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Annwyl David, 

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd 

strwythurol yr UE 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr adroddiad hwn ar 1 Awst, yn 

ystyried y dull o reoli'r tri phrif risg a’r cyfleoedd yn sgil Brexit, a amlinellir isod.   

• Bod Cymru yn colli llawer iawn o gyllid; 

• Bod WEFO yn gostwng ei safonau er mwyn ymrwymo prosiectau a gwario 

arian yr UE cyn Brexit; a 

• Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd yn sgil blynyddoedd o reoli cronfeydd 

strwythurol yng Nghymru gydag unrhyw gynllun newydd. 

Nid oedd yr adroddiad, a nodwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 1 Hydref, 

yn cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru. Cododd y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus rai ymholiadau cyffredinol gyda'r Ysgrifennydd Parhaol yn 

ystod ein cyfarfod ar 15 Hydref. 

Wrth gyhoeddi'r adroddiad, pwysleisiodd yr Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, 

"Er bod materion manwl i’w datrys eto, mae’r perygl y byddai Cymru yn colli allan 

ar gronfeydd yr UE mewn senario dim cytundeb wedi lleihau gyda phenderfyniad 

diweddar Llywodraeth y DU i ymestyn ei sicrhad. Er hynny, gyda Brexit ar y gorwel, 

mae’n naturiol fod yna ansicrwydd ynghylch cyllid i Gymru yn y dyfodol, ac mae’r 

adroddiad hwn yn tynnu sylw at nifer o faterion y mae angen i WEFO a 

Llywodraeth Cymru ganolbwyntio arnynt dros y cyfnod hwn." 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wrthi'n cwblhau adroddiad tebyg am Raglen 

Datblygu Gwledig yr UE, ac mae hefyd wrthi'n ystyried rhaglen waith ehangach i 

helpu â'r gwaith o graffu ar barodrwydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru ar gyfer 
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Brexit, ond nid yw amserlen na chwmpas penodol unrhyw waith o'r fath eto wedi'u 

penderfynu. 

Rwy'n ymwybodol o ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i'r paratoadau ar gyfer disodli 

ffrydiau cyllido'r UE ar ôl i'r DU adael yr UE ac ymchwiliadau presennol eich 

Pwyllgor, gan gynnwys y paratoadau ar gyfer Brexit a'i gyfnod pontio. Awgrymodd 

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y gallai fod rhywfaint o werth i’r Pwyllgor 

Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol geisio peth sicrwydd bod WEFO ar 

ffurf gymharol dda, ac efallai y bydd hefyd ganddynt ddiddordeb yn y gwaith yn y 

dyfodol ynghylch parodrwydd y mae'r adroddiad yn cyfeirio ato. 
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