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Diweddariad TYR 

Rydym yn falch o rannu seithfed Rhifyn ein cylchlythyr 

chwarterol, mae’n rhyfeddol pa mor gyflym mae amser yn mynd 

heibio pan eich bod yn brysur! Ni allem ddod â hwn i chi heb 

gefnogaeth ein cyfranwyr rheolaidd felly diolch yn fawr iawn iddyn 

nhw a hefyd peidiwch ag anghofio cysylltu os oes gennych chi 

straeon newyddion da yn gysylltiedig â chyflawniad eich prosiect. 

Gwelodd y chwarter diwethaf gyfarfod agoriadol ein rhwydwaith 

Cystadleuaeth BBaCh rhanbarthol a oedd yn cyfuno’r gyfres o 

brosiectau a gefnogwyd gan yr ERDF â thimau darpariaeth 

economaidd leol ledled y rhanbarth. Roedd yn gyfle gwych i 

archwilio cysylltiadau, heriau a chyfleoedd i weithio’n fwy agos 

ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn dilyn sylwadau 

cadarnhaol byddwn yn hyrwyddo rhaglen o ddigwyddiadau yn y 

dyfodol. 

Fe wnaethom hefyd gyfuno y prosiectau ESF a oedd yn darparu 

ledled y rhanbarth ar gyfer nifer o ddigwyddiadau, yn gyntaf 

gweithdy anffurfiol i archwilio paratoadau ar gyfer GDPR a 

ddilynwyd wedyn gan arddangosfa gan Swyddfa’r Comisiynydd 

Gwybodaeth yn ystod un o’n diwrnodau gwybodaeth rheolaidd 

ym mis Mai. Cefnogwyd y diwrnod hefyd gan gydweithwyr o 

Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Tasglu’r 

Cymoedd, WEFO a thîm Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru. 

Ym mis Mawrth, trefnwyd digwyddiad hefyd, pryd y buom ni’n 

cydweithio gyda WCVA a’u 3SET, i gyfuno prosiectau 

cyflogadwyedd rhanbarthol a Chymru gyfan gyda phrosiectau 

Cronfa Cynhwysiad Egnïol y WCVA er mwyn cefnogi gweithio 

agosach a helpu i adeiladu perthnasoedd gweithio cadarnhaol. 

Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol ac rydym yn bwriadu 

ailadrodd y digwyddiad yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 
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Cystadleuaeth ffotograffau 

My Europe  

A ydych chi wedi eich ysbrydoli gan brosiect 

a ariennir gan yr UE yng Nghymru? 

Defnyddiwch eich sgiliau tynnu lluniau a 

rhowch gynnig ar y gystadleuaeth 

#EUinmyRegion. Bydd y 30 llun buddugol yn 

cael eu rhoi mewn arddangosfa a fydd yn 

teithio ledled Ewrop. Cawsom ni enillydd o 

Gymru y llynedd! Y dyddiad cau ar gyfer 

cyflwyniadau yw 31 Awst. 

Gellir gweld mwy o wybodaeth yma. 

Cyfleoedd cyllido Gogledd-

Orllewin Ewrop  

Mae rhaglen Interreg Gogledd-orllewin 

Ewrop (NWE) yn chwilio am fentrau 

cydweithredu trawswladol sy’n gallu darparu 

canlyniadau cadarn ar gyfer ardal gogledd-

orllewin Ewrop. 

Yn arbennig maen nhw’n chwilio am 

syniadau prosiect o dan themâu: 

 arloesedd (gan gynnwys arloesedd 

cymdeithasol);  

 carbon isel (gan gynnwys strategaethau, 

technolegau a datrysiadau); ac  

 effeithiolrwydd adnoddau a deunyddiau 

(gan gynnwys ailddefnyddio ac ailgylchu). 

Gall prosiectau trawswladol elwa ar hyd at 

60% o gyllid UE (ERDF). 

A oes gennych chi syniad a all gyfrannu at 

weithredu un o amcanion y rhaglen? Mae 

trosolwg cyflym o’r rhaglen ar gael ar daflen 

yr NWE.  

Angen ysbrydoliaeth? Mae’r prosiectau a 

ariannwyd hyd yn hyn ar gael yma. 

I gael gwybodaeth a chymorth pellach, 

cysylltwch â Filippo Compagni, pwynt 

cyswllt y DU ar gyfer NWE, i helpu i 

ddatblygu eich syniad prosiect, i ddod o hyd 

i bartneriaid mewn gwledydd eraill ac i gael 

adborth ar eich cais drafft: 

filippo.compagni@communities.gsi.gov.uk  -

 07825904712 

I gael gwybodaeth lawn ar y cyfle gweler 

safle NWE. Y dyddiad cau ar gyfer 

cyflwyno yw 22 Tachwedd, 2018. 

Ynni adnewyddadwy NWE 

Mae Rhaglen NWE wedi lansio galwad 

wedi'i thargedu i gefnogi prosiectau ynni 

adnewyddadwy yng ngogledd-orllewin 

Ewrop. Mae’r Rhaglen yn chwilio yn 

arbennig am brosiectau sy’n ymwneud ag 

arddangos, gweithredu a chyflwyno, ac sy’n 

cyfrannu at un o Amcanion Penodol 

Blaenoriaeth 2: Carbon isel. Mae angen i 

bob un o’r prosiectau sicrhau  arian 

cyfatebol cyn cael cymeradwyaeth. Yr 

uchafswm cyfradd grant ERDF ar gyfer 

partneriaid yw 60% o gyfanswm cyllid y 

prosiect gyda'r bartneriaeth yn darparu’r 

gweddill. Y dyddiad cau yw hanner dydd 

ar 31
 
Gorffennaf, 2018. 

…yn ȏl i’r brig  

…yn ȏl i’r brig  
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Horizon 2020 yng Nghymru – 

digwyddiad blynyddol  

Cynhaliodd Uned Horizon 2020 ei 

Ddigwyddiad Blynyddol llwyddiannus iawn ar 

15 Mawrth 2018 gyda’r pwyslais “Horizon 

2020 a FP9 – Creu partneriaethau, cyflawni 

llwyddiant.” 

Cynhaliwyd y digwyddiad yng ngwesty 

Mercure Holland House a denodd 170 o 

gynrychiolwyr o fyd diwydiant, academia, 

awdurdodau lleol a chyrff cyllido. 

Roedd y digwyddiad yn ddatblygiad 

cyhoeddiad Adroddiad Blynyddol Horizon 

2020 yng Nghymru a phapur sefyllfa 

Llywodraeth Cymru ar Raglen Fframwaith 9 

gyda’r nod o ddod â phartneriaid, 

arweinyddion ac arbenigwyr yn eu maes at ei 

gilydd i drafod y materion sy’n wynebu Cymru 

ac i drafod strategaethau posibl i Gymru fel 

gwlad allblyg i weithio’n agosach â mentrau 

cyllid yn y dyfodol. Atgyfnerthodd areithiau 

gan Yr Athro Halligan, Prif Gynghorydd 

Gwyddoniaeth a Patrick Child, Dirprwy 

Gyfarwyddwr Cyffredinol Ymchwil ac Arloesi 

DG yn y Comisiwn Ewropeaidd sut y gall 

Gymru greu ei sefyllfa ar gyfer y dyfodol yn 

seiliedig ar ei pherfformiad a’i rhagoriaeth  

mewn ymchwil ac arloesi. Darparodd y 

sesiwn panel o arbenigwyr bywiog lwyfan ar 

gyfer dadl ynghylch y gwersi a ddysgwyd ac 

uchelgeisiau Cymru ar gyfer y dyfodol. 

Pwysleisiodd fideo byr yn arddangos 

llwyddiannau Cymru yn Horizon 2020 yn 

union pa mor bwysig yw rhaglen Horizon 

2020 a hefyd y rhagoriaeth sydd gan Gymru 

i’w chynnig. Mae’r negeseuon hyn wedi’u 

cryfhau’n ychwanegol drwy astudiaethau 

achos Horizon 2020 ynghylch busnes ac 

addysg uwch. 

Roedd y prynhawn yr un mor llwyddiannus 

gan ddarparu gweithdy yn canolbwyntio ar 

Ariannu Arloesedd ar gyfer BBaCh ac un 

arall ar Rwydweithiau ar gyfer Cyfleoedd - 

Menter Vanguard. Mae modd lawrlwytho'r 

arddangosfeydd i gyd yma: 

 Ariannu Arloesi ar gyfer BBaCh 

 Rhwydweithiau ar gyfer Cyfleoedd Menter 

Vanguard 

Horizon Ewrop – olynydd 2020  

Ar 7 Mehefin cyhoeddodd y Comisiwn 

Ewropeaidd (CE) ei gynlluniau ar gyfer 

olynydd Horizon 2020 – Horizon Ewrop – a 

gaiff ei lansio ym mis Ionawr 2019. I gael 

mwy o wybodaeth ynghylch y cynlluniau 

ewch i wefan y CE. 

…yn ȏl i’r brig  
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Trwy ddarparu cyrsiau 10 credyd dros dri 

diwrnod ar lefel 4 ac uwch, mae cynllun 

Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a 

Gweithgynhyrchu (METaL), a arweinir gan 

Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, yn 

helpu i godi sgiliau, gwella perfformiad a 

chynhyrchiant i sbarduno sector diwydiannol 

sy’n tyfu yng Nghymru.  

Ar 27 Ebrill, cyhoeddodd  yr Ysgrifennydd 

dros Gyllid, Mark Drakeford y bydd METaL 

yn cael cyllid ychwanegol o £1.4m gan yr 

UE i helpu mwy o weithwyr yn y sector 

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch i 

ennill sgiliau a sbarduno economi Cymru 

sy’n gystadleuol yn fyd-eang.  

Bydd y cyllid ychwanegol yn galluogi’r 

prosiect i helpu mwy na 400 o unigolion i 

ennill sgiliau technegol mewn sectorau 

newydd a datblygol megis ynni a phŵer, 

gweithgynhyrchu clyfar a’r economi gylchol, 

yn ogystal â pharhau i gefnogi sectorau 

presennol. Erbyn cyflawniad y cynllun yn 

2022, bydd METaL  wedi gweithio gyda 60 

cwmni ychwanegol ledled Cymru.   

Dywedodd Yr Athro Drakeford;:“Mae 

Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i 

sicrhau bod y gweithlu Cymreig wedi’u 

gyfarparu â’r sgiliau angenrheidiol er mwyn 

sbarduno cynnydd a chynhyrchiant. Mae 

hyn yn enghraifft arall o bwysigrwydd cyllid 

cyfatebol i Gymru yn dilyn Brexit fel bod 

cyllid y dyfodol yn gallu parhau i gefnogi ein 

huchelgeisiau ar gyfer economi Cymru 

cynaliadwy a llewyrchus.” 

Dywedodd Rheolwr Prosiect METaL Yr 

Athro Khalil Khan: “Mae diogelu’r cyllid UE 

hwn yn sicrhau parhad cyfrwng gwych i 

Brifysgol Abertawe rannu ei gwybodaeth a’i 

phrofiad i gefnogi busnesau Cymru.”  

“Hoffai’r prosiect ddiolch i WEFO am ei 

gymorth gwerthfawr a’i arweiniad wrth helpu 

i sicrhau’r cyllid pwysig hwn.” 

“Un o’r cwmnïau sydd eisoes yn elwa ar 

gynllun METaL yw TATA Steel ym Mhort 

Talbot. Mae Andrew Townsend, Rheolwr 

Tân a’r Amgylchedd ar y safle yn sôn am ei 

brofiad o’r cynllun: “Mae’r cynlluniau METaL 

wedi helpu cydweithwyr i fagu dealltwriaeth 

well o agweddau technegol eu 

gweithrediadau. Yn arbennig, mae’r cwrs ar 

faterion amgylcheddol wedi helpu pobl i 

ddeall deddfwriaeth amgylcheddol a 

materion byd-eang, lleol ac sy’n seiliedig ar 

sector y farchnad.” 

“Y budd ar gyfer ein gweithwyr yw eu bod 

bellach yn deall yn well rhai o agweddau 

amgylcheddol ein busnes. I’r cwmni, mae’n 

fantais cael gweithlu sy’n fwy ymwybodol yn 

amgylcheddol sy’n helpu i wella perfformiad 

amgylcheddol Tata Steel.” 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect: 

www.project-metal.co.uk  

info@project-metal.co.uk   

@METaL_Project  

Metal Project  
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SPECIFIC wedi ennill gwobr 

Mae’r Ystafell Ddosbarth Actif, a adeiladwyd 

yn rhan o’r prosiect SPECIFIC, wedi ennill y 

wobr RICS fawr ei bri “Design through 

Innovation” yn seremoni Gwobrau RICS 

Cymru (Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 

Siartredig) ar 23 Mai yng Nghaerdydd. 

Trechodd y prosiect, a ariennir gan yr ERDF 

gystadleuaeth gan y rhai eraill yn y rownd 

derfynol Leonard Charles House, Abertawe a’r 

‘Rooftops’ Yng Ngwesty’r George, Llandudno. 

Mae Canolfan Wybodaeth ac Arloesedd 

SPECIFIC yn datblygu cysyniad newydd ar 

gyfer adeiladau’r dyfodol; adeiladau sy’n 

cynhyrchu, yn storio ac yn rhyddhau ynni eu 

hunain. Adeiladwyd yr Ystafell Ddosbarth Actif 

i arddangos y technolegau ynni 

adnewyddadwy diweddaraf sy’n cael eu 

datblygu gan SPECIFIC a gan gwmnïau 

cydweithredol er mwyn dangos potensial y 

weledigaeth o Adeiladau fel Gorsafoedd Pŵer. 

Bydd yn cael ei defnyddio er mwyn hybu 

ymchwil; gwerthuso gwahanol dechnolegau a 

deunyddiau; ac i helpu SPECIFIC i weithio’n 

agos â chwmnïau arloesol o fewn y diwydiant 

adeiladu, sy’n chwilfrydig ynghylch gwella stoc 

adeiladu’r dyfodol. 

Fel enillydd Cymru yn ei gategori, bydd y 

prosiect nawr yn symud ymlaen i’r Rownd 

Derfynol, a gynhelir yn Llundain ar 2 

Tachwedd 2019. 

Arweinir a rheolir SPECIFIC gan Brifysgol 

Abertawe, gyda phartneriaid strategol yn 

cynnwys TATA Steel, NSG, Akzo Nobel a 

Phrifysgol Caerdydd. I gael mwy o wybodaeth 

am y prosiect gan gynnwys manylion cyswllt 

ewch i wefan SE RET. 
…yn ȏl i’r brig  
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Data perfformiad rhanbarthol 

Rydym yn falch o allu cyflwyno rhai o’r prif ffigyrau ar gyfer perfformiad gweithrediadau a 

ariennir gan yr ESI o fewn Rhanbarth y De-ddwyrain. Mae’r data ar gael mewn mwy o 

fanylder ar wefan WEFO lle bydd adroddiadau pellach yn cael eu cyflwyno yn ei bryd. 

…yn ȏl i’r brig  

Cronfa  Dangosydd Ffigyrau ar gyfer Rhanbarth y 

De-orllewin  

ERDF Mentrau a gynorthwywyd 1169 

Mentrau a grëwyd 253 

Swyddi a grëwyd 1614 

ESF Cyfranogwyr a gynorthwywyd            60,046 

Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth              4,825 

Cyfranogwyr a enillodd gymwysterau            22,430 

Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant              2,966 

https://ww2.rics.org/uk/training-events/rics-awards/
http://www.sewales-ret.co.uk/specific-sustainable-product-engineering-centre-for-innovation-functional-costings/?lang=cy
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https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/programme-progress/?skip=1&lang=cy
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Y Diweddaraf ar Fargen 

Ddinesig CCR  

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd am gael ei gwireddu. 

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Trafnidiaeth 

Cymru mai menter ar y cyd KeolisAmey fyddai 

ei weithredwr a’i bartner darparu ar gyfer 

rhwydwaith Cymru a’r Gororau a Metro 

Cymru. 

Bydd y Metro yn cael ei adeiladu gyda 

£738miliwn o arian Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma brif 

elfen y rhaglen gwerth £1.2biliwn. 

Bydd y Metro yn gweld gwasanaethau mwy 

aml a mwy o leoedd ar fwy o drenau, sy’n 

tanategu amcanion y Fargen Ddinesig o 

gyflawni cynnydd economaidd, mwy o 

gyfleoedd i bawb a chysylltedd digidol a 

ffisegol cynyddol. 

Gyda Keolis UK yn cyhoeddi ei fod yn symud 

ei bencadlys o Lundain i Gymru, yn ogystal â 

chreu hwb ymgynghori Amey, a’r depo trenau 

newydd £100m sy’n agor yn Ffynnon Taf, mae 

de-ddwyrain Cymru eisoes yn dechrau gweld 

buddiannau y prosiect hanesyddol hwn ar 

gyfer y dyfodol. 

Mae proses lywodraethu Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd wedi’i 

gwblhau. Ar ôl sefydlu Partneriaeth Cynnydd 

Economaidd Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd a Chyngor Busnes 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd ddechrau’r flwyddyn, mae Kellie 

Beirne, Dirprwy Brif Weithredwr yng Nghyngor 

Sir Fynwy, wedi’i phenodi yn Gyfarwyddwraig 

Rhaglen y Fargen Ddinesig newydd. Mae 

Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd erbyn hyn 

mewn sefyllfa i gyflawni ei ymrwymiadau. 

Mae’r cynllun strategol pum mlynedd i ysgogi 

cymaint â phosibl o fuddiannau economaidd a 

chymdeithasol o gronfa Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i 

gymeradwyo’n swyddogol gan aelodau pob un 

o’r 10 awdurdod lleol partner.  

Mae’r gefnogaeth ysgubol hon yn golygu y 

bydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bellach yn gallu 

rhyddhau arian ar gyfer y prosiectau 

adnewyddu allweddol y mae eisoes wedi 

cytuno i’w cefnogi drwy Gronfa Buddsoddiad 

Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd.  

Y llynedd, cytunodd Cabinet Rhanbarthol 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi 

datblygiad clwstwr diwydiant lled-ddargludo 

cyfansawdd yn y rhanbarth ac ym mis Ionawr 

2018, cytunodd i ymrwymo £40 miliwn i 

gefnogi egwyddor Datblygiad Canolog y 

Metro, sy’n costio £180 miliwn. 

Yn fwy diweddar, mae’r Cabinet wedi cefnogi 

cynnig Cyngor Caerdydd i roi cartref i 

bencadlys newydd ar gyfer Channel 4.  

…yn ȏl i’r brig  
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Blas Lleol – Taste Local 

Mae Blas Lleol yn brosiect sydd â’r nod o 

gysylltu cynhyrchwyr bwyd â chymunedau yn 

ne-ddwyrain Cymru. Mae gan Cotyledon 

rwydwaith o farchnadoedd bwyd a chrefft yng 

Nghaerffili, Casnewydd a Sir Fynwy ac mewn 

cryfder ers 2009 ac maent yn rhan o’r 

ariannu cyfatebol ar gyfer prosiect Blas Lleol. 

Roeddem ni’n uchelgeisiol wrth bennu 

targedau: 

1. Ymgysylltu â 1300 o randdeiliaid 

2. Annog cyfranogiad 60 o ffermydd a 

daliadau  

3. Darparu 10 diwrnod hyfforddiant i 

gyfanswm o 50 o gyfranogwyr 

4. Cynnal 4 astudiaeth o ddichonoldeb  

5. Cefnogi 4 busnes newydd. 

Mae Cotyledon yn falch o weithio gyda’r grŵp 

Rhanddeiliaid Rhanbarthol ac yn hapus i 

rannu canlyniadau ein prosiect hyd yn hyn. 

Mae’r cynnydd hyd yn hyn wedi gweld: 

 dros 650 o randdeiliaid yn ymgysylltu  

 56 o ffermydd a daliadau yn cymryd rhan 

yn ein gweithgareddau, 

 44 o gyfranogwyr mewn hyfforddiant am 

gyfanswm o 16.6 o ddiwrnodau  

 Rydym wedi cychwyn 3 astudiaeth o 

ddichonoldeb ynghylch goresgyn 

rhwystrau i farchnadoedd (gweler isod) 

Marchnadoedd newydd – Cas-gwent a 

Magwyr yn Sir Fynwy yw’r rhai sy’n cael eu 

datblygu ar hyn o bryd, ac mae’r cyntaf 

bellach wedi’i sefydlu fel marchnad fisol, a 

fydd yn cael ei chynnal ddwywaith y mis gyfer 

5 fferm a thyfwyr. 

Cyfleusterau ystafell dorri a lladd-dy - trwy 

weithio gyda dwy fferm a’r timau Cynllun 

Datblygu Gwledig, rydym yn dysgu o 

esiamplau yn y DU ac yn archwilio’r 

rhwystrau sy’n atal cynnyrch cig lleol rhag 

cyrraedd marchnadoedd newydd. 

Astudiaeth hydredol - gan ymgysylltu â 

ffermwyr yn rheolaidd er mwyn nodi cymorth 

a chefnogaeth arall sydd eu hangen. Rydym 

yn cyfeirio at sefydliadau perthnasol, yn 

cynnal nosweithiau rhwydweithio ac yn 

cynnwys ymchwil ychwanegol a allai fod o 

gymorth yn ein cynlluniau gwaith. 

Rydym yn rhoi pwyslais parhaus ar gael 

gafael ar gynhwysion lleol drwy gadwyni 

cyflenwi byrion i gynhyrchwyr bwyd.   

Yr effeithiau a wnaed hyd yn hyn drwy Blas 

Lleol yw:  

 Ceir mwy o welededd a datblygu 

ymddiriedaeth o fewn cymunedau ffermio 

 Mae 5 fferm a thyfwyr neu fwy yn 

mynychu marchnadoedd yn uniongyrchol, 

gan gofio mai dim oedd y man cychwyn.  

 Mae gwerthwyr bwyd a chrefftau 

cysylltiedig yn cael gafael ar eu 

cynhwysion amrwd drwy gadwyni cyflenwi 

byrrach – gwaith parhaus. 

 Mae 2 dyddynnwr wedi’u cysylltu â 

mannau cyswllt sydd wedi cynyddu eu 

presenoldeb yn y farchnad. 

Mae canlyniad anfwriadol y prosiect wedi 

gweld Cotyledon yn darparu’r farchnad gyntaf 

yng Nghymru nad yw’n defnyddio plastig 

(defnydd untro). Hefyd, ef yw’r trefnydd 

marchnad gyntaf yn y DU i gyflwyno’r 

ymgyrch i’w holl farchnadoedd - cynorthwyo 

cynhyrchwyr i oresgyn anawsterau defnyddio 

deunydd pacio o blastig defnydd untro. 

 

Jan Walsh, Cyfarwyddwr Rheoli, Busnes a 

Rheolaeth Cotyledon CIC. 
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Y diweddaraf ar Brexit  

Diolch i CLlLC a WEFO am eu cyfraniad i’r 

diweddaraf ar Brexit:  

Cyllid Rhanbarthol yn y Dyfodol  

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i symud 

ymlaen gyda chynlluniau ynghylch sut y câi 

cyllid cyfatebol ei ddefnyddio ar gyfer 

dibenion buddsoddi rhanbarthol yng 

Nghymru yn y dyfodol. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi cael sylwadau helaeth oddi wrth 

sectorau a sefydliadau drwy gydol ei ymarfer 

ymgysylltu hyd yn hyn (ar ffurf digwyddiadau, 

cyfres o gwestiynau awgrymedig ac arolwg 

byr ar-lein ac ati) Mae’r ymatebion ymgysylltu 

erbyn hyn yn cael eu dadansoddi gan 

gontractwr annibynnol ac mae Llywodraeth 

Cymru yn disgwyl cyhoeddi adroddiad 

annibynnol yn yr haf a fydd yn helpu i lywio’r 

camau nesaf. 

Digwyddiad WLGA  

Ar y 24 Mai, cynhaliodd CLlLC ddigwyddiad, 

‘Llywodraeth Leol yn paratoi ar gyfer Brexit’ a 

ddaeth ag arweinyddion Brexit awdurdodau 

Lleol Cymru at ei gilydd. Roedd y digwyddiad 

yn cynnwys sesiwn mewnol llywodraeth leol, i 

awdurdodau lleol drafod sut y maen nhw’n 

paratoi ar gyfer Brexit. Wedyn ymunodd 

partneriaid allanol o’r sectorau iechyd, preifat, 

trydydd ac Addysg Uwch â’r digwyddiad, i 

sôn am y materion allweddol o’i safbwynt 

hwy a sut y gallent o bosibl weithio gydag 

awdurdodau lleol. Mewn sesiwn wleidyddol, 

clywodd awdurdodau lleol gan Mark 

Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Gyllid Llywodraeth Cymru a David Rees AC, 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol.     

Negeseuon allweddol o’r digwyddiad oedd:  

 Mae diffyg eglurder yn rhwystro gallu 

Awdurdodau Lleol i gynllunio      

 Mae angen i Awdurdodau Lleol Cymru 

lobïo Llundain yn uniongyrchol 

 Efallai ein bod yn gadael yr UE ond nid 

ydym yn gadael Ewrop... mae angen i 

awdurdodau lleol sefydlu partneriaethau a 

chynghreiriau newydd   

 Mae angen i’r risgiau sy’n gysylltiedig â 

Brexit gael eu cynnwys ar gofrestri risg 

corfforaethol yr Awdurdodau Lleol.  

Os oes gennych chi ddiddordeb yng 

nghyflwyniadau’r diwrnod (CLlLC, Caerdydd, 

Conwy, Sir Benfro, Pwyllgor NAfW EAAL, 

Prifysgolion Cymru) cysylltwch â’r tîm. 

Yr Amgylchedd, Amaethyddiaeth a 

Materion Gwledig  

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lansio 

ymgynghoriad yn hwyr yn yr haf ar gymorth 

amaethyddol a gwledig yng Nghymru yn y 

dyfodol ar ôl Brexit. Byddwn yn cylchredeg 

gwybodaeth bellach ynghylch hyn pan fydd 

ar gael. 

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  

Ar 24 Ebrill, cyrhaeddodd Llywodraethau y 

DU a Chymru gytundeb ar newidiadau i Fil 

Ymadael yr UE ar ffurf Cytundeb 

Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu 

Fframweithiau Cyffredin.  

parhad… 
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Y diweddaraf ar Brexit 

(parhad) 

Byddai’r cytundeb hwn yn rhoi pwerau i 

Weinidogion y DU greu rheoliadau sy’n 

gosod cyfyngiadau mewn materion 

datganoledig sy’n gallu para am 5 mlynedd ar 

ôl iddynt gael eu creu. Goblygiad y cytundeb 

hwn yw y gallai Gweinidogion y DU ddeddfu 

o fewn materion datganoledig heb ganiatâd 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru hyd at fis 

Mawrth 2026. Mae Llywodraeth yr Alban 

wedi gwrthod y cynnig diweddaraf. 

Dywedodd Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd 

y Cabinet dros Gymru Llywodraeth Cymru, 

pe bai consesiynau pellach yn cael eu 

gwneud yn y drafodaeth gyfredol rhwng 

Llywodraethau’r DU a'r Alban, y byddai’r 

rheiny yn gymwys ar gyfer Cymru (a Gogledd 

Iwerddon) hefyd. Prif bryder Llywodraeth 

Cymru oedd y byddai Llywodraeth y DU yn 

dychwelyd i’r cymal gwreiddiol pe byddai o 

leiaf un parti yn peidio â chytuno i’r 

diwygiadau sy’n cael eu trafod. Byddai hyn 

wedi golygu bod yr holl gynnydd a 

wnaethpwyd hyd yn hyn wedi’i aberthu. 

Ar hyn o bryd mae’r Bil wedi cwblhau ei daith 

drwy Dŷ’r Arglwyddi ac mae diwygiadau yn 

mynd yn ôl ac ymlaen rhwng Tŷ’r Cyffredin 

a’r Tŷ Uchaf. Gall y broses hon, a adnabyddir 

yn swyddogol fel ‘Ping Pong’, barhau am 

gryn amser. Mae’n debygol y bydd hyn yn ei 

gwneud yn anodd iawn i’r Llywodraeth 

gyflawni ei bwriad gwreiddiol i’r Bil gael 

Cydsyniad Brenhinol erbyn toriad yr haf. 

Y Gronfa Ffyniant a Rennir arfaethedig  

Yn y cyfarfod Cyllid ESI PMC a gynhaliwyd ar 

y pedwerydd o Fai, adroddwyd bod 

Llywodraeth y DU yn dal i fwriadu lansio 

ymgynghoriad ar y Gronfa Ffyniant a Rennir 

yn rhan o Ddatganiad yr hydref ym mis 

Hydref  ac yn deall y bydd yn ymgysylltu â 

Gweinyddiaethau Datganoledig cyn yr 

ymgynghoriad.   

Dyma brif bryderon CLlLC ynghylch y Gronfa 

hon: 

 Nid yw Llywodraeth y DU yn parchu 

datganoli h.y. mae polisi Datblygiad 

Economaidd yn fater datganoledig felly 

dylai unrhyw bolisi cyfatebol yn y dyfodol 

gael ei ddatganoli i Gymru. 

 Bydd gweithio gyda Gweinyddiaethau 

Datganoledig yn digwydd yn hwyr iawn 

h.y. ar ôl i Lywodraeth y DU ddatblygu eu 

cynigion.  

 Ni fydd y cynigion yn cydnabod y sefyllfa 

wahanol yng Nghymru ac nid yw’r rheolau 

ymgysylltu i Gymru gael mynedfa at y 

gronfa ganolog hon yn glir. 

 Nid oes cyfranogiad gan DWP na DEFRA 

a chyfochri â Strategaeth Ddiwydiannol y 

DU, sy’n awgrymu mai cronfa gyfalaf 

gystadleuol, wedi’i chyfyngu i ymyraethau 

fel ERDF, felly nid oes modd cefnogi 

sgiliau, cyflogaeth nac ymyraethau 

datblygiad gwledig y mae gan Gyllid ESI y 

modd i’w cefnogi, a ffafrio ardaloedd sy’n 

cynnig cyfleoedd heb ystyried anghenion 

parhaus ardaloedd difreintiedig ac ymylol. 

Blaenoriaeth allweddol yw egluro rheolau 

ymgysylltu i Gymru gael mynediad at y 

gronfa hon. Mae hi’n aneglur o hyd pa un a 

yw Llywodraeth y DU yn bwriadu datblygu 

Fframwaith y DU ar gyfer Polisi Rhanbarthol. 

…yn ȏl i’r brig  
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Diwrnod Ewrop  

Roedd Diwrnod Ewrop ar 9 Mai ac fe wnaethon ni ddathlu’r achlysur yn ein digwyddiad 

gwybodaeth ESF. Dyma rai o luniau’r diwrnod: 
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