynnag, rydym yn parhau i groesawu syniadau ar gyfer mentrau ac ymyraethau a fydd o 
werth strategol i Gymru dros y misoedd nesaf.  
 
Paratoadau Brexit: cyllid canlyniadol  
 
Mae Brexit yn rhoi pwysau ar adnoddau ar draws Llywodraeth Cymru wrth i'r gwaith 
ddwysáu er mwyn paratoi ar gyfer goblygiadau gweithredol ymadael, negodi safbwyntiau i 
ddylanwadu ar bartneriaeth y DU â'r UE yn y dyfodol, a datblygu fframweithiau cyffredin ar 
ôl ymadael â'r UE.  
 
Ochr yn ochr â Datganiad y Gwanwyn gan Lywodraeth y DU, cadarnhawyd mai ein 'cyfran' 
ni o'r £3bn dros y ddwy flynedd a gyhoeddwyd ganddi ar gyfer paratoi ar gyfer Brexit fydd 
£20.7m yn 2018-19. Bydd y swm canlyniadol hwn ar gael i gefnogi costau staffio yn 
ymwneud â Brexit yn ogystal â'r gronfa allanol.  
 
Yn dilyn dadansoddiad ar draws Llywodraeth Cymru o ofynion y gweithlu, yn 
ddarostyngedig i gymeradwyaeth derfynol y gyllideb, rydym yn lansio ymgyrch recriwtio i 
ddarparu adnoddau i fynd i'r afael â'r pwysau a nodwyd. Er mwyn sicrhau bod y sefydliad yn 
ymateb yn gyflym i bwysau Brexit, gan barhau i ganolbwyntio ar fforddiadwyedd yn y tymor 
hwy, bydd yr adnoddau hyn yn gymysgedd o drefniadau parhaol a chyfnod penodol.  
 
Byddaf yn gwneud datganiad i'r Cynulliad ar faterion adnoddau Brexit wrth i'r cynlluniau hyn 
gael eu cwblhau yn y dyfodol agos.  
 
Cyd-bwyllgor yr UE a'r DU  

 
Rwy'n cytuno'n llwyr â chi bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru a'r Gweinyddiaethau 
Datganoledig eraill gael rhan weithredol yn nhrefniadau'r Cyd-bwyllgor i oruchwylio'r 
Cytundeb Ymadael. Mae'r un rhesymeg yn berthnasol i drefniadau unrhyw Gyd-bwyllgor a 
fydd yn cael ei sefydlu i oruchwylio Partneriaeth Economaidd y Dyfodol neu drefniadau 
penodol eraill rhwng yr UE a'r DU sy'n berthnasol iddo. Gallwch fod yn siŵr y byddwn yn 
cyfleu'n glir iawn i Lywodraeth y DU bod cymryd camau o'r fath yn gwbl hanfodol er mwyn i 
unrhyw drefniadau yn y dyfodol fod yn gwbl weithredol mewn perthynas â materion 
datganoledig, neu â materion heb eu datganoli sy'n effeithio ar faterion datganoledig, gan 
felly gynnwys ystod eang iawn o faterion. Byddwn yn parhau i bwysleisio'r pwyntiau hyn ar y 
lefelau priodol â Llywodraeth y DU dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf wrth i'r negodiadau 
ddatblygu.  



 

 

 
Cyfrifoldebau'r Cabinet dros Brexit  

 
Mae safbwynt Cabinet Llywodraeth Cymru wedi'i amlinellu yn 'Diogelu Dyfodol Cymru' a 
sefydlwyd Is-bwyllgor Cabinet i gynnal busnes Pontio Ewropeaidd. Y Prif Weinidog sy’n ein 
cynrychioli yn gyhoeddus, ac yn arbennig i Brif Weinidog y DU ac yn uniongyrchol â phrif 
negodwr yr UE, Michel Barnier. Rwy'n cynrychioli cydweithwyr y Cabinet yn y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) ac mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio yn arwain y 
Fforwm Gweinidogol sy'n cynnwys Ysgrifenyddion a Gweinidogion eraill y Cabinet i ystyried 
safbwyntiau negodi yn seiliedig ar rolau a chyfrifoldebau'r portffolio. 
 
Mae materion sy'n ymwneud â Brexit yn cael eu prif ffrydio drwy'r Grŵp Swyddogion y 
Trefniadau Pontio Ewropeaidd.  
 
Mae Gweinidogion a swyddogion yn rhan o'r fforymau rhynglywodraethol canlynol:  
 

 Cydbwyllgor y Gweinidogion ar Negodiadau'r Undeb Ewropeaidd  

 Fforwm Gweinidogol ar Negodiadau'r UE  

 Gweithgorau technegol Swyddogion ar sefyllfaoedd negodi'r DU, sy'n bwydo i'r 
Fforwm Gweinidogol ar Negodiadau'r UE  

 Cyd-bwyllgor y Gweinidogion ar Ewrop  

 Trafodaethau ymysg Swyddogion ar Fframweithiau cyffredin y DU  

 Cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion ar DEFRA  

 Cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid  

 Fforwm Swyddogion BEIS –DA  

 Fforwm Llywodraeth y DU/y Gweinyddiaethau Datganoledig ar Barodrwydd 
Gweithredol (Swyddogion)  

 Grŵp Rheoli Canolog Datganoli ac Is-ddeddfwriaeth Ymadael â’r UE (Swyddogion)  
 
Rwy'n edrych ymlaen at drafod y rhain ymhellach â'r Pwyllgor.  
 
Dymuniadau gorau  
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