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Diweddariad TYR 

Dros yr haf, yn ogystal â’n ‘busnes arferol’ sef prawfesur 
gweithrediadau newydd ac ymgysylltu â rhai presennol yn 
rhanbarthol, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu 
ein gwefan newydd a fydd yn mynd yn fyw yn fuan iawn. 
Cadwch olwg am gylchlythyr un dudalen pan fydd hynny’n 
digwydd! 

Gweithiodd y tîm gyda’r Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi 
i ddatblygu’r cynllun Cyflogaeth a Sgiliau rhanbarthol newydd a 
lansiwyd ar 21 Medi. Rydym wedi llunio adroddiad byr ar y 
digwyddiad a gallwch ei ddarllen ar dudalen xxx. 

Rydym hefyd wedi bod yn archwilio cyfraniad pwysig y gall 
rhaglenni Ewropeaidd eu gwneud i fenter Tasglu'r Cymoedd. 
Mae’r tasglu bellach wedi cyhoeddi ei strategaeth ddrafft a 
gallwch ddarllen mwy am y datblygiadau ar dudalen xxx.  

Mae ein cylchlythyr yn datblygu drwy’r amser ac os hoffech chi 
i ni gynnwys stori newyddion da neu ddatganiad i’r wasg mewn 
rhifyn yn y dyfodol, anfonwch e-bost at 
SEWalesRET@bridgend.gov.uk  
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Digwyddiadau sydd ar ddod 

 Lansio FLAG – 26 Hydref, 2pm, lleoliad i’w gadarnhau. I gael 
mwy o wybodaeth gweler y  Dudalen Facebook . 

 Digwyddiad blynyddol WEFO – 30 Tachwedd, Stadiwm 
Liberty 

 Ymgynghoriad ar bolisïau rhanbarthol Llywodraeth Cymru yn 
y dyfodol – 30 Tachwedd, Stadiwm Liberty 

 Horizon 2020 – 7 Tachwedd, Neuadd y Ddinas, Caerdydd  

 Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Busnes 
Cymru – 11 Hydref, Stadiwm Dinas Caerdydd  

http://www.sewales-ret.co.uk
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9f/Twitter_bird_logo_2012.svg
http://www.lskip.cymru/default.aspx
mailto:SEWalesRET@bridgend.gov.uk
https://www.facebook.com/SwanseaBayFLAG/


Uwchgynhadledd Sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd 

Ddydd Iau 21 Medi, cynhaliodd bwrdd 
Cyflogaeth a Sgiliau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ei Uwchgynhadledd Sgiliau yn y 
Novotel yng Nghaerdydd. Rhoddodd y 
digwyddiad gyfle i’r llywodraeth, diwydiant ac 
addysgwyr archwilio manylion Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 2017, a lansiwyd yn 
ddiweddar, a thrafod heriau a chyfleoedd y 
presennol a’r dyfodol.  

Roedd y digwyddiad hefyd yn rhoi llwyfan i nifer 
o brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop i 
hyrwyddo eu gwaith ledled Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd: 

 Pontydd i Waith 2 

 Arweinyddiaeth ION 

 M2A 

 MeTAL 2 

 Uwchsgilio yn y Gwaith 

 Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau 

 Ariannol Cymru 

 Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 

Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a 
Gwyddoniaeth, oedd y Prif Siaradwr yn ystod y 
bore. Canolbwyntiodd ar bwysigrwydd sgiliau i’r 
rhanbarth ac i bolisi Llywodraeth Cymru. 

Soniodd am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
sicrhau bod y sgiliau sydd ar gael yng Nghymru 
yn addas i gyflogwyr ac i anghenion 
rhanbarthol.  

Ar ôl cinio, anerchwyd y cyfarfod gan y 
Cynghorydd Debbie Wilcox, Cyd-arweinydd y 
Cabinet dros Gyflogaeth a Sgiliau, Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, ynghylch y thema 
cydweithredu cadarnhaol a hirdymor ar draws y 
deg awdurdod lleol yn y rhanbarth.   

Roedd cyflwyniadau eraill yn cwmpasu rhai o 
themâu allweddol Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 
2017:   

 Persbectif cyflogwr: pŵer môr-lynnoedd llanw 

 Ymchwil ac ymgysylltu: canfyddiadau 
allweddol o Arolwg Sgiliau BBaCh 

 Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd 
Llywodraeth Cymru 

 Sgiliau a’r economi ranbarthol: dadansoddi 
sgiliau Metro De Cymru 

 Gyrfaoedd, ysgolion a chyfleoedd: 
Ymrwymiad Caerdydd 

 Arloesi: y clwstwr lled-ddargludo cyfansawdd 

 Cyflwyno sgiliau: mynd i’r afael â bylchau 
sgiliau’r sector a chyflwyno LTC4  

I gael copi o’r cynllun neu sleidiau’r 
cyflwyniadau, ewch i wefan Partneriaeth Dysgu, 
Medrau ac Arloesi  lle byddant yn cael eu 
cyhoeddi cyn bo hir.  

…yn ôl i’r brig 
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http://www.lskip.cymru/default.aspx
http://www.lskip.cymru/default.aspx


Neges gan Dasglu’r 

Cymoedd  

Fe wnaethom dreulio chwe mis yn siarad ac yn 
gwrando ar y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y 
cymoedd am yr hyn y maent yn dymuno ei 
weld yn eu cymunedau, yn awr, ac yn y 
dyfodol. Dyma’r trafodaethau sydd wedi helpu i 
lunio “Ein Cymoedd, Ein Dyfodol” a’r 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. 

Dywedodd pobl y Cymoedd wrthym fod angen 
swyddi o safon yn ogystal â’r sgiliau i wneud y 
swyddi hyn. Clywsom gan fusnesau hefyd eu 
bod hwy angen cymorth gennym ni, i’w 
galluogi i dyfu a chynnig swyddi a hyfforddiant 
i bobl leol. Rydym yn ceisio targedu 
buddsoddiad i ddarparu safleoedd ac 
adeiladau cyflogaeth o safon uchel, ym mhob 
rhan o’r cymoedd. Hefyd, rydym eisiau sicrhau, 
wrth gaffael contractau, ein bod yn cael y 
mwyaf am y bunt Gymreig. 

Clywsom fod rhai gwasanaethau cyhoeddus 
da yn y cymoedd, ond nid ydynt o reidrwydd 
mor gydlynol ag y gallen nhw fod. Roedd 
cludiant cyhoeddus fforddiadwy, aml a hygyrch 
yn fater allweddol a godwyd. Rydym eisiau 
diwallu anghenion y busnesau a chymunedau 
lleol trwy fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiad 
Metro De Cymru a datblygiadau trafnidiaeth 
eraill i ddiwallu’r anghenion hyn.  

Rydym eisiau elwa mwy ar amgylchedd 
naturiol y Cymoedd; eu diwylliant a’u 
treftadaeth, fel eu bod yn cael eu mwynhau yn 

ehangach, gan bobl leol a thwristiaid. Rydym 
yn awyddus i wella lles personol a chyflwyno 
dulliau newydd o ymdrin ag iechyd meddwl a 
chorfforol. Rydym wedi cytuno i ddatblygu’r 
cysyniad o Barc Tirwedd y Cymoedd. Rydym 
eisiau hyrwyddo’r gweithgareddau awyr 
agored sydd gennym yn y cymoedd ar gyfer 
cymunedau’r cymoedd a thu hwnt.  

 

Mae pobl y cymoedd wedi ein helpu i nodi’r 
hyn y mae’n rhaid i ni ganolbwyntio arno, a 
pham. Rydym yn parhau i ymgysylltu â’r rhai 
hynny sydd eisoes wedi bod yn rhan o’r daith 
hon ac yn gwahodd eraill i ymuno â ni.  

Mae ein cyfarfod nesaf am 6pm, ar 2 Hydref 
yn Sefydliad Glyn Ebwy. Cliciwch yma i gael 
mwy o wybodaeth. Os na allwch chi fod yn 
bresennol, ymunwch â ni trwy: 
#TrafodyCymoedd 

 @wg_communities  
 @talkvalleys 
  talkvalleys@gov.wales  
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Ariannu Rhaglen 

Cyfleusterau Cymunedol 

Mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn 
gynllun grant cyfalaf i wella cyfleusterau 
cymunedol. Mae grantiau ar gael ar ddwy 
lefel: 
 grantiau bach rhwng £5000 a £25,000  
 grantiau mwy rhwng £25,000 a £250,000. 

Mae’r rhaglen yn agored i sefydliadau'r sector 
cymunedol a gwirfoddol, gan gynnwys 
mentrau cymdeithasol. Bwriad y prosiect yw 
cynyddu cyfleoedd, a datblygu cymunedau 

cydnerth, a bydd ymgysylltu a gweithio mewn 
partneriaeth yn themâu allweddol i’w 
cynnwys mewn unrhyw gais. 

Gall partneriaid darparu ddod o’r sector 
cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd 
sector, ac er y rhoddir blaenoriaeth i 
geisiadau o ardaloedd clwstwr blaenorol 
Cymunedau yn Gyntaf, croesewir ceisiadau 
o ardaloedd eraill hefyd.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31
 

Mawrth 2018 ond caiff grwpiau wneud cais 
unrhyw bryd cyn hynny.  

…yn ôl i’r brig 

…yn ôl i’r brig 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/taskforce-for-the-valleys/our-valleys-our-future/?skip=1&lang=cy
https://www.eventbrite.co.uk/e/trafod-y-cymoeddtalk-valleys-tickets-36926777987
mailto:talkvalleys@gov.wales
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/community-facilities-programme/?skip=1&lang=cy


Cyfnod ariannu CDG 

Mae ambell i gyfle i gael cyllid Cynllun Datblygu 
Gwledig (CDG) ar gael y chwarter hwn, sydd 
werth eu nodi.  

Mae’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a 
Chydweithio yn ariannu amrywiaeth o 
weithgareddau cydweithio ar gyfer cynhyrchion, 
arferion, prosesau a thechnolegau newydd ar 
draws y sectorau amaeth, bwyd a choedwigaeth. 
Er enghraifft:  
 busnesau bach sy’n gweithio gyda’i gilydd i 

rannu cyfleusterau ac adnoddau cynhyrchu 
 cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol 

gan gynnwys gweithgareddau hyrwyddo 
mewn cyd-destun lleol 

 treialu prosiectau, a sicrhau bod yr wybodaeth 
ar gael i’r cyhoedd ac yn cael ei rhannu’n 
eang. 

Bydd y cyfnod ariannu  yn agor ar 18 Hydref ac 
yn cau ar 20 Rhagfyr 2017.  

Agorodd cyfnod ariannu Y Gronfa Datblygu 

Cymunedau Gwledig ar 10 Awst ac mae’n 
cynnig grantiau sydd yn bennaf ar gyfer 
sefydliadau cymunedol.  

Mae’r grantiau yn darparu cyllid buddsoddi ar 
gyfer ystod eang o weithgareddau i helpu i 
ddiwallu anghenion lleol, gan gynnwys: 
 llunio cynlluniau datblygu cymuned / pentref 
 buddsoddi mewn seilwaith ar raddfa fach, 

gan gynnwys creu ynni adnewyddadwy a 
chamau i arbed ynni 

 buddsoddi mewn TGCh gan gynnwys band 
eang 

 gwella mynediad at fuddsoddiadau mewn 
gwasanaethau, ac astudiaethau ar gyfer 
cynnal, adfer ac uwchraddio’r dreftadaeth 
ddiwylliannol a naturiol 

 buddsoddi mewn adleoli gweithgareddau ac 
addasu adeiladau er mwyn gwella ansawdd 
bywyd neu gynyddu perfformiad 
amgylcheddol  

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 
12 Hydref. Gweler yma i gael rhagor o 
wybodaeth a dogfennau.  
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Dathlu enillwyr gwobrau’r 

Rhanbarth 

Mae gennym ni newyddion gwych i’w rhannu 
gyda chi – mae dau o weithrediadau’r rhanbarth 
a ariennir gan yr UE yn cael sylw rhyngwladol 
am y rhesymau iawn! 

Roedd Cymru yn un o dri o gyd-enillwyr 
cystadleuaeth ffotograffiaeth ddiweddar yr 
Undeb Ewropeaidd, “Ewrop yn fy Rhanbarth”, o 
blith dros 700 o ymgeiswyr. Roedd y llun 
buddugol gan Matthew Browne yn llun o Ffordd 
Blaenau’r Cymoedd, yr A465, sydd wedi cael 
£87 miliwn o gyllid yr UE i hybu busnes a’i 
gwneud yn fwy diogel ac yn gyflymach i bobl 

gymudo i’r gwaith ac i hyfforddiant yn 
rhanbarth y De-ddwyrain. 

Mae Cenedl Hyblyg 2 a arweinir gan Chwarae 
Teg wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Dewis y 
Bobl yng Ngwobrau RegioStars. Mae’r 
digwyddiad blynyddol mawr ei fri hwn yn 
anrhydeddu prosiectau rhanbarthol mwyaf 
ysbrydoledig Ewrop a gefnogir gan Bolisi 
Cydlyniant yr UE.  

Cewch bleidleisio ar hyn o bryd ar wefan 
RegioStars drwy ddefnyddio’r ddolen hon 
https://www.regiostars.eu/node/248.  Mae’n 
broses gyflym iawn a dim ond ychydig o gliciau 
o’ch llygoden a’r amser y mae’n ei gymryd i 
deipio eich enw a’ch cyfeiriad e-bost y bydd ei 
angen. Sylwer: Dim ond unwaith y cewch chi 
bleidleisio gan ddefnyddio gliniadur/cyfeiriad e-
bost gan y byddant yn monitro nifer y 
pleidleisiau o’u cymharu â chyfeiriadau e-bost 
a chyfeiriadau IP ond mae croeso i chi rannu’r 
ddolen gyda theulu/ffrindiau a’u hannog nhw i 
bleidleisio hefyd.  

Bydd pleidleisio trwy Facebook yn agor ar 25 
Medi a Twitter ar 2 Hydref. Cewch bleidleisio 
unwaith drwy bob un o’r llwyfannau hyn yn 
ogystal â phleidleisio drwy’r wefan. 

…yn ôl i’r brig 

…yn ôl i’r brig 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operation-supply-chain-development-scheme/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operation-supply-chain-development-scheme/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/rural-community-development-fund/?skip=1&lang=cy
https://www.regiostars.eu/node/248
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23EURegionsWeek&src=tyah


Cenedl Hyblyg 2: ysgogi’r 
arweinydd tîm ynddoch chi 
(neu rywun yr ydych chi’n ei 

adnabod) 

AFel yr elusen fwyaf blaenllaw ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, mae 
Chwarae Teg yn gweithio gyda menywod i 
ddatblygu sgiliau a hyder er mwyn iddynt 
ddatblygu yn y gweithle. Maent hefyd yn 
gweithio gyda busnesau i ddatblygu 
amgylchedd cynhwysol sy’n rhoi cyfle cyfartal i 
fenywod lwyddo. 

Ar hyn o bryd, mae Chwarae Teg yn darparu 
Rhaglen Datblygu Gyrfa YN RHAD AC AM 
DDIM ar gyfer menywod cymwys sy’n gweithio 
yng Nghymru i ddatblygu sgiliau arwain tîm a 
rheoli. Caiff y rhaglen ei hariannu’n llawn gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth 
Cymru, yn rhan o’r prosiect Cenedl Hyblyg 2.  

Rydym yn gwybod, o ran cyflogaeth, bod 
bwlch parhaus rhwng y rhywiau. Dengys 
astudiaethau bod cyflogaeth menywod yn 
bennaf mewn meysydd cyflog isel o’r economi, 
ac mae’r rhaniad hwn yn ymestyn i naw sector 
blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cefnogi buddsoddiad. Mae’r Rhaglen Datblygu 

Gyrfa wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer 
menywod, i’w helpu i gael yr wybodaeth, yr 
hyder a’r sgiliau i gefnogi eu datblygiad a’u 
cynnydd yn y gweithle, mewn sectorau lle 
maent yn aml wedi’u tangynrychioli.  

Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer 
menywod sy’n gobeithio cymryd y cam nesaf 
tuag at swyddi arwain tîm, goruchwylio, a 
rheoli. Mae’r rhaglen yn darparu: 
 Cyngor a chymorth i nodi eich amcanion o 

ran gyrfa, rhwystrau a’ch gallu personol 
 Yr offer a’r addysg i arwain ac ysgogi pobl 

yn llwyddiannus 
 Hyfforddiant rhad ac am ddim i gyflawni 

cymhwyster achrededig mewn 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 2 

Cynhelir y dysgu mewn amgylchedd cefnogol 
gyda menywod â’r un meddylfryd, rhai 
ohonynt yn newydd i’r gweithle, eraill yn 
dychwelyd i’r gwaith am ba bynnag reswm, 
ond maent i gyd yn wynebu’r un heriau ac yn 
gadael gyda mwy o hyder a sgiliau i gymryd 
cyfrifoldeb am eu gyrfaoedd a gwella eu 
sefyllfa yn y gweithle. 

Cliciwch yma i weld sut y mae menywod 
ledled Cymru wedi elwa ar y rhaglen hyd yn 
hyn neu ewch i’w sianel ar YouTube 
www.youtube.com/watch?v=poZhPDMw8Bo  

Gall menywod ymgeisio’n uniongyrchol trwy 
gwblhau’r ffurflen gais ar-lein  

https://www.agilenation2.org.uk/cy/ar-gyfer-
menywod/gwnewch-gais-agm/  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ac os 
hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 
0300 365 0445. 
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…yn ôl i’r brig 

https://www.cteg.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=poZhPDMw8Bo
http://www.youtube.com/watch?v=poZhPDMw8Bo
https://www.agilenation2.org.uk/cy/ar-gyfer-menywod/gwnewch-gais-agm/
https://www.agilenation2.org.uk/cy/ar-gyfer-menywod/gwnewch-gais-agm/


Cystadleuaeth 

#CronfeyddUECymru 2017  

Dathlu 60 mlynedd o Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop #ESF60 

I ddathlu 60 mlynedd o Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop, mae WEFO yn lansio cystadleuaeth i 
gydnabod llwyddiant unigolion y mae eu 
bywydau wedi eu gweddnewid, diolch i gyllid 
yr UE yng Nghymru. 

Maen nhw’n awyddus i glywed am 
lwyddiannau unigolion sydd wedi manteisio ar 
gyfleoedd a gyflwynwyd gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop, gan wneud llawer iawn o 
waith i ddatblygu sgiliau newydd, cael swydd 
neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd. 

I gymryd rhan, dylai noddwyr gwblhau’r ffurflen 
gais gan enwebu aelod o’u prosiect Cronfa 

Gymdeithasol Ewrop, ac amlinellu eu 
cyflawniadau a’r gwahaniaeth y mae wedi ei 
wneud i’w bywydau.  

Mae gan WEFO hefyd gategori ar gyfer pob 
prosiect y UE (Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac 
ERDF). Maent yn awyddus i glywed am 
brosiectau sydd wedi llwyddo i ymgorffori 
agendâu cynaliadwyedd, cydraddoldeb a/neu 
drechu tlodi (y themâu trawsbynciol) yn eu 
gweithgareddau. Mae hwn yn gyfle i bob 
noddwr arddangos eu llwyddiannau yn yr 
agwedd bwysig hon ar gyflwyno prosiectau. 

Dydd Gwener 20 Hydref 2017 yw’r dyddiad 
cau ar gyfer derbyn ceisiadau a bydd yr 
enillwyr yn cael eu cyhoeddi gan yr 
Ysgrifennydd dros Gyllid, Mark Drakeford, yn 
y Digwyddiad Gwybodaeth ar gyfer Cronfeydd 
yr UE ar 30 Tachwedd.  

Gweler yma am fwy o wybodaeth. 
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Digwyddiad Horizon 2020  

Mae tîm Horizon 2020 yn cynnal diwrnod 
gwybodaeth i hyrwyddo’r cyfleoedd  

ariannu sydd ar gael ar gyfer iechyd, 
newidiadau i ddemograffeg a llesiant, drwy’r 
rhaglen.  

Cynhelir y digwyddiad ar 7 Tachwedd 2017 yn 
Neuadd y Ddinas, Caerdydd gan Lywodraeth 
Cymru, Innovate UK, Rhwydwaith Menter 
Ewrop a’r Rhwydwaith Trosglwyddo 
Gwybodaeth. 

Bydd y diwrnod yn cynnwys: 
 awgrymiadau ynghylch cyflawni llwyddiant 

yn Horizon 2020  
 gwybodaeth am bynciau yn ymwneud ag 

iechyd, newidiadau i ddemograffeg a 
llesiant i’w hariannu gan yr UE yn 2018 

 pa gymorth sydd ar gael yn lleol ac yn 
genedlaethol i ddatblygu ceisiadau 

 sesiynau broceriaeth trwy gydol y dydd   
 gwybodaeth am adeiladu consortiwm a 

datblygu cynnig ar alwadau penodol 

Cewch gymryd rhan yn rhad ac am ddim, 
cofrestrwch eich diddordeb yn awr!  

…yn ôl i’r brig 

…yn ôl i’r brig 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/170905-esf-form-cy.pdf
http://gov.wales/docs/wefo/publications/170905-esf-form-cy.pdf
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/cross-cutting-guidance/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/eu-funds/eu-funds-comp/?skip=1&lang=cy
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-health-demographic-change-and-wellbeing-information-day-2018-2020-work-programme-tickets-35371538223


Yr Wybodaeth Ddiweddaraf 

am Brexit 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres 
o ddogfennau polisi Brexit, gan adeiladu ar ei 
Phapur Gwyn Diogelu Dyfodol Cymru  a 
gyhoeddwyd ym mis Ionawr eleni. Hyd yn hyn, 
mae’r rhain yn cynnwys Brexit a Datganoli 
(cyhoeddwyd 15 Mehefin) ac yn fwy diweddar, 
Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl (7 
Medi). 

Mae’r dogfennau a fydd yn cael eu cyhoeddi 
yn y dyfodol yn cwmpasu’r meysydd canlynol: 
1. Masnach 
2. Amaethyddiaeth a Bwyd  
3. Buddsoddiadau Rhanbarthol  

Yn ddiweddarach yn yr hydref, disgwylir y bydd 
Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad ar 
ddyfodol buddsoddiad rhanbarthol yng 
Nghymru, ar ôl cyhoeddi ei thrydydd papur 
polisi sy’n rhan o Ddiogelu Dyfodol Cymru, 
sy’n galw am gyllid llawn i gymryd lle arian 
Ewrop a hefyd yn gofyn i gymwyseddau sydd 
wedi eu datganoli, gael eu parchu’n llwyr. 
Bydd cyhoeddiad y papur hefyd yn nodi 
dechrau rhai trafodaethau manwl â 
phartneriaid a rhanddeiliaid ledled Cymru. 

Disgwylir hefyd y bydd Llywodraeth y DU yn 
lansio ei hymgynghoriad swyddogol ei hun 
ynghylch yr hyn a gynigir yn lle Cronfeydd 
Strwythurol yr UE, sef Cronfa Ffyniant a Rennir 
y DU, o gwmpas adeg Datganiad yr Hydref y 
DU (22 Tachwedd). Ei bwriad yw cwblhau’r 
cynllunio erbyn Mehefin 2018 a lansio’r gronfa 
newydd yn 2019.  

Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC), 
roedd gan y pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol a’r Pwyllgorau Materion 
Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
ymgynghoriad ar y cyd ar agor yn ddiweddar 
ar oblygiadau'r Bil ymadael â’r UE i Gymru. 
Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi rhanddeiliaid ar y 
bil (14 Medi) hefyd a digwyddiad ar gyfer 
rhanddeiliaid ac arbenigwyr (18 Medi) i drafod 
goblygiadau posibl Bil ymadael â’r UE i Gymru. 

Cynhaliwyd trydedd rownd trafodaethau Brexit 
ym Mrwsel rhwng 28 a 31 Awst. Cyhoeddwyd 
nifer o bapurau gan y ddwy ochr yn ystod yr 

haf. Mae’r DU wedi cyhoeddi papurau ar 
gynigion tollau newydd (15 Awst), Gogledd 
Iwerddon ac Iwerddon (16 Awst) a nwyddau'r 
farchnad (Awst 21). Cyhoeddodd Michel 
Barnier o'r UE, gyfres o bapurau Brexit yr UE 
newydd ar 7 Medi. Maent yn cynnwys 
Egwyddorion Arweiniol ar gyfer y Ddeialog ar 
Iwerddon a Gogledd Iwerddon a phapurau ar 
faterion tollau; data; caffael cyhoeddus; ac 
eiddo deallusol. Bydd y rownd nesaf o 
drafodaethau yn digwydd yn ystod wythnos 
olaf mis Medi. 

Ar 11 Medi, pasiodd y Bil Ymadael â’r UE ei 
brawf seneddol cyntaf pan bleidleisiodd 326 
o’r Aelodau Seneddol o blaid y bil a 290 yn 
erbyn, yn dilyn ail ddarlleniad y bil. 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil i'r Senedd 
ar 13 Gorffennaf. Rhan allweddol o 
strategaeth Brexit Llywodraeth y DU yw y 
bydd y bil yn trosi holl gyfreithiau presennol yr 
UE i gyfraith y DU gan sicrhau na fydd cyfraith 
yr UE bellach yn gymwys yn y DU. 

Ymatebodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn 
Jones, a Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr 
Alban, i'r Bil hwn gyda datganiad ar y cyd ac 
ar 12 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
her ffurfiol i Fil y DU i Ymadael â’r UE ar ffurf 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a 
osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Mae'n bosibl y bydd Llywodraeth 
Cymru hefyd yn cyflwyno Bil Parhad i 
ddiogelu'r setliad datganoli presennol. 
Byddai’n rhaid pasio hwn cyn Bil y DU i 
Ymadael â’r UE, ac felly byddai’n gorfod mynd 
trwy weithdrefn frys yr hydref hwn. Bydd 
cyfnod Pwyllgor y Bil yn digwydd pan fydd yr 
Aelodau Seneddol yn dychwelyd i'r senedd ar 
ôl cynadleddau eu pleidiau. 

Diolch i Lowri Gwilym, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, am y diweddariad 

hwn. 
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…yn ôl i’r brig 

https://beta.gov.wales/sites/default/files/2017-01/30683%20Securing%20Wales%C2%B9%20Future_WELSH_WEB.pdf
https://beta.llyw.cymru/brexit
http://senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?ID=269
https://www.gov.uk/government/news/new-customs-proposals-laid-out-by-government-in-new-paper-on-future-relationship-with-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-and-ireland-a-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-and-ireland-a-position-paper
https://www.gov.uk/government/news/position-papers-published-ahead-of-round-three-negotiations
https://www.gov.uk/government/news/position-papers-published-ahead-of-round-three-negotiations
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/18005.pdf
http://gov.wales/newsroom/firstminister/2017/170713-joint-statement-from-first-ministers-of-wales-and-scotland/?skip=1&lang=cy
http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld11177/lcm-ld11177-e.pdf

