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6 Tachwedd 2017  

Annwyl Brif Weinidog,  

Cyhoeddi Astudiaeth Effaith Brexit ar Gymru 

Mae deall effaith Brexit ar economi Cymru yn hanfodol i lunwyr polisi, busnes a phawb yng 

Nghymru. Oherwydd hyn, rwy’n gofyn am eglurder ynghylch a oes gan Lywodraeth Cymru 

astudiaeth effaith Brexit ar economi Cymru gan Lywodraeth y DG.  

Os oes gan Lywodraeth Cymru ddogfen o’r fath, rwy’n mynnu iddi gael ei chyhoeddi.  Boed 

Llywodraeth y DG yn rhyddhau neu yn cynnal astudiaeth effaith o’r fath neu beidio, byddai’n 

esgeulus ac yn anghyfrifol i Lywodraeth Cymru beidio â chyhoeddi eu dadansoddiad eu hunain. 

Gyda Llywodraeth y DG yn awr wedi ymrwymo i gyhoeddi 58 o asesiadau effaith sectorol, byddai’n 

groes i ysbryd democratiaeth ac yn rhesymegol anghyson iddynt beidio â chyhoeddi unrhyw 

ddadansoddiad sydd ganddynt am effaith Brexit ar economi Cymru. 

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, David Mundell AS, y byddai astudiaeth effaith ar yr Alban 

a grëwyd gan Lywodraeth y DG yn cael ei basio ymlaen i weinyddiaeth Holyrood. Codwyd cwestiwn 

ynglŷn â hyn, fodd bynnag, wedi iddo roi tystiolaeth i Bwyllgor Ewrop Senedd yr Alban ar ddydd Iau 2 

Tachwedd. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, dywedodd Mr Mundell “nad oes dadansoddiad penodol i’r 

Alban - y mae dadansoddiad o’r [58] sectorau hyn a sut y maent yn gymwys yn yr Alban ". 

Yn y cyswllt hwn, yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin ar asesiadau effaith Brexit (Mercher 1 Tachwedd), 

dywedodd Gweinidog Brexit Llywodraeth y DG, Robin Walker AS, nad oes astudiaethau effaith Brexit 

ar Gymru na’r Alban ar gael (Hansard: Cyf. 630, Col. 893).  

Rwyf yn eich annog i ddweud a wyddoch am unrhyw ddadansoddiad gan Lywodraeth y DG o effaith 

Brexit ar economi Cymru, neu a allwch gyrchu un. Os felly, mae’n hanfodol fod Llywodraeth Cymru 

yn cyhoeddi’r wybodaeth hon cyn gynted ag sydd modd. 

Brexit yw’r her economaidd, gymdeithasol a gwleidyddol fwyaf a wynebodd Cymru ers i Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru ddod i fod. Mae’n hanfodol felly bod llunwyr polisi yng Nghymru a’r bobl yn 

deall ei effaith. Boed Llywodraeth y DG wedi gwneud eu dadansoddiad eu hunain neu beidio, 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw cynhyrchu’r fath wybodaeth.  
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Yn ysbryd democratiaeth, tryloywder a llunio polisi ar sail ffeithiau, rwy’n galw arnoch i gyhoeddi 

asesiad gan Lywodraeth Cymru ar effaith Brexit, sydd yn amlinellu’n llawn farn eich gweinyddiaeth 

am y modd y bydd Brexit yn cael effaith ar economi Cymru.  

Mae’r doreth o ddadansoddiadau annibynnol sydd eisoes yn bodoli yn dangos yr effaith ddofn gaiff 

Brexit ar economi Cymru –  boed hynny y 200,000 o swyddi yng Nghymru sydd yn dibynnu ar fasnach 

o fewn Marchnad Sengl ac Undeb Tollau yr UE; y £245miliwn net a dderbyniwyd gan Gymru o’r UE; 

neu bwysigrwydd marchnadoedd Ewrop i’n diwydiant amaethyddol.   

Nodweddwyd ymgyrch refferendwm yr UE gan ddiffyg gwybodaeth a chymylu’r gwirionedd. Rhaid i 

ni ddysgu o hyn a sicrhau bod eglurder ac atebolrwydd democrataidd yn trechu buddiannau’r 

sefydliad. 

Dymuniadau gorau, 
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