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Annwyl David, 
 
Ar ôl cyhoeddi ein Papur Gwyn, 'Diogelu Dyfodol Cymru' ym mis Ionawr, fe ddywedom ein 
bod yn bwriadu cyhoeddi cyfres o ddogfennau polisi pellach er mwyn ymestyn y drafodaeth 
yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig (DU). Cyhoeddwyd y gyntaf o'r dogfennau 
polisi hyn, 'Brexit a Datganoli', ym mis Mehefin.   
 
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hail ddogfen bolisi yn y gyfres, sef 'Brexit 
a Thegwch o ran Symudiad Pobl', sydd wedi'i hamgáu. Byddwch wedi gweld y Datganiad 
Ysgrifenedig a gyhoeddwyd y bore yma, ac rwy'n bwriadu gwneud Datganiad Llafar i'r 
Cynulliad yn ystod Cyfarfod Llawn 19 Medi.    
 
Mae'r ddogfen bolisi hon, sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth, yn adeiladu ar y dull polisi lefel 
uchel a amlinellwyd yn y lle cyntaf yn ein Papur Gwyn, 'Diogelu Dyfodol Cymru'. Mae'r 
ddogfen yn cynnig ffordd ymlaen lle gallai Cymru, a'r DU, barhau i fanteisio ar gyfraniad 
enfawr pobl o wledydd eraill i'n heconomi a'n gwasanaethau cyhoeddus, gan ymateb ar yr 
un pryd i bryderon ynghylch rhai agweddau ar fewnfudo. Wrth wneud hynny, mae’n 
amlinellu polisi ymarferol ac egwyddorol ar gyfer mewnfudo yn y dyfodol, sy'n gysylltiedig â 
chyflogaeth, a lle mae sylw priodol yn cael ei roi i fater camfanteisio ar weithwyr. 
Cynhaliwyd trafodaethau helaeth â rhanddeiliaid ynglŷn â phwysigrwydd mewnfudo i’r 
economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a chafwyd cyngor a dadansoddiad gan 
arbenigwyr ar faterion mudo a sut i ymdrin â chamfanteisio ar weithwyr wrth baratoi’r 
ddogfen bolisi. 
 
Nod ein dogfen bolisi yw cyfrannu mewn modd adeiladol at y drafodaeth agored sydd ei 
hangen ledled y DU ar bolisi mewnfudo’r DU yn y dyfodol. Yn fy marn i, mae’r dull hwn yn 
un a allai ennyn cefnogaeth yn eang gan bobl o bob cwr o Gymru a’r DU gyfan, a byddai’n 
fan cychwyn da ar gyfer negodiadau rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd (UE) ar fudo rhwng 
y DU a’r UE yn y dyfodol. 
 

mailto:Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales


 

 

 
Edrychaf ymlaen at drafod ein cynigion gyda chi a’ch Pwyllgor yn y dyfodol agos. 
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