
 

 

 

 

 

 

 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC 

Prif Weinidog Cymru  

 

20 Medi 2019 

Annwyl Brif Weinidog,  

Cais am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiwn graffu’r Pwyllgor ar 16 Medi 2019 

Diolch i chi a'ch swyddogion am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 16 Medi 2019. Roedd yr 

Aelodau'n ddiolchgar o glywed eich barn ar nifer o feysydd gan gynnwys y trafodaethau 

ynghylch Brexit, parodrwydd ar gyfer Brexit ’dim cytundeb’, cyllid yr UE, deddfwriaeth 

Brexit, a chysylltiadau rhynglywodraethol. 

Gan fod amser yn brin, ni chawsom gyfle i drafod pob maes yn fanwl a byddwn felly yn 

ddiolchgar am gael atebion gennych i'r cwestiynau a ganlyn cyn gynted ag y bo modd. 

Parodrwydd ar gyfer Brexit a chyllid yr UE  

A allech chi roi gwybod i'r Pwyllgor a yw Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei 

dadansoddiad economaidd ei hun o effaith bosibl Brexit 'dim cytundeb' ers mis Mawrth 

2019?  

Deddfwriaeth Brexit 

A allech chi roi gwybod i'r Pwyllgor sut y mae addoedi Senedd y DU yn effeithio ar b’un a 

fydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ei deddfwriaeth Brexit ei hun mewn meysydd 

datganoledig?  

Gan sôn yn benodol am amaethyddiaeth a physgodfeydd, gwnaethoch ddatgan nad ydych 

yn rhagweld y bydd angen unrhyw ddeddfwriaeth ar unwaith ar ôl gadael oherwydd 

darpariaethau rhewi Deddf Ymadael yr UE 2018. A allech chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

i'r Pwyllgor am amserlenni disgwyliedig Bil Amaethyddiaeth Cymru a Bil Pysgodfeydd 

Cymru, sydd i'w cyflwyno gan eich Llywodraeth? Deallwn y gallai fod angen i hyn fod ar 



 

 

ffurf eich rhagdybiaethau cyfredol a/neu eich rhagdybiaethau gorau o ystyried yr 

ansicrwydd parhaus yn San Steffan.  

Yn achos unrhyw ddeddfwriaeth frys a allai fod yn ofynnol, a allech chi amlinellu sut y 

byddwch yn sicrhau y gofynnir am gydsyniad y Cynulliad ar gyfer unrhyw ddarpariaethau 

yn ymwneud â chymhwysedd datganoledig a gaiff eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU drwy 

weithdrefn frys?  

Effaith Brexit ar feysydd eraill o weithgarwch Llywodraeth Cymru 

Fel y cytunwyd tuag at ddiwedd y cyfarfod, a allech chi roi manylion i'r Pwyllgor am unrhyw 

feysydd eraill o weithgarwch Llywodraeth Cymru sydd wedi cael eu heffeithio'n andwyol 

gan ddargyfeirio adnoddau i gyflawni gwaith sy'n gysylltiedig â Brexit?  

Goblygiadau ariannol ansicrwydd Brexit 

Yn ystod y sesiwn gwnaethoch godi nifer o faterion yn ymwneud ag effaith ansicrwydd 

parhaus ar gyllid Llywodraeth Cymru. Mae'n amlwg i ni fod Llywodraeth Cymru yn wynebu 

cyfres o amgylchiadau digynsail yn hynny o beth.  

Gwnaethoch nodi yn ystod y sesiwn fod ansicrwydd ynghylch y £600 miliwn (fel yr 

amlinellwyd yn natganiad y Canghellor ar 4 Medi) mewn cyllid ychwanegol y byddwch 

chi'n ei gynnwys yng Nghyllideb ddrafft yr hydref eleni. Pa gamau y mae Llywodraeth 

Cymru yn bwriadu eu cymryd mewn perthynas â'r ansicrwydd hwn? A allech chi roi 

amlinelliad o sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lliniaru effaith y diffyg posibl hwn 

naill ai drwy ddefnyddio cronfa wrth gefn neu weithdrefn gyllideb atodol?  

Nodwn eich bod chi, a’r Gweinidog Cyllid, wedi nodi nad oedd y cyllid Brexit a 

gyhoeddwyd gan y Canghellor yn ddigonol. Rydym felly yn croesawu eich barn ar faint y 

mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y gallai fod ei angen arni, a pha feysydd y byddai 

Llywodraeth Cymru yn eu blaenoriaethu? 

Gwnaethoch hefyd dynnu sylw at ansicrwydd parhaus ynghylch tua £700 miliwn o gyllid 

Ewropeaidd y tu hwnt i 2020, sydd ar hyn o bryd yn rhan o Grant Bloc Cymru. Byddem yn 

ddiolchgar pe gallech amlinellu pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cael 

gyda Llywodraeth y DU ynghylch y diffyg posibl o £700 miliwn o ran Cyllid yr UE a gaiff ei 

golli ar ôl 2020? At hynny, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cael gyda 

rhanddeiliaid ynglŷn â'r materion hyn?  



 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Chadeirydd y Pwyllgor 

Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig.  

Yn gywir,  

 

David Rees AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


