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Aelodau Cynulliad  

 
16 Ebrill 2019 

 
 
Annwyl Aelodau,  
 

 
Yn dilyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad ar 3 Ebrill roeddwn yn meddwl y byddai'n 
ddefnyddiol rhannu gwybodaeth fanylach â'r aelodau am y cyllid yr ydym wedi'i ddefnyddio 
ar gyfer paratoadau Brexit, gan gynnwys y mentrau yr ydym wedi'u cefnogi trwy Gronfa 
Bontio’r Undeb Ewropeaidd.  
 
Cyllid canlyniadol paratoadau Brexit  
Mae Cymru wedi cael cyllid canlyniadol Barnett o £51.8m dros ddwy flynedd (£20.7m yn 
2018-19 a £31.1.m yn 2019-20) o ganlyniad i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cyllid 
ychwanegol ar gyfer paratoadau Brexit. Un o egwyddorion pwysig datganoli yw nad yw 
symiau canlyniadol Barnett yn cael eu clustnodi at ddibenion penodol a mater i Lywodraeth 
Cymru yw penderfynu sut i ddyrannu unrhyw gyllid ychwanegol yn unol â'i blaenoriaethau. 
  
Trefnwyd bod y cyllid canlyniadol yn 2018-19 ar gael i gefnogi costau staffio Llywodraeth 
Cymru sy'n gysylltiedig â Brexit yn ogystal â chefnogi gweithgarwch Brexit allanol trwy 
Gronfa Bontio’r Undeb Ewropeaidd. Rydym wedi defnyddio'r dull gweithredu hwn wrth 
bennu cyllidebau ar gyfer 2019-20.    
 
Ym mis Medi 2018, cadarnhaodd y Prif Weinidog ar y pryd fod Llywodraeth Cymru'n 
bwriadu recriwtio bron 200 o staff ychwanegol i gefnogi gweithgarwch Brexit. Dyrannwyd 
£10.1m at y diben hwn yn 2018-19.    
  
Ar gyfer 2019-20, mae £5m eisoes wedi'i ddyrannu ar gyfer gofynion staff i Brexit. Mae 
£11.5m yn ychwanegol wedi'i glustnodi at y diben hwn yng nghronfeydd wrth gefn 
Llywodraeth Cymru i'w dyrannu mewn Cyllideb Atodol, pan fydd costau llawn y gofyniad 
staffio yn hysbys.  
 
Fel y nodais yn y Cyfarfod Llawn ar 30 Ionawr, mae £10.4m o'r e £31.1m heb ei ddyrannu 
eto. Wrth bennu cynlluniau ar gyfer 2019-20, roeddem wedi tybio y byddem yn cael swm 
tebyg ag yn      2018-19. Er hynny, dim ond ym mis cadarnhau y cadarnhaodd y Trysorlys y 
byddem yn cael £31.1m.  
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Cronfa Bontio'r Undeb Ewropeaidd (ETF) 
Ym mis Ionawr y llynedd, sefydlwyd ETF o £50m i helpu busnesau, gwasanaethau 
cyhoeddus a sefydliadau partner eraill. Hyd yn hyn, rydym wedi dyrannu mwy na £34m o'r 
Gronfa.  
 
Amgaeir rhestr o'r prosiectau sydd wedi'u cefnogi hyd yn hyn er gwybodaeth. Mae'r cyllid 
hwn wedi cael ei groesawu ac mae wedi meithrin cryn allu ar draws yr awdurdodau lleol, 
busnesau a'r trydydd sector i baratoi ar gyfer llawer o ganlyniadau Brexit.  
 
Mae'n bwysig nodi nad yr ETF yw'r unig fenter yr ydym yn ei defnyddio i helpu Cymru i 
baratoi ar gyfer Brexit.  Yn ogystal, ar draws portffolios y Gweinidogion a chyrff a noddir 
mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i ailddyrannu a blaenoriaethu adnoddau presennol i fynd i'r 
afael â'r heriau y mae Brexit yn eu hachosi.  
 
Mae gan Fanc Datblygu Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru gronfeydd a reolir o dros 
£1.2 biliwn gyda mwy na £600m ar gael i gefnogi BBaChau Cymru. Mae llawer o'r 
cronfeydd hyn wedi'u datblygu mewn ymateb i Brexit ac maent yn gallu darparu atebion 
ariannu hyblyg i ddiwallu anghenion penodol busnes yn y cyfnod ansicr hwn. 
 
Rhestr o'r prosiectau sydd wedi'u cefnogi trwy'r Gronfa Bontio’r Undeb Ewropeaidd 
hyd yn hyn.  
 

Cynllun/Prosiect Swm Disgrifiad  

Cydnerthedd Busnes £9.2m 

I'w ddefnyddio dros y tair blynedd nesaf i helpu 
cwmnïau i ddatblygu'r arbenigedd a'r prosesau 
newydd y bydd eu hangen arnynt i ffynnu ar ôl 
Brexit. 

Hyfforddi a gwella 
sgiliau  

£6.2m 

Cymorth i’r gweithlu yn y sector modurol a'r 
diwydiant awyrofod i wella sgiliau'r gweithlu gan 
wella'r siawns o ddatblygu safleoedd yng 
Nghymru fel y lleoliadau a ffefrir ar gyfer unrhyw 
fuddsoddiadau Ewropeaidd yn y dyfodol ac ar ôl 
Brexit. 

Cymorth i'r sectorau 
ffermio, bwyd a 
physgota 

£6.36m 

Saith o brosiectau i gefnogi'r sectorau hyn, er 
enghraifft, datblygu'r cadernid, ymchwil a 
chymorth rheoleiddio ar gyfer cynllunio busnes yn 
y dyfodol, ymchwil i reoli pysgodfeydd yn y 
dyfodol a datblygu gwerthoedd brandiau 
cynaliadwy.  

Cymorth i Brifysgolion 
Cymru  

£3.5m 
Rhaglen Global Wales II prifysgolion Cymru i 
ysgogi partneriaethau rhyngwladol a hyrwyddo 
Cymru fel man astudio ar ôl Brexit. 

Cryfhau Cydlyniant 
Cymunedol 

£1.52m 

Ehangu'r rhaglen ranbarthol ar gyfer cydlyniant 
cymunedol rhanbarthol gan sicrhau bod Cymru'n 
wlad gymhwysol nad yw'n goddef unrhyw 
senoffobia, hiliaeth na rhagfarn. 

Cymorth i'r 
awdurdodau lleol 

£1.41m 
Darparu cymorth i'r Awdurdodau Lleol yn 
uniongyrchol, a thrwy Gymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru i ymateb i Brexit.  

Hawliau Dinasyddion 
yr UE yng Nghymru 

£1.28m 
Cymorth i sefydliadau yng Nghymru i baratoi 
dinasyddion yr UE nad ydynt o'r DU ar gyfer 
Brexit. 



Trechu Trosedd 
Casineb a'r Cynllun 
Gweithredu ar 
Gydlyniant Cymunedol 

£1.2m 

Cyllid a chymorth ar gyfer Cymorth i Ddioddefwyr 
Cymru a chynllun sy'n cynnig grantiau un tro i 
sefydliadau sy'n gweithio gyda chymunedau Pobl 
Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a 
chymunedau ffydd lleiafrifol 

Paratoi'r 
gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru ar gyfer 
Brexit 

£0.75m 

Nifer o brosiectau sy'n cefnogi gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall a pharatoi ar 
gyfer Brexit yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys 
cyllid i Gydffederasiwn y GIG yng Nghymru, cyllid 
i gymryd rhan yn rhaglen Epidemioleg Maes y 
DU, ac ymchwil ar y gweithlu Gofal Cymdeithasol. 

Trefniadau a fydd yn 
olynu cronfeydd 
strwythurol yr UE  

£0.59m 

Estyn y paratoadau ar gyfer trefniadau a fydd yn 
olynu cronfeydd strwythurol yr UE, gan adeiladu 
ar waith i gefnogi gweithredu model buddsoddi 
rhanbarthol yng Nghymru ar ôl ymadael â'r UE. 

Statws Preswylydd 
Sefydlog a Chyngor ar 
Fewnfudo 

£0.5m 

Cyllid ar gyfer darparu gwybodaeth a chymorth, 
gan gynnwys cyngor ynghylch mewnfudo, i helpu 
dinasyddion Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n 
byw yng Nghymru a'u cefnogi i ymgeisio'n 
llwyddiannus am statws preswylydd sefydlog. 

Fforymau 
Cydnerthedd Lleol 

£0.5m 

Cymorth i Fforymau Cydnerthedd Lleol gyflawni 
eu rolau wrth orchymyn, rheoli a chydgysylltu'r 
trefniadau ar gyfer paratoadau Brexit yng 
Nghymru.  

Yr Asiantaeth Safonau 
Bwyd 

£0.47m 
Gwella gallu'r ASB i fod yn barod yn weithredol ar 
gyfer y gwaith pontio sydd o'n blaenau.  

Cymorth i'r Heddlu £0.43m 
Cyllid ar gyfer cydnerthedd partneriaeth yr 
Heddlu, i alluogi gwasanaethau Heddlu Cymru i 
gefnogi paratoadau Brexit. 

Datblygu dull 
gweithredu buddsoddi 
rhanbarthol yn y 
dyfodol 

£0.35m 

Meincnodi mewn partneriaeth ag OECD i lywio 
ein dull gweithredu buddsoddi rhanbarthol yn y 
dyfodol a rhoi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi 
ar waith.  

Cymorth i Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru 

£0.15m 

Ymchwil i sut y gallai proses Brexit effeithio ar 
Wasanaethau Cymunedol yng Nghymru a helpu'r 
trydydd sector i gynllunio ar gyfer pob sefyllfa 
bosibl. 

 
 
Yn gywir 
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