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Annwyl David  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Gorffennaf wedi i mi ymddangos gerbron eich Pwyllgor ar 
8 Gorffennaf.  
 
Fel y nodoch, roedd yn drafodaeth adeiladol ar rai o’r materion pwysicaf erioed a fydd yn 
wynebu Cymru yn sgil Brexit, gan gynnwys cysylltiadau rhynglywodraethol, masnach a 
strategaeth ryngwladol, a thrafodaethau Brexit. 
 
Yn eich llythyr, fe ofynnoch chi am ymateb i gwestiynau ar barodrwydd Llywodraeth Cymru 
ar gyfer Brexit na lwyddwyd i’w trafod yn ystod y sesiwn graffu ac maent wedi eu nodi isod. 
 
Fe amlinelloch fod y Cwnsler Cyffredinol wedi dweud bod yna ddau ganlyniad posib mewn 
perthynas â Brexit bellach, sef dim cytundeb neu aros yn yr UE ac nid oes mwyafrif yn Nhŷ’r 
Cyffredin o blaid y math o Brexit y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig. Fe ofynnoch chi 
am effaith hyn ar ddull Llywodraeth Cymru o baratoi ar gyfer gwahanol senarios Brexit. 
 
Mae’r Prif Weinidog newydd wedi dweud yn glir mai ei fwriad yw bod y DU yn gadael yr UE 
gyda neu heb gytundeb ar 31 Hydref. Gan ei fod yn mynnu y byddai angen ailagor y Cytundeb 
Ymadael a chael gwared ar y ‘backstop’, go brin y gellir taro bargen a phasio’r ddeddfwriaeth 
angenrheidiol mewn da bryd.  
 
Felly, rydym yn parhau i ddadlau dros roi’r penderfyniad yn ôl yn nwylo’r bobl ac yn cefnogi 
ymdrechion i wneud hynny: byddai’n rhaid i aros yn yr UE fod yn opsiwn clir mewn pleidlais 
o’r faith. Fe wnes i ategu hyn yn bendant a chadarn mewn cyfarfod â’r Prif Weinidog ar 30 
Gorffennaf ac esbonio’n glir nad oedd ganddo fandad dros Brexit heb gytundeb. 
 
Rydym wedi nodi’n glir taw parhau yn yr UE yw’r ffordd orau o warchod buddiannau 
economaidd Cymru. Gyda’r posibilrwydd o sicrhau Brexit meddal, llai niweidiol, yn prysur 
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ddiflannu, rydym wedi dod i’r casgliad dair blynedd ers y refferendwm gwreiddiol, ei bod hi’n 
iawn ymgyrchu’n frwd dros aros yn yr UE a thros refferendwm i’r perwyl hwnnw. 
 
Hefyd, rydym yn parhau i bwyso am a pharatoi ar gyfer ymgysylltu’n llawn â thrafodaethau 
â’r UE yn y dyfodol, boed o ganlyniad i gwblhau cytundeb Gadael neu yn yr hirdymor, yn 
ogystal â pharatoi ar gyfer trafodaethau masnach posib â thrydydd gwledydd. 
 
Cyn belled â bod perygl o adael yr UE heb gytundeb, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein 
gallu i baratoi at hynny. Rydym wedi dwysau ein paratoadau dros yr haf, fel ein bod mewn 
sefyllfa mor gryf â phosib. Ond ni ddylem fod dan gamargraff y gallwn ni liniaru holl effeithiau 
dim cytundeb. Mae yna fesurau ymarferol y gallwn eu cyflwyno, a byddwn yn gwneud hynny 
er mwyn helpu pobl a busnesau Cymru. Ond mae’r lifrau macroeconomaidd a chyllidol fydd 
eu hangen i fynd i’r afael ag effaith mor ddirfawr â hon yn nwylo llywodraeth y DU. Byddwn 
yn pwyso arnynt i sicrhau bod eu hymateb i ganlyniadau ysgytwol dim cytundeb, a’r effeithiau 
economaidd yn y tymor hirach, yn ystyried economi Cymru, ac nid wedi’i gyfyngu i’r golygon 
cyfyngedig sy’n gwarchod buddiannau de-ddwyrain Lloegr yn unig. 
 
Mewn tystiolaeth i’r Pwyllgor ym mis Mehefin, tynnodd y Cwnsler Cyffredinol sylw at yr 
ymarfer gwersi a ddysgwyd a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwaith paratoi ar 
gyfer Brexit ‘dim cytundeb’ ers cytuno ar estyniad ym mis Ebrill. Fe wnaethoch chi ofyn beth 
oedd y prif wersi a ddysgodd Llywodraeth Cymru o’r ymarfer, a sut mae’n ymateb iddynt?  
 
Pan gytunwyd ar yr estyniad hwn ym mis Ebrill, aethom ati i adolygu’r paratoadau dim 
cytundeb a oedd wedi’u gwneud hyd hynny. Roedd hi’n bwysig ein bod ni’n pwyso a mesur 
ac yn meddwl ar y ffordd orau o ddatblygu’r holl waith gwerthfawr a wnaed ar draws y sector 
cyhoeddus a thu hwnt, er mwyn sicrhau bod ein paratoadau mor gadarn â phosib. 

 
Mewn sawl ffordd, mae’r ymarfer gwersi a ddysgwyd yn ategu’r hyn rydyn ni’n ei wybod a’i 
ddeall eisoes: 

 
o nad oes modd i Gymru baratoi ar ei phen ei hun – mae ein paratoadau’n llawer 

mwy effeithiol lle mae ymgysylltu gwirioneddol ar draws pob gweinyddiaeth, a 
phan mae llywodraeth y DU yn rhannu gwybodaeth yn agored ac amserol 

o efallai na fyddwn yn teimlo’r effeithiau gwaethaf ar unwaith, ond y byddant yn 
cronni ac yn datblygu dros amser, ac yn taro waethaf ar aelodau mwyaf bregus 
o’n cymdeithas o bosib. 

 
Credwn fod ein dull strategol o baratoi, gan edrych ar yr hyn y gellir ei wneud i liniaru’r 
effeithiau mwyaf sylweddol, yn cymharu’n ffafriol â dull gweithredu llywodraeth y DU. 

 
Rydym yn datblygu’r dull a’r myfyrdodau hyn nawr er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau mor 
gadarn ag y bod modd. Yn benodol, ystyried a oes angen newid unrhyw un o’n 
rhagdybiaethau sylfaenol. 
 
Hefyd, fe bwysleisiodd y Cwnsler Cyffredinol baratoadau Llywodraeth Cymru o safbwynt y 
‘sectorau asgwrn cefn’ fel cludiant, lle gallai problemau sy’n deillio o Brexit ‘dim cytundeb’ 
ledaenu i sectorau eraill. Roeddech chi’n holi beth yw’r prif ganfyddiadau sy’n dod i’r amlwg 
o’r gwaith hwn, a pha gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â nhw? 
 
Rydyn ni’n poeni nad oes digon o bwysigrwydd wedi’i roi ar asesu risgiau dim cytundeb ar 
sectorau fel cludiant, sydd wrth wraidd cymaint o weithgareddau economaidd ehangach a’r 
ymyriadau niferus a fyddai’n hanfodol yn sgil dim cytundeb. 
 
Gallai’r sector hwn wynebu problemau posib wrth recriwtio a chadw gyrwyr, er enghraifft, a 
gorfod delio â chynnydd mewn prisiau tanwydd, a bod yng nghanol tagfeydd mewn 



porthladdoedd. Ac eto, efallai y byddwn yn dibynnu arnyn nhw i gludo nwyddau hanfodol o 
fewn y DU. Mae’n siŵr eich bod wedi gweld ymateb y Freight Trade Association i 
ragdybiaethau Yellowhammer, sy’n ategu ein pryderon ninnau.  
 
Rydym wedi pwyso ar lywodraeth y DU i gynnal asesiad brys o’r sector hwn ers misoedd 
lawer. Mae Cymru’n dibynnu ar nwyddau sy’n cyrraedd y DU ar longau Dover – Calais cyn  
cael eu cludo i bob cwr o’r DU. Heb os, dull y DU gyfan yw’r unig ffordd o  ddeall y perygl 
hwnnw ac unrhyw gamau lliniaru dilynol. 
 
Fe amlinelloch sut mae Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Warysau’r DU wedi mynegi 
pryderon bod warysau’r DU yn llawn, a bod amheuon ynghylch gallu cwmnïau yn y DU i 
bentyrru nwyddau cyn Brexit ‘dim cytundeb’ posibl ym mis Hydref. Gofynnwyd i ba raddau y 
mae Llywodraeth Cymru yn rhannu’r pryderon hyn o ran Cymru, a pha waith sy’n cael ei 
wneud ar y cyd â Llywodraeth y DU i sicrhau bod digon o gapasiti?  
 
Mae pryderon am y trafferthion posib i gyflenwad bwyd y DU wedi cael tipyn o sylw gan y 
cyfryngau. Y brif broblem yw’r ffaith a fydd logisteg ar draws y Sianel yn symud yn ddidrafferth 
ac, os cânt eu heffeithio, pa mor ddifrifol fydd yr effeithiau hynny ac am ba hyd. Mae capasiti 
warysau yn berthnasol i leihau’r risg hyd at ryw bwynt, ond mae hynny’n amrywio’n fawr yn 
ôl y math o gynnyrch dan sylw. Ni ellir stoc-bentyrru cynhyrchion ffres o ran natur, ac mae 
capasiti warysau yn llawer llai perthnasol nag ydyw ar gyfer nwyddau sy’n para’n hirach. 
 
Mae gofod warysau yn brin adeg yr hydref, wrth i fanwerthwyr baratoi at dymor siopa’r 
Nadolig, er y dylid nodi bod warysau’n dal i gael eu defnyddio ar gyfer cynhyrchion bwyd 
hefyd. Mae’n sefyllfa sy’n gyffredin i bob rhan o’r DU, a does dim elfen unigryw Gymreig i’r 
mater. 
 
Mae’r holl Weinyddiaethau Datganoledig yn cydweithio’n agos â Defra er mwyn asesu’r 
sefyllfa a gweithio ar gynlluniau wrth gefn. Mae’r diwydiant bwyd yn fawr ac amrywiol ac yn 
cynnwys cadwyni cyflenwi hyblyg. Mae manwerthwyr a chyfanwerthwyr wedi rhoi sicrwydd 
inni eu bod yn addasu eu cynlluniau logisteg ac yn trefnu i gynnal cyflenwadau i’w holl 
gwsmeriaid. Mae manwerthwyr a chyfanwerthwyr yn hynod brofiadol a medrus wrth reoli’r 
gadwyn gyflenwi hefyd. Fodd bynnag, os bydd sefyllfa dim cytundeb, mae’n anorfod y bydd 
rhywfaint o effaith o ran y dewis o rai cynhyrchion ffres fydd ar gael i ddefnyddwyr. Mae 
Llywodraeth Cymru’n darparu cyngor a gwybodaeth i bob busnes ar baratoi ar gyfer y 
posibilrwydd o adael heb gytundeb. Mae paratoadau busnes trylwyr yn hollbwysig er mwyn 
cynnal gweithgareddau mewnforio ac allforio esmwyth, ac mae hyn yn allweddol i osgoi 
trafferthion. 
 
Yn y maes meddygol, byddwch yn ymwybodol o’r ffaith ein bod ni wedi caffael warws yn y 
De-ddwyrain er mwyn darparu gallu storio ychwanegol ar gyfer dyfeisiau meddygol a 
deunyddiau clinigol er mwyn sicrhau parhad yn y cyflenwad i Gymru. Fel rhan o’n cynllun wrth 
gefn, rydym wedi cydweithio’n ofalus â GIG Cymru, llywodraeth y DU a rhanddeiliaid 
allweddol eraill er mwyn asesu’r risgiau’n ymwneud â pharhau i gyflenwi dyfeisiau meddygol 
a deunyddiau clinigol ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. 
 

Fe ofynnoch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i sicrhau bod Llywodraeth 
y DU yn ymwybodol o unrhyw gyllid ychwanegol y gallai fod ei angen arni o dan Brexit ‘dim 
cytundeb’, ac a gafwyd sicrwydd gan Lywodraeth y DU y byddai cyllid digonol ar gael?  
 
Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i gael ystod o drafodaethau – ar lefel Gweinidogol a 
swyddogol – gyda llywodraeth y DU am gyllid ar gyfer camau posib i’w cymryd mewn achos 
o ddim cytundeb. 
 



Ers i mi gyfarfod â’r Pwyllgor ar 8 Gorffennaf, mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi £2.1 
biliwn ychwanegol o gyllid er mwyn paratoi ar gyfer Brexit eleni. Mae hyn yn cynnwys £1 
biliwn ar gyfer cronfa wrth gefn weithredol, y gall adrannau Whitehall a’r gweinyddiaethau 
datganoledig wneud cais am gyllid ohoni, ac £1.1 biliwn ar gyfer dibenion penodol – y 
cafodd Gymru swm o £24.1 miliwn ohono. Ni fydd hyn yn dod yn agos at leihau’r difrod 
trychinebus y bydd Brexit yn ei greu i’n heconomi, ein busnesau a chymunedau ar hyd a 
lled Cymru. Yn yr Adolygiad o Wariant ar 4 Medi, cyhoeddodd y Canghellor £2bn arall o 
gyllid Llywodraeth y DU yn 2020-21 i ymateb i effaith ymadael â’r UE. Fodd bynnag, ar sail 
cyhoeddiad y Canghellor mae’n annhebygol y bydd llawer o’r cyllid hwn yn canolbwyntio ar 
feysydd polisi datganoledig, ac ni fydd swm canlyniadol yn dod i Lywodraeth Cymru. 
 
Rydym wedi dweud yn glir nad oes modd cyflenwi’r cymorth i fynd i’r afael â hyd yn oed 
cyfran o effaith Brexit o fewn cyllidebau cyfredol. Byddwn angen hyblygrwydd ac arian 
ychwanegol sylweddol i allu ymateb i hyn. Yn fwy diweddar, fe ategodd y Gweinidog Cyllid 
a’r Trefnydd y pwynt hwn wrth Brif Ysgrifennydd y Trysorlys yng nghyfarfod Pedairochrog y 
Gweinidogion Cyllid ar 29 Awst. 
 
Nid yw’r atebion a gawsom gan lywodraeth y DU hyd yma yn rhoi unrhyw sicrwydd bod y 
cyllid gofynnol ar y ffordd. 
 
Byddwn yn croesawu neges glir ac unfrydol gan y Pwyllgor fod y Cynulliad Cenedlaethol yn 
disgwyl i Drysorlys y DU sicrhau bod adnoddau digonol ar waith i leihau, cyhyd ag y bo 
modd, y bygythiad i’n heconomi, busnesau a chymunedau, a bod Cymru’n derbyn cyfran 
deg o unrhyw gyllid sydd ar gael. 
 
Mae llawer o’r ysgogiadau ymateb i Brexit yn nwylo llywodraeth y DU. Byddem yn disgwyl i 
lywodraeth y DU ddarparu cymorth ariannol uniongyrchol i gefnogi busnesau, yn enwedig y 
diwydiannau gweithgynhyrchu ac amaeth yn ogystal â chymorth ariannol uniongyrchol i’r 
rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  
 
Fe wnaethoch holi a oes unrhyw enghreifftiau o raglenni gwaith penodol a ohiriwyd neu a 
leihawyd o ganlyniad i’r angen i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu adnoddau ar gyfer 
paratoadau Brexit?  
 
Rydym yn asesu ein blaenoriaethau’n barhaus ac yn adolygu lle i leoli ein hadnoddau er 
mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu cyflawni ein blaenoriaethau. 
 
Mae Brexit wedi rhoi rhagor o faich ar Lywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus, ac rydym bob 
amser wedi ceisio cydbwyso’r angen i baratoi a’r angen i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus 
‘arferol’. Rydym yn adolygu’r sefyllfa’n gyson, ac mae pob Gweinidog portffolio yn cadw llygad 
barcud ar eu meysydd penodol hwythau mewn perthynas â Brexit. 
 
Mae’r broses hon yn barhaus, a bydd yn cynyddu o gofio bod ‘dim cytundeb’ yn bosibilrwydd 
real iawn. 
 
Yn olaf, rydych yn holi a yw gwaith cynllunio Llywodraeth Cymru ar gyfer gwahanol senarios 
Brexit yn awgrymu amgylchiadau lle gall fod angen i’r Cynulliad gyfarfod cyn dechrau tymor 
yr hydref ar 16 Medi?  
 
Parhaodd Llywodraeth Cymru i weithio ar ein paratoadau dim cytundeb gydol yr haf, yn ystod 
toriad y Cynulliad. Gyda’r paratoadau hyn, byddwn mewn sefyllfa mor gryf â phosib i liniaru a 
lleihau – cyhyd ag y bo modd – effeithiau gadael heb gytundeb. 
 
Cytunodd y Llywydd i fy nghais i adalw’r Cynulliad ar 5 Medi a ganiataodd ACau drafod yr 
argyfwng cyfansoddiadol sydd bellach yn wynebu Cymru a ' r Deyrnas Unedig. 



  
Yn ogystal, bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ateb y cwestiynau 
ychwanegol ar fasnach ryngwladol yn ei hymateb i’r Pwyllgor. 
 
 

Yn gywir  

 
 
 

     MARK DRAKEFORD 


