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Annwyl Ysgrifennydd Gwladol, 
 
Fel rhan o'n gwaith craffu ar effaith Brexit, mae pwyllgorau perthnasol Cynulliad Llundain, 
Senedd yr Alban a Chynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ar 
feysydd o bryder cyffredin. Byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd Cronfeydd Strwythurol a 
Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) yn y rhannau hyn o’r DU. Mae’r tri phwyllgor wedi clywed 
tystiolaeth ar y pwnc pwysig hwn ac rydym yn ysgrifennu ar y cyd i'ch annog i flaenoriaethu'r 
mater hwn a rhoi sicrwydd i'r nifer o gwmnïau, pobl a phrosiectau sy'n dibynnu ar y ffrydiau 
cyllido hanfodol hyn.1  
 
Mae hanes hir a sefydledig i gyfundrefnau ariannu Ewropeaidd yn y DU, yn cyfrannu at 
welliannau o ran ein seilwaith, ein sgiliau ac at ffyniant ein busnesau bach a chanolig. Ar gyfer y 
cylch cyllideb 2014-20, bydd Cymru'n cael €2,411 miliwn, yr Alban yn cael €941 miliwn, a 
Llundain yn cael €748.6 miliwn o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Yn ogystal, 
caiff yr Alban €586 miliwn a Chymru €655 miliwn i gefnogi amaethyddiaeth, pysgodfeydd a 
datblygu gwledig.  
 
Mae cyllid ESIF yn cefnogi amrywiol raglenni yn Llundain, yr Alban a Chymru, gan gynnwys 
mentrau cyflogaeth a sgiliau, busnesau bach a chanolig, a'r economi carbon isel. Mae wedi rhoi 
hwb pwysig o ran ochr galw a chyflenwi yr economi yn y tair gwlad a rhanbarth allweddol hyn.  
 
Edrychwn ymlaen at glywed mwy o fanylion am eich cynlluniau i barhau i gefnogi datblygiad 
rhanbarthol, ac yn benodol, fanylion ynghylch sut y bydd y Llywodraeth yn defnyddio Cronfa 
Llewyrch Cyfrannol arfaethedig y DU i gyflawni'r cynlluniau hyn. Wrth ddatblygu'r gronfa hon, 
gofynnwn i chi warantu: 
 

• Fod y Gronfa hon yn dyrannu arian i Gymru, yr Alban a Llundain ar yr un lefel, o leiaf, ag 
a dderbyniwyd o’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.  

• Y bydd dosbarthiad y Gronfa yn cael ei ddatganoli'n gywir i Senedd yr Alban, Senedd 
Cymru a Chynulliad Llundain i ganiatáu iddynt ddyrannu cyllid yn seiliedig ar wybodaeth 
fanwl am angen a blaenoriaethau lleol.

                                                           
1 Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol - beth nesaf i Gymru? 
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Mae defnyddio cronfeydd Ewropeaidd wedi galluogi llawer o gymunedau a busnesau i leihau 
effaith twf economaidd gwael. Nid ydym am golli'r gallu i gynnig gobaith a chyfleoedd i'r 
cymunedau hyn yn y dyfodol pan fydd y DU yn gadael yr UE.  
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