
 

 

Cwestiynau 



 

 

1 Cefndir 

Mae gennym bron i 20 mlynedd o brofiad o gyllid yr UE yng 
Nghymru: wedi'i ddarparu drwy gydweithrediad agos rhwng 
Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Ewropeaidd a'n partneriaid 
ledled Cymru.   

Gwaddol y partneriaethau 

hynny yw Cymru sy'n gryfach 

ac yn fwy cydweithredol.  

 

Nawr mae gennym gyfle i  

ddefnyddio ac adeiladu ar y 

partneriaethau hynny er mwyn 

helpu i lunio ffordd newydd o 

fuddsoddi'n rhanbarthol y tu 

allan i'r UE.  

 

Mae Cymru'n parhau i wynebu 

gwendidau strwythurol ac 

anghenion ychwanegol o 

gymharu â gweddill y DU, ond 

hefyd mae amrywiol gyfleoedd 

a chryfderau i adeiladu arnynt. 

Gyda'r rhagolygon ariannol ar 

gyfer buddsoddi yng Nghymru 

yn parhau i fod yn heriol, ac 

ansicrwydd yn parhau ar gyfer 

y dyfodol, rhaid i ni ddatblygu 

dull gweithredu sy'n  

canolbwyntio'n ofalus ar y  

canlyniadau yr ydym am eu 

cyflawni er mwyn rhoi sylw i'r 

anghenion hynny a manteisio 

ar y cyfleoedd. 

 

Mae gennym rywfaint o amser 

ar ôl ar raglenni cyllid  

presennol yr UE, ond nawr 

yw'r amser i drafod y dyfodol. 

Cyhoeddi ein papur polisi 

Buddsoddi Rhanbarthol yng 

Nghymru ar ôl Brexit yw'r cam 

cyntaf yn y ddeialog hon, ac 

rydym am glywed eich 

sylwadau ynghylch yr hyn fydd 

yn gweithio orau i ddyfodol 

Cymru. 

 

Mae'r papur yn adeiladu ar 

gonsensws sy'n codi ar draws 

Cymru ynghylch yr angen am 

ddull gweithredu 'Cymreig' 

newydd a fydd yn uno  

gwahanol bolisïau, rhaglenni  

a buddsoddiadau gyda'r nod o 

gyflawni gwell canlyniadau  

datblygu rhanbarthol a chael yr 

effaith fwyaf bosib.  

 

Mae'n darparu amlinelliad 

cychwynnol o ddull gweithredu 

newydd ar gyfer datblygu a 

buddsoddi rhanbarthol yn y 

dyfodol, ar sail egwyddorion 

buddsoddi sy'n gyson â nodau 

strategaeth newydd  

Llywodraeth Cymru, Ffyniant i 

Bawb, y cyfeiriad a osodwyd 

yn ein Cynllun Gweithredu 

Economaidd, ac o fewn  

fframwaith Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol 

(2015).  

 

 

 

 

“Bydd degawdau o bartneriaeth Cymru â'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn gadael 

etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni. Llywodraeth Cymru 

sydd yn y sefyllfa orau i arwain y broses hon ac rydym wedi ymrwymo i weithio 

gyda'n partneriaid yng Nghymru a thu hwnt i lunio'r ffordd orau o fynd ati.” 

 

Carwyn Jones AM 

Prif Weinidog Cymru 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/171213-regional-investment-after-brexit-cy.pdf
http://gov.wales/docs/wefo/publications/171213-regional-investment-after-brexit-cy.pdf
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http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-cy.pdf
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?skip=1&lang=cy
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2 Egwyddorion  

 Cryfhau gwaith partneriaeth drwy  

bartneriaethau strategol, cryf a  

chynhwysol 

 

 Canolbwyntio ar yr hirdymor drwy 

raglenni dros sawl blwyddyn, er mwyn 

rhoi hyder i fuddsoddwyr 

 

 Cymysgu dulliau buddsoddi  

cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sy'n 

ategu'i gilydd, o amgylch rhanbarthau 

economaidd gweithredol  

 

 Mwy o rôl i bartneriaethau rhanbarthol 

cynhwysol wrth gynllunio a gwneud 

penderfyniadau, gydag adnoddau 

cysylltiedig 

 

 Mwy o integreiddio gwahanol feysydd 

polisi yn canolbwyntio ar bobl a lleoedd, 

gan uno gwahanol ffynonellau a  

modelau cyllido 

 

 

 Cryfhau'r sylw ar ganlyniadau, ond 

sicrhau eu bod yn cynnwys mesurau  

yn ymwneud ag anghydraddoldeb,  

llesiant, cynhwysiant a chynaliadwyedd 

amgylcheddol 

 

 Cryfhau systemau monitro a gwerthuso, 

ond symleiddio gofynion o ran  

tystiolaeth a sicrhau cymesuredd  

 

 Symleiddio rheolau a meini prawf, gan 

sicrhau triniaeth deg a thegwch i bawb 

 

 Cymryd mwy o risg i annog arloesi a 

denu buddsoddiad sector preifat 

 

 Hyrwyddo cydweithrediad trawsffiniol 

ledled Cymru, y DU, yr UE a thu hwnt.  

Mae'r egwyddorion buddsoddi sy'n cael eu nodi yn y  
papur, sy'n ein hymrwymo i ffordd fwy integredig a 
chydweithredol o edrych ar fuddsoddi yn y dyfodol, yn 
cynnwys:  

“Rydyn ni am glywed barn ein partneriaid, ac fe fydd y drafodaeth yn parhau yn 

ystod y cyfnod i ddod. Gyda’n gilydd, rhaid inni feddwl nawr am y math o Gymru 

rydym am ei datblygu yn y dyfodol a'r ffordd orau o gyflawni hyn” 

 

Mark Drakeford AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  



 

 

3 Cwestiynau 

1. Beth yw eich barn am y dull gweithredu cyffredinol a nodir yn y papur? 

Efallai y byddwch am ystyried beth sydd wedi gweithio'n dda yn y rhaglen bresennol a 

rhaglenni blaenorol, a beth yw'r cyfleoedd a'r heriau mwyaf ar gyfer dull o fuddsoddi'n 

rhanbarthol yng Nghymru yn y dyfodol? 

 

2. Beth yw eich barn am yr egwyddorion a nodir yn y papur?   

Efallai y byddwch am ystyried a oes unrhyw rai ar goll, pa rai sydd bwysicaf ym maes 

eich gwaith / busnes / cymuned chi, ac a oes angen ystyried unrhyw heriau neu faterion 

penodol yn gysylltiedig â chyflawni yn erbyn yr egwyddorion hynny. 

 

3. Beth yw eich barn am y blaenoriaethau neu amcanion buddsoddi 

craidd y dylid eu gosod gan Lywodraeth Cymru?  

Efallai y byddwch am ystyried sut y gellid gosod blaenoriaethau ac amcanion  

cenedlaethol er mwyn sicrhau bod digon o hyblygrwydd ar gyfer cynhyrchu atebion  

penodol yn lleol a rhanbarthol. Efallai y byddwch hefyd am bennu unrhyw feysydd 

buddsoddi na ddylid eu cefnogi neu a allai fod yn flaenoriaeth is ar gyfer buddsoddi. 

 

4. Wrth ddarparu ffordd newydd o edrych ar fuddsoddi rhanbarthol, beth 

yw'r rolau a chyfrifoldebau mwyaf priodol yn eich barn chi ar gyfer: (a) 

Llywodraeth Cymru; (b) partneriaethau rhanbarthol; a (c)  

partneriaethau lleol?   

O ran rôl Llywodraeth Cymru, efallai y byddwch am ystyried y goruchwyliaeth neu  

ddarpariaeth uniongyrchol y byddech yn eu disgwyl gan Lywodraeth Cymru mewn 

buddsoddiadau rhanbarthol a'r dulliau gweithredu i'w dilyn er mwyn cyflawni ar lefel 

ranbarthol a lleol. Ar lefel ranbarthol a lleol efallai y byddwch am wneud sylw ynghylch y 

modelau partneriaeth cywir i gynllunio a darparu buddsoddiadau rhanbarthol a lleol a'r 

cysylltiadau rhyngddynt a Llywodraeth Cymru. Efallai hefyd bod gennych syniadau 

ynghylch sut y gall gwahanol sectorau ac ardaloedd daearyddol gael eu cynrychioli'n 

llawn mewn partneriaethau, gan gynnwys adnabod y gwahanol heriau sy'n wynebu  

ardaloedd gwledig, trefol ac arfordirol. 

Bwriad y cwestiynau canlynol yw annog pobl i feddwl ac ennyn ymatebion 
posib i'r papur. Croesawir sylwadau ynghylch pob agwedd o'r papur, ac  
rydym yr un mor awyddus i glywed am unrhyw elfen arall sydd angen ei 
chynnwys/rhoi blaenoriaeth iddi yn eich barn chi.  



 

 

5. Beth yw eich syniadau ynghylch sicrhau'r gymysgedd gywir o 

fuddsoddiadau cenedlaethol (Cymru gyfan), rhanbarthol (ee y 

Gogledd) a lleol (ee cymunedol)?  

Efallai y byddwch am ystyried sut y gellid cydlynu a chynllunio buddsoddiadau'n well ar  

wahanol lefelau, a sut y gellid cryfhau'r cysylltiadau rhwng y gwahanol lefelau hynny. 

Efallai bod gennych brofiad o weld hyn yn gweithio'n dda, neu heb weithio cystal mewn 

gwahanol feysydd polisi a allai ddarparu gwersi gwerthfawr.   

 

6. Beth yw eich barn am fanteision y dylid eu cadw wrth gyflawni'r 

rhaglenni sy'n cael eu hariannu ar hyn o bryd gan yr UE?   

Mae'r papur yn nodi nifer o fanteision y mae Llywodraeth Cymru yn cynnig eu cadw (ee 

dull partneriaeth, rhaglenni aml-flwyddyn, monitro a gwerthuso ac ati). Efallai y gellid 

tynnu sylw hefyd at feysydd nad ydynt wedi cael sylw yn y papur.  

 

7. Pa gyfleoedd sydd i ni i wneud pethau'n wahanol a chael mwy o  

effaith? 

Mae'r papur yn nodi rhai meysydd lle mae rheolau'r UE wedi cyfyngu ar fuddsoddi  

rhanbarthol neu wedi ychwanegu cymhlethdod. Mae'n nodi rhai cyfleoedd i wneud 

pethau'n wahanol (ee cael gwared â chymhlethdod, cael gwared ag anhyblygrwydd 

daearyddol, cyfuno ffrydiau cyllido ac ati). Gellid hefyd dynnu sylw at rai meysydd nad 

ydynt wedi cael sylw yn y papur. 

 

8. A oes gennych unrhyw syniadau a allai helpu i greu ffordd gwbl 

newydd neu arloesol o fuddsoddi'n rhanbarthol? 

Mae'r papur yn gosod rhai sylwadau cychwynnol, ar sail trafodaethau hyd yma, ond 

mae'r cwestiwn hwn yn rhoi cyfle i drafod syniadau cwbl newydd i ail-lunio modelau 

cyflawni, ffyrdd o fuddsoddi neu flaenoriaethau buddsoddi; gan gynnwys ystyried sut y 

gellid hyrwyddo agwedd briodol at risg.  

 

9. Pa raglenni Ewropeaidd ddylai Cymru geisio cadw mynediad atynt a 

sut?  

Ar hyn o bryd mae sefydliadau Cymru'n cymryd rhan mewn amrywiol raglenni a 

rhwydweithiau'r UE, fel Horizon 2020 ar gyfer ymchwil, ERASMUS+ ar gyfer cyfnewid 

addysgol, Ewrop Greadigol ar gyfer y sector diwydiannau creadigol, Cysylltu Ewrop ar 

gyfer seilwaith, LIFE ar gyfer prosiectau amgylcheddol ac ati. Mae Cymru hefyd yn  

cymryd rhan mewn nifer o raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, gan gynnwys 

rhaglen drawsffiniol benodol gydag Iwerddon ac yn rhan o Ardal yr Iwerydd a  

Gogledd-orllewin Ewrop. Efallai y byddwch am ystyried blaenoriaethau cymharol o 

ddiddordeb cyffredin, beth yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddilyn yr agenda cydweithredu 

rhyngwladol ac a ellid gosod trefniadau amgen yn eu lle ar draws y DU neu yng  

Nghymru.   



 

 

10. Sut hoffech chi gymryd rhan wrth ddatblygu a chyflawni model 

buddsoddi rhanbarthol newydd i Gymru yn y dyfodol?  

Rydym yn dechrau ar broses o drafod a chyd-lunio, ac mae'r cwestiwn hwn yn gyfle i 

adnabod systemau posibl i'ch cynnwys yn y broses honno. Rydym yn croesawu'n  

arbennig sylwadau gan bartneriaid a rhanddeiliaid ynghylch sut i gynnwys ystod lawn  

o wahanol bartneriaid, a chynnwys cyfranogaeth y sector preifat a chymunedau o'r 

dechrau'n deg. 

Rydym am glywed eich barn am y meysydd hyn ac unrhyw sylwadau 

eraill sydd gennych nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan y cwestiynau 

hyn, erbyn 23 Mawrth 2018.  

 

Gallwch anfon eich ymatebion:  

Drwy e-bost:    RegionalinvestmentafterBrexit@gov.wales  

Drwy'r Post :    Is-adran Cynllunio a Strategaeth  

         Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 
           Llywodraeth Cymru  
           Rhyd-y-car 
           Merthyr Tudful 
           CF48 1UZ 

4 Sut i ymateb 

“Rwy'n gobeithio y bydd partneriaid ledled Cymru yn ymuno â ni i bennu pa 

ddulliau gweithredu fydd yn gweithio orau i ddyfodol y wlad”  

 

Carwyn Jones AM 
Prif Weinidog Cymru 

Mae’n bosibl y bydd yr ymatebion i’r cwestiynau hyn yn cael eu  
cyhoeddi - ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Pe bai’n well gennych 
i’ch ymateb gael ei gadw’n gyfrinachol, a fyddech cystal â chadarnhau 
hynny pan fyddwch yn cyflwyno eich ymateb. Neu, os ydych yn hapus i’ch 
ymateb gael ei gyhoeddi ond yr hoffech iddo fod yn ddienw, nodwch 
hynny yn eich ymateb. 
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