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Annwyl Rhun, 
 
Yn dilyn OAQ(4)0610(FIN) ynghylch cydweithredu rhwng Cymru ac Iwerddon mewn 
perthynas â rhaglenni Ewropeaidd (14 Hydref), gofynnoch a fyddwn yn addo ymrwymo i 
weithio'n agos gyda'r Dublin Port Company i gyflawni gwelliannau i fynediad porthladd 
Caergybi. 
 
Rwyf wedi gofyn i fy swyddogion yn Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i ystyried 
cyfleoedd posibl drwy'r ERDF a'r rhaglenni Cymru Iwerddon 2014-2020 ar gyfer gwella 
mynediad i'r porthladd yng Nghaergybi a chydweithredu â'r Dublin Port Company.   
 
Mae'r rhaglen drawsffiniol Cymru Iwerddon yn cydnabod pwysigrwydd y llwybr môr rhwng 
Caergybi a Dulyn ond nid yw'r rhaglen yn ddigon eang i allu cynnig cymorth i ddatblygu 
seilwaith trafnidiaeth. 
 
Gan nad oes cymorth uniongyrchol ar gyfer seilwaith porthladd yn rhaglenni 2014-2020 
ERDF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, byddai'n rhaid cysylltu gwella mynediad i'r porthladd 
yn uniongyrchol â buddsoddiadau yn ymwneud â'r A55. Rwyf yn deall bod swyddogion 
trafnidiaeth Llywodraeth Cymru eisoes yn ailedrych ar opsiynau ar gyfer gwella mynediad i'r 
porthladd o'r A55 a bod y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi neilltuo 
cyllid i ganfod a oes achos busnes cadarn i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. 
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