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1. Cytûn ac Ewrop: 

 

Nodyn am Cytûn: 

Mudiad Cristnogol eciwmenaidd yw Eglwysi 

Ynghyd yng Nghymru a ffurfiwyd ym 1990 i 

olynu Cyngor Eglwysi Cymru, fel yr oedd 

bryd hynny. Mae’n dwyn ynghyd y prif 

enwadau eglwysig traddodiadol yng 

Nghymru i annog grwpiau oedd gynt ar 

wahân (neu hyd yn oed yn elyniaethus) i 

gydweithredu. Trwy ei Swyddog Polisi, (y 

Parch. Gethin Rhys ar hyn o bryd) mae 

Cytûn yn cynnig i’w aelodau prif bwynt 

cyswllt gyda Chynulliad Cenedlaethol 

Cymru. Mae’n cyhoeddi Bwletin Polisi 

rheolaidd i roi’r newyddion diweddaraf i aelodau am ei waith. 
 

Gweithgor Cymru ac Ewrop (GCE):  

Ar sail penderfyniad a wnaed yng Nghyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 

yn Llanuwchllyn a’r Bala ym mis Gorffennaf 2016 (a adleisiwyd mewn penderfyniadau gan 

Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru), sefydlwyd Gweithgor mewn 

cydweithrediad a Cytûn i ddechrau ystyried canlyniadau pleidlais Brexit.  

 

Cafodd ei gydnabod yn ffurfiol gan Fwrdd Cytûn ac felly dechreuodd weithio yn rhyngenwadol 

ac yn agos gyda mudiadau sy’n rhannu pryderon yr eglwysi. Y Parch. Gethin Rhys sy’n 

gweinyddu’r Gweithgor, a’r cadeirydd yw’r Parch. Dr Noel A Davies. Y prif gwestiwn a 

wynebai Gweithgor Cymru ac Ewrop oedd: Pa fath o gymdeithas mae Cristnogion am ei 

gweld yng Nghymru ac ym Mhrydain wedi i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd?  

 

O ganlyniad, prif dasg y grŵp fu helpu eglwysi i hyrwyddo’r dystiolaeth Gristnogol trwy 

ddatblygu polisïau a strwythurau priodol yn dilyn pob cam o broses Brexit.  Gwnaed hyn trwy 

ystyried pa bolisïau ddylai gael blaenoriaeth yn y trefniadau newydd, rôl Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru yn y strwythurau gwleidyddol newydd, a blaenoriaethau Llywodraeth y 

Deyrnas Unedig (DU).  

 

Cydnabuwyd hefyd, fel ffigyrau yn y gymuned ffydd, ei bod yn hanfodol gwella sawl hollt 

cymdeithasol dwfn a ddaeth i’r amlwg yn ystod ymgyrch y Refferendwm. Gan gadw hyn 

mewn cof, nod y grŵp fu symbylu trafodaethau lleol a chenedlaethol er mwyn hyrwyddo 

dealltwriaeth ddyfnach o’r materion ddylai ddod i sylw eglwysi a chyrff cymunedol eraill, a 

pharhau’n gydnaws â gwerthoedd Cristnogol allweddol. 

 

Yn fuan wedi’r bleidlais, cyhoeddodd GCE restr o feysydd allweddol i’w gwarchod yn ystod y 

trafodaethau sy’n digwydd gyda’r Undeb Ewropeaidd: 
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• Statws a hawliau pobl fregus, yr anabl, yr henoed a phlant.  

• Hawliau Dynol, yn enwedig yng nghyswllt yr iaith Gymraeg a lleiafrifoedd ethnig. 

• Deddfwriaeth sy’n gwarchod yr amgylchedd a chefn gwlad (gan gynnwys bywoliaeth y 

sawl sy’n gweithio mewn cymunedau gwledig).  

 

2. Datblygiadau diweddar trwy Cytûn: 
 

Cyhoeddwyd crynodeb Brexit diweddaraf Cytûn ym mis Gorffennaf 2017,  flwyddyn wedi’r 

bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.  

Nid yw’n syndod y cafwyd llawer 

o ddatblygiadau gyda’r broses, 

Llywodraeth Cymru, a GCE ei 

hun.  

Dim ond y rhai wedi’r dyddiad 

cyhoeddi blaenorol sydd wedi eu 

cynnwys.  

Mae rhestr lawn o gyhoeddiadau 

a dolenni i bob un yn Atodiad 1.  

 

Ymateb i ymgynghoriad 

Pwyllgorau’r Cynulliad ar 

Fesur yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael), Medi 20171: 

Ymateb i’r ymgynghoriad ar y cyd 

gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol ar Fesur yr UE (Ymadael). Mae’n canolbwyntio ar yr angen i 

egwyddorion Cristnogol lywio’r trafodaethau ar adael yr UE ac ymdrin ag effaith y 

ddeddfwriaeth a all ddod yn sgil hynny. Mae’n codi pryderon am y posibilrwydd o golli Siarter 

Hawliau Sylfaenol yr UE o gyfraith gartref, yn ogystal â statws pwerau datganoledig yn y DU 

wedi Brexit. 

 

− Gwytnwch a pharodrwydd: Ymgynghoriad y Cynulliad ynghylch 

paratoadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit2: 

Yr oedd yr ymateb hwn i Lywodraeth Cymru yn dwyn sylw at broblemau ansicrwydd ynghylch 

‘statws sefydledig’ dinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru; ansicrwydd ynghylch cynlluniau 

cyllido allanol (fel y Cronfeydd Buddsoddi a Strwythurol Ewropeaidd); statws Llywodraeth 

Cymru o ran neilltuo ffrydiau cyllid; mynd i’r afael ag achosion cymdeithasol tymor-hir 

amddifadedd economaidd (megis anabledd) trwy’r ‘gronfa rhannu ffyniant’ a gynigiwyd gan 

                                                 
1 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/8.-Ymateb-i-Ymgynghoriad-

Pwyllgorau%E2%80%99r-Cynulliad-am-Ddeddf-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-Medi-2017.pdf  
2 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/10.-Gwydnwch-a-Pharodrwydd-Ymgynghoriad-

y-Cynulliad-am-baratoadau-Llywodraeth-Cymru-ar-gyfer-Brexit.pdf  

http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/8.-Ymateb-i-Ymgynghoriad-Pwyllgorau%E2%80%99r-Cynulliad-am-Ddeddf-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-Medi-2017.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/8.-Ymateb-i-Ymgynghoriad-Pwyllgorau%E2%80%99r-Cynulliad-am-Ddeddf-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-Medi-2017.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/10.-Gwydnwch-a-Pharodrwydd-Ymgynghoriad-y-Cynulliad-am-baratoadau-Llywodraeth-Cymru-ar-gyfer-Brexit.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/10.-Gwydnwch-a-Pharodrwydd-Ymgynghoriad-y-Cynulliad-am-baratoadau-Llywodraeth-Cymru-ar-gyfer-Brexit.pdf
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Lywodraeth y DU; pryderon a godwyd gan gynulleidfaoedd yn byw mewn cymunedau 

amaethyddol am daliadau PAC a chymunedau gwledig yn gyffredinol; a mynegi’r angen am 

gonsensws trawsbleidiol a Gadael-Aros er mwyn lliniaru problemau yn y dyfodol.  

 

− Pwerau ym Mesur yr UE (Ymadael) i wneud deddfwriaeth eilaidd – 

Cyflwyniad gan Weithgor Cymru ac Ewrop Cytûn3: 

Mae’r cyflwyniad hwn yn mynegi pryderon deddfwriaethol ychwanegol ac yn annog y Cynulliad 

Cenedlaethol i graffu’n briodol ar ddeddfwriaeth a cheisio gwelliannau lle bo angen. 

 

− Trafodaethau Erthygl 50– Nodyn Briffio gan Swyddog Polisi Cytûn4: 

Papur briffio yn esbonio cyflwr presennol y trafodaethau yng nghyswllt Erthygl 50.  

 

− Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylchedd: 

cyflwyniad Cytûn 16/05/185: 

Cyflwynodd GCE yr ymateb hwn i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig er mwyn annog yr angen am dryloywder wrth weithredu fframweithiau cyffredin 

deddfwriaethol a heb fod yn ddeddfwriaethol o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. Amlygir hefyd 

bryderon cymunedau gwledig ynghylch Dynodiadau Daearyddol Bwyd (DDB). Yn gyffredinol, 

dadleuir mai Llywodraeth Cymru ddylai arwain ymgynghoriadau cyhoeddus yn hytrach nac 

adrannau’r DU neu Loegr yn bennaf nad oes ganddynt fawr ddim cyswllt â phoblogaeth 

Cymru.  

 

− Cytundeb Rhyng-lywodraethol y DU/Cymru a Bil yr UE (Ymadael): Papur 

briffio’r Swyddog Polisi 21/05/186: 

Papur briffio gan Swyddog Polisi Cytûn am Fesur yr UE (Ymadael) a’r Cytundeb Rhyng-

lywodraethol, yn ogystal â deilliannau ac oblygiadau posib i Gymru a’r DU yn gyfan. 

 

− Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch a Phellach – ymateb Cytûn7:  

Wrth ymateb i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad, awgryma GCE fod addysg 

uwch yn ei hanfod yn weithgaredd rhyngwladol. Mynegir pryderon am y posibilrwydd na fydd 

cydnabyddiaeth gilyddol i gymwysterau ledled yr Ardal Economaidd Ewropeaidd; gostyngiad 

yn y gobaith am waith oherwydd y bydd llai o gyfleoedd i astudio a chydweithredu yn 

rhyngwladol trwy raglenni fel Erasmus+ (cymerodd dros 15,000 ran yn y rhaglen yn 2015-16); 

y posibilrwydd y bydd y DU ar ôl ei chystadleuwyr o ran galluogi myfyrwyr i astudio dramor; 

                                                 
3 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/11.-Pwerau-ym-Mil-yr-UE-Ymadael-i-wneud-is-

ddeddfwriaeth-Cyflwyniad-gan-Weithgor-Cymru-ac-Ewrop-Cyt%C3%BBn.pdf  
4 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/12.-Trafodaethau-Erthygl-50-%E2%80%93-

Papur-briffio-gan-Swyddog-Polisi-Cyt%C3%BBn.pdf  
5 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/13.-Fframweithiau-cyffredin-ar-amaeth-

a%E2%80%99r-amgylchedd-cyflwyniad-Cyt%C3%BBn-16-Mai-18.pdf  
6 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/14.-Cytundeb-Rhyng-lywodraethol-y-DU-a-

Chymru-a-Bil-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-papur-briffio%E2%80%99r-Swyddog-Polisi-21-Mai-18.pdf  
7 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/15.-Ymchwiliad-i-Effaith-Brexit-ar-Addysg-

Uwch-ac-Addysg-Bellach-%E2%80%93-ymateb-Cyt%C3%BBn.pdf  

http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/11.-Pwerau-ym-Mil-yr-UE-Ymadael-i-wneud-is-ddeddfwriaeth-Cyflwyniad-gan-Weithgor-Cymru-ac-Ewrop-Cyt%C3%BBn.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/11.-Pwerau-ym-Mil-yr-UE-Ymadael-i-wneud-is-ddeddfwriaeth-Cyflwyniad-gan-Weithgor-Cymru-ac-Ewrop-Cyt%C3%BBn.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/12.-Trafodaethau-Erthygl-50-%E2%80%93-Papur-briffio-gan-Swyddog-Polisi-Cyt%C3%BBn.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/12.-Trafodaethau-Erthygl-50-%E2%80%93-Papur-briffio-gan-Swyddog-Polisi-Cyt%C3%BBn.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/13.-Fframweithiau-cyffredin-ar-amaeth-a%E2%80%99r-amgylchedd-cyflwyniad-Cyt%C3%BBn-16-Mai-18.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/13.-Fframweithiau-cyffredin-ar-amaeth-a%E2%80%99r-amgylchedd-cyflwyniad-Cyt%C3%BBn-16-Mai-18.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/14.-Cytundeb-Rhyng-lywodraethol-y-DU-a-Chymru-a-Bil-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-papur-briffio%E2%80%99r-Swyddog-Polisi-21-Mai-18.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/14.-Cytundeb-Rhyng-lywodraethol-y-DU-a-Chymru-a-Bil-yr-Undeb-Ewropeaidd-Ymadael-papur-briffio%E2%80%99r-Swyddog-Polisi-21-Mai-18.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/15.-Ymchwiliad-i-Effaith-Brexit-ar-Addysg-Uwch-ac-Addysg-Bellach-%E2%80%93-ymateb-Cyt%C3%BBn.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/15.-Ymchwiliad-i-Effaith-Brexit-ar-Addysg-Uwch-ac-Addysg-Bellach-%E2%80%93-ymateb-Cyt%C3%BBn.pdf
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gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhyngwladol (a gynhyrchodd £716m o gynnyrch i Gymru yn 

2015-16) oherwydd ffioedd uwch a newidiadau posib yn y cyfraddau cyfnewid; colli cyllid o 

Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (CSBE); a statws sianeli cyllido ymchwil 

megis Horizon 2020.  

 

− Ymateb Cytûn i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Egwyddorion a 

Llywodraethiant Amgylcheddol 02/08/188: 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi gerbron safbwynt GCE ar y posibilrwydd o sefydlu corff 

amgylcheddol newydd. Mae’n annog parch at y setliad datganoli, yn ogystal ag eglurder am ei 

gwmpas a’i ddylanwad gyda Llywodraethau Prydain a Chymru. Mae’n awgrymu ymgynghoriad 

helaeth a manwl gyda’r gweinyddiaethau datganoledig, cynrychiolwyr llywodraeth leol o’r 

pedair cenedl, yn ogystal â chyrff cyhoeddus anadrannol cyn gosod deddfwriaeth gerbron ar y 

mater. 

 

− Ymateb Cytûn i Brexit a’n Tir, Hydref 20189: 

Yma, mae GCE yn codi pryderon pellach am newid hinsawdd, difwyno’r amgylchedd  a’r 

posibilrwydd  y bydd ffermwyr y DU yn colli cyllid wedi Brexit. Wrth  ddod o hyd i atebion i bob 

un o’r problemau hyn, mae’r ddogfen yn lleisio pryderon a ddeilliodd o’r cyfarfod cyhoeddus a 

gynhaliwyd yn Llanbedr Pont Steffan, yn ogystal â phryderon a godwyd gan gymunedau 

gwledig, megis amddiffyn yr iaith Gymraeg neu gweithredu cynlluniau cyllido newydd pan 

ddaw’r Cynllun Taliad Sylfaenol i ffermwyr i  ben. Crybwyllir hefyd y problemau iechyd meddwl 

sy’n boenus o gyffredin ymysg ffermwyr, ac fe gynghorir cael dull cefnogol i atal niwed i’r sawl 

sydd mewn sefyllfa fregus yn economaidd neu yn bersonol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/16.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Ymgynghoriad-

Llywodraeth-y-DU-am-Egwyddorion-a-Llywodraethiant-Amgylcheddol-02-08-18-Saesneg-yn-unig.pdf  
9 Ar gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/17.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Brexit-

a%E2%80%99n-Tir-Hydref-2018.pdf  

http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/16.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Ymgynghoriad-Llywodraeth-y-DU-am-Egwyddorion-a-Llywodraethiant-Amgylcheddol-02-08-18-Saesneg-yn-unig.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/16.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Ymgynghoriad-Llywodraeth-y-DU-am-Egwyddorion-a-Llywodraethiant-Amgylcheddol-02-08-18-Saesneg-yn-unig.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/17.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Brexit-a%E2%80%99n-Tir-Hydref-2018.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/17.-Ymateb-Cyt%C3%BBn-i-Brexit-a%E2%80%99n-Tir-Hydref-2018.pdf
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3. Pam fod Brexit o bwys i Gymru? 
 

 

Oblygiadau Posib: 

Mater o bwys i Lywodraeth Cymru a’r cyhoedd yng Nghymru fu canfod gwir raddfa effaith gadael yr 

Undeb Ewropeaidd. Yn y bôn, hyd nes y deuir i gytundeb ac y bydd telerau ymadawiad y DU wedi’u 

gosod unwaith ac am byth, bydd bron yn amhosib mesur pa effaith y gallai Cymru deimlo o ganlyniad i 

Brexit. Fodd bynnag, yr ydym wedi amlygu meysydd allweddol a allai fod yn broblemus (a rhai sydd 

eisoes yn broblemus).   

Yn 2016, dywedodd Carwyn Jones y bydd i adael yr UE “oblygiadau pellgyrhaeddol” i’r setliad datganoli 

rhwng Cymru a San Steffan.10 Dan y setliad presennol, rhaid i unrhyw gyfreithiau sy’n cael eu pasio gan 

y Cynulliad Cenedlaethol fod yn gydnaws â chyfraith Ewropeaidd. Wedi Brexit, y bwriad yw y sefydlir 

fframweithiau i’r DU mewn rhai meysydd allweddol – megis amaethyddiaeth, pysgodfeydd a’r 

amgylchedd – trwy gytundeb rhwng y DU  a’r llywodraethau datganoledig. Fodd bynnag, bydd Senedd 

a Llywodraeth y DU yn cadw’r grym i ddeddfu yn erbyn dymuniad Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad 

petaent yn tybio bod angen. 

Polisi: Mae Cymru’n gyfrifol am gymhwyso deddfau perthnasol yr UE mewn meysydd fel 

amaethyddiaeth, pysgodfeydd, lles anifeiliaid, bwyd a’r amgylchedd ymysg eraill (ychydig o ymwneud 

Ewropeaidd sydd i feysydd fel addysg a gofal iechyd). Yn sicr, bydd canlyniad y prif drafodaethau yn 

cael effaith ar lunio polisi yng Nghymru; ni fydd modd gweld sut yn union hyd nes y ceir cytundeb 

terfynol. 

                                                 
10 Full Fact, ‘What does leaving the EU mean for Wales?’, 15/07/16. (Ar gael yn fullfact.org). 
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Masnach: O’i gymryd fel bloc masnachu, yr UE yw partner masnachu mwyaf y DU, gan gyfrif am 44% 

o allforion y DU a 53% o fewnforion11. Mae lefel dibyniaeth Cymru’n uwch. Yn 2017, yr oedd allforion i’r 

UE yn cyfrif am 60.9% o allforion Cymru, o gymharu â 49.9% am weddill y DU. Mae hyn yn cyfateb i 

£10bn allan o gyfanswm o £16.5bn12. O’r cenhedloedd datganoledig eraill, Gogledd Iwerddon sydd 

agosaf gyda 57% o allforion i’r UE, tra bod yr Alban fymryn yn is gyda 49% (yr un fath â Lloegr).  Daeth 

42% (£7.4bn) o fewnforion Cymru 2017 o’r UE, llai na Gogledd Iwerddon ar 64% ond yn uwch na’r 

Alban ar 38%. Yn amlwg, bydd perthynas fasnachu newydd yn dibynnu ar ganlyniad trafodaethau yn y 

dyfodol.   

Cyllido:  Y ddwy brif ffynhonnell o gyllid i Gymru o’r UE fu’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) a 

Buddsoddiadau Strwythurol Ewropeaidd (BSE), yn ogystal â derbyn cyllid ychwanegol o feysydd eraill 

megis Horizon 2020:   

• PAC: Y Polisi Amaethyddol Cyffredin yw polisi amaethyddol yr UE a fwriadwyd i gynnal y 

sector. Yn yr UE, mae dros 7.3m o ffermwyr yn elwa’n uniongyrchol o daliadau CAP, gan reoli dros 

170m hectar o dir amaethyddol.13 Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi honni cyn hyn fod taliadau 

CAP yn cyfrannu tua 80-90% o incwm sylfaenol ffermydd yng Nghymru.14  

• CSBE:  Mae pum cronfa ar wahân a ddisgrifir fel rhan o’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 

Ewropeaidd, sy’n cael eu neilltuo i bob Aelod-Wladwriaeth yn ôl anghenion rhai cymunedau. Mae 

Cymru wedi elwa’n sylweddol o gymharu ag ardaloedd eraill y DU oherwydd bod 63% o boblogaeth 

Cymru yn byw yn rhanbarth ‘llai datblygedig’ Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, gan dderbyn y mwyaf y 

pen ym Mhrydain (€140 sef pum gwaith yr hyn a geir y pen yn Lloegr).15  Hefyd, hi sydd wedi 

derbyn y gyfran fwyaf o daliadau o’r Gronfa Strwythurol Ewropeaidd a’r Gronfa Ddatblygu 

Ranbarthol Ewropeaidd (€340m).16 

• Arall: Mae cronfeydd eraill hefyd sy’n caniatáu i Aelod-Wladwriaethau wneud cais i’r Comisiwn 

Ewropeaidd am gyllid megis Horizon 2020, gyda chyllideb o €77bn rhwng 2014-20, i helpu meysydd 

fel addysg uwch ac ymchwil.17 Y DU yw’r aelod sy’n derbyn yr ail swm mwyaf o gyllid, gyda 

phrifysgolion megis Prifysgol Caerdydd yn derbyn cefnogaeth gan y rhaglen. 

• Cyllid arall: Bu mudiadau o Gymru yn gymwys i gymryd rhan mewn amrywiaeth o sianeli 

cyllido, megis Horizon 2020, Erasmus+, y Gronfa Forol a Physgodfeydd Ewropeaidd, etc. 

                                                 
11 Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin (HOC), ‘Statistics on UK-EU trade’, 30/11/2018. Ar gael yn: 

www.parliament.uk/commons-library. 
12 HOC, ‘Statistics on UK-EU trade’ 
13 Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, ‘UK funding from the EU’, 28/11/2018. Ar gael yn: www. Parliament.uk/commons-library. 
14 Full Fact, ‘What does leaving the EU mean for Wales?’, 15/07/2016. Ar gael yn: https://fullfact.org/Europe/uk-

leaving-eu-wales/. 
15 HOC, ‘UK funding from the EU’. 
16 HOC, ‘UK funding from the EU’. 
17 HOC, ‘UK funding from the EU’. 
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Honnwyd bod y rhaglen 

ddiweddaraf o gronfeydd 

strwythurol a gwblhawyd (2007-13) 

wedi creu 37,000 o swyddi ac wedi 

helpu dros 18,000 o fentrau yng 

Nghymru.18 Fodd bynnag, mae’n 

werth nodi fod y canrannau cryfaf 

o’r bleidlais dros Adael yn y 

rhannau hynny o’r economi 

rhanbarthol a dderbyniodd lawer o 

gyllid y cronfeydd strwythurol, gyda 

llawer yn lleisio pryder nad oeddent 

yn teimlo bod y cyllid wedi ei 

ganoli’n addas ar y meysydd oedd 

ei angen. 

  

Y prif bwnc sy’n wynebu Cymru yw 

a fydd y cyllid hwn a dderbyniwyd yn 

cael ei ail-adrodd, ac os felly, sut. Cyhoeddwyd ym Maniffesto’r Blaid Geidwadol yn 2017 y sefydlir 

Cronfa Rhannu Ffyniant. Y bwriad yw cymryd lle’r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd a Chronfa 

Gymdeithasol Ewrop, ond adeg cyhoeddi’r papur hwn, ni ryddhawyd unrhyw fanylion am yr arian hwn.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 BBC, ‘What happens next with Wales’ EU funding?’, 2/06/2017. Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-

wales-40105919 . 

Ffig. 1: Cyllid y DU o’r UE. Ffynhonnell: Trysorlys EM, European Union 

Finances 2015 via Fullfact.org.  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-40105919
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-40105919
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Newyddion diweddaraf am Brexit: 
 

Ers rhifyn blaenorol yr adroddiad hwn ym mis 

Gorffennaf 2017, bu nifer fawr o ddatblygiadau yn y 

broses Brexit (syndod y byd). I gadw pethau’n gryno, 

dim ond y prif ddigwyddiadau a gynhwyswyd, ond 

mae mwy o fanylion ar gael ar wefannau 

Llywodraethau Cymru a Phrydain. Mae cyfeiriadau 

at bob eitem ar y llinell amser hon yn Atodiad 3. 
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4. Yr heriau sy’n wynebu eglwysi yng Nghymru: 

 

Cyflwyniad: “Rhowch Bobl yn Gyntaf Wedi Brexit”  

Fel y nodwyd yn rhifyn blaenorol adroddiad Brexit Cytûn, amlygodd ymgyrch Refferendwm yr 
UE lawer o broblemau cymdeithasol a ymddangosodd ochr yn ochr â’r pryderon a fynegwyd 
eisoes am gyllid a phethau tebyg. Amlygwyd rhaniadau yng nghymdeithas Cymru (a Phrydain 
yn ehangach) mewn meysydd megis tlodi, cyfranogi sifig ac ymagweddau gwahanol garfannau 
o gymdeithas, rhywbeth a gydnabu’r Eglwys yng Nghymru yn ei datganiad ‘Rhowch Bobl yn 
Gyntaf Wedi Brexit’19. Mae datrys y gwahaniaethau hyn yn hanfodol o ran llunio dyfodol disglair 
i Gymru wedi Brexit, yn enwedig o ran sicrhau y parheir i gydnabod hawliau sylfaenol ac na 
fydd cymunedau’n cael eu darnio gan ganlyniadau’r bleidlais. 

Daeth nifer o faterion o bwys i’r amlwg yn ystod proses y Refferendwm, a dylai’r trafodaethau 
byr hyn dynnu sylw at y rhesymau pam y byddant yn bwysig wrth i’r DU adael yr Undeb 

Ewropeaidd.  

Hunaniaeth: 

Mae Brexit wedi llunio ymdeimlad llwythol cynyddol o hunaniaeth, rhywbeth a all rannu 
cymunedau fwyfwy, a hwythau’n rhanedig eisoes dros y bleidlais. Nododd yr Athro John 
Curtice, wrth ysgrifennu ym mis Hydref (2018), fod tuedd yn y trafodaethau am Brexit i 
ddisgrifio’r bleidlais fel un oedd wedi “pegynnu”.20 Â ymhellach, gan ddadlau fod Brexit wedi 
ffurfio ‘gwleidyddiaeth hunaniaeth’ sy’n rhannu; hynny yw eich bod yn uniaethu fel un sydd am 

Adael neu Aros gyda chwlwm emosiynol tebyg i eiddo dilynwr pêl-droed. Mewn ymchwil a 

gynhaliwyd ar gyfer y papur, nododd fod 44% yn disgrifio eu hunain fel ‘Arhoswr cryf iawn’, neu 
‘Adawr cryf iawn’, gyda dim ond 9% yn honni bod yn “gefnogwr cryf iawn i blaid wleidyddol”. 

Dyma un ffactor yn y rhaniadau 
cynyddol a ddygwyd i sylw cenedlaethol 
gan ddadl Brexit.  

O ystyried mai nod allweddol Gweithgor 
Cymru ac Ewrop oedd gwella rhai o’r 
rhwygiadau a ddaeth i’r amlwg yn ystod 
ymgyrch pleidlais y Refferendwm, rhaid 
rhoi blaenoriaeth i hyrwyddo cymod 
ymysg y carfannau pleidiol, waeth beth 
fo barn rhywun am ymadawiad Prydain 
o’r Undeb Ewropeaidd. Trwy 
drafodaethau gydag arweinwyr eglwysig 
ac aelodau’r cyhoedd, daeth rhai 
materion i’r brig dro ar ôl tro fel rhai o 
bwys i gynulleidfaoedd a’r cyhoedd yng 

                                                 
19 Yr Eglwys yng Nghymru, ‘Esgobion yn annog y Llywodraeth i roi pobl yn gyntaf ar ôl Brexit’. Ar gael yn 

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/news/2017/03/esgobion-yn-annog-y-llywodraeth-i-roi-pobl-yn-gyntaf-ar-ol-

brexit/  
20 Yr Athro John Curtice, ‘A nation of remainers and leaver? How Brexit has forged a new sense of identity’, . 

https://whatukthinks.org/eu/a-nation-of-remainers-and-leavers-how-brexit-has-forged-a-new-sense-of-identity/    

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/news/2017/03/esgobion-yn-annog-y-llywodraeth-i-roi-pobl-yn-gyntaf-ar-ol-brexit/
https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/news/2017/03/esgobion-yn-annog-y-llywodraeth-i-roi-pobl-yn-gyntaf-ar-ol-brexit/
https://whatukthinks.org/eu/a-nation-of-remainers-and-leavers-how-brexit-has-forged-a-new-sense-of-identity/
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Nghymru yn gyffredinol. Rydym eto i weld sut y caiff y materion hyn eu datrys ym Mhrydain 
wedi Brexit, a bydd angen consensws trawsbleidiol yn ogystal ag agwedd gymodlon i helpu’r 

sawl sydd mewn mwyaf o angen.  

Tlodi ac anghydraddoldeb: 

Pwnc pwysig a amlygwyd gan ganlyniad y Refferendwm oedd yr anghydraddoldeb a’r 
anfantais sydd i’w gweld mewn llawer ardal yng Nghymru oedd yn cyfateb yn sylweddol i’r 
bleidlais i ‘Adael’. Mae’r cydberthynas rhwng lefelau tlodi, cyfleoedd am swyddi, addysg ac 
anghydraddoldeb gyda phleidleisio i adael yn codi cwestiynau ynghylch pam fod rhai yn teimlo 
nad oedd polisïau economaidd a chymdeithasol y llywodraeth yn gweithio iddynt hwy.  

Mae tlodi eisoes yn argyfwng cynyddol yma ac yn y DU. Yn ôl Sefydliad Joseph Rowntree, 
mae 710,000 o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn ôl y ffigyrau diweddaraf, gan gynnwys 
185,000 o blant a 23% o oedolion o oedran gwaith (y ffigwr olaf hwn yw’r uchaf yng 
nghenhedloedd Prydain).21 Mae gan Gymru y gyfradd uchaf o dlodi ymysg pensiynwyr hefyd - 
18% - er i hyn gwympo o 26% ers 1996-7.  

Wedi ymweliad â’r DU gan yr Athro Philip Alston, Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig 
ar dlodi eithafol a hawliau dynol ym mis Tachwedd 2018 daethpwyd i gasgliad mewn adroddiad 
oedd yn peri pryder (ac a ddenodd sylw trwy gael ei ddyfynnu’n aml gan Jeremy Corbyn yng 
Nghwestiynau’r Prif Weinidog) am gyflwr tlodi yn y DU. Beirniadodd rannau problemus o’r 
rhaglen Credyd Cynhwysol megis y cyfnod aros cychwynnol o 5 wythnos cyn talu.  

Yng nghyswllt Brexit, yr oedd yn pryderu am yr ansicrwydd oedd yn parhau, gan ddyfynnu 
amcangyfrif yr IMF y gallai Brexit heb gytundeb gostio rhwng 5 ac 8% o’i Gynnyrch Gros 
Domestig (GDP) i economi’r DU (sy’n cyfateb i filoedd  o bunnoedd i bob aelwyd).22 Mae gan 
Gymru eisoes y ‘gyfradd tlodi gymharol uchaf yn y Deyrnas Unedig, gyda bron i un o bob 
pedwar o bobl yn byw mewn tlodi incwm 
cymharol’, gyda 25% o swyddi yn talu llai na’r 
isafswm cyflog.23  

Yn dibynnu ar ganlyniad trafodaethau Brexit, 
mae gwir bosibilrwydd mai gwaethygu wnaiff yr 

argyfwng hwn. Gan gadw hyn mewn cof, ni fu rôl 

cymunedau ffydd i gefnogi yn yr ystyr fugeiliol a 

chynghori erioed yn fwy hanfodol, heb sôn am 

gamau ymarferol fel banciau bwyd a helpu gyda 
cheisiadau am ‘statws sefydledig’ i ddinasyddion 
yr UE sy’n byw yn y DU.  

Pontio’r cenedlaethau:  

Buan iawn y cydnabu dadansoddiadau wedi’r Refferendwm y gwahaniaethau rhwng 
categorïau oedran a’u tuedd i bleidleisio mewn ffordd arbennig. Er yn ddiamau bod gwahanol 
resymau pam y pleidleisiodd pob unigolyn fel y gwnaeth, thema gyffredin yn dilyn y bleidlais 

                                                 
21 Sefydliad Joseph Rowntree, ‘Poverty in Wales 2018’, 03/2018. Mwy o wybodaeth yn https://www.jrf.org.uk . 
22 Yr Athro Philip Alston, ‘Statement on Visit to the United Kingdom’, 16/11/18, t.3. 
23Yr Athro Alston, ‘Statement on Visit to the UK’, t.21. 

https://www.jrf.org.uk/
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oedd rhwystredigaeth pleidleiswyr 
iau (18-24), y pleidleisiodd 75% 
ohonynt i Aros, y gallai eu cyfle i 
fyw a gweithio dramor fod wedi ei 
gyfyngu gan y bleidlais.24  Ers 
hynny, targedwyd y 
rhwystredigaeth at y cenedlaethau 

hŷn yn aml, o ystyried mai dim ond 

39% o bleidleiswyr dros 70 oed a 
bleidleisiodd i Aros.  

Yr oedd bwlch tebyg rhwng 
patrymau pleidleisio yn Etholiad 
Cyffredinol 2017, gyda 
demograffeg oedran gwahanol yn 
amlwg yn ffafrio un blaid dros y llall, 
gan greu gwahaniaeth deuben o 
ryw fath rhwng y Ceidwadwyr a’r 
Blaid Lafur. Pleidleisiodd 69% o 

bobl dros 70 oed i’r Ceidwadwyr, a dim ond 22% o 
bobl 20-24 oed. Ar y llaw arall, pleidleisiodd 62% o 
bobl 20-24 oed dros Lafur, a 19% o rai dros70.25   

Heb gymodi gofalus, gallai rhwystredigaeth a diffyg dealltwriaeth barhau i fod yn rhan amlwg 
o’r sgwrs genedlaethol. Y tu ôl i’r ffigyrau, gallai gwlad wedi ei rhannu ar sail oedran ddyfnhau 
rhaniadau cymdeithasol ar adeg pan fo angen undod yn fwy nac erioed.  

Hiliaeth, rhagfarn a theimladau gwrth-fewnfudwyr:  

Pryder cyffredin a leisiwyd gan aelodau Cytûn oedd y llais a roddwyd i deimladau ymrannol, 
hiliol a gwrth-fewnfudwyr mewn rhai llefydd yn ymgyrch y Refferendwm. Hefyd, yr oedd llawer 
o eglwysi yn pryderu am ganlyniadau posib yr ieithwedd wleidyddol elyniaethus gafodd ei 
normaleiddio mewn dadleuon am gymunedau. Sylwodd cyfarfod Cyngor Eglwysi Rhyddion 
Cymru ym mis Tachwedd 2016 fod gwleidyddion Prydeinig amlwg yn gwneud sylwadau 
ymosodol ac amhriodol am bobl o genhedloedd eraill Ewrop.26 

Bu pwnc mewnfudo yn ddrwg-enwog am gam-wybodaeth, rhywbeth a amlygwyd yn ystod 
ymgyrch y Refferendwm. Ymysg y mythau cyffredin oedd: mae mewnfudwyr i’r DU yn cael 
effaith ariannol andwyol ar y wlad; mae mewnfudwyr yn llai tebygol o fod mewn gwaith ac yn 
fwy tebygol o hawlio budd-daliadau. Mae Full Fact yn parhau i gynhyrchu gwaith hollbwysig i 
wrthweithio’r storïau ffug hyn lle bo modd. Er enghraifft, mae effaith ariannol mewnfudo i’r DU 
yn cyfrif am lai na 1% o GDP cyffredinol27; fod 82% o’r boblogaeth o 3.8m o ddinasyddion yr 

                                                 
24 Full Fact, ‘How did young people vote in the Brexit Referendum?’, 23/03/2018. Ar gael yn: 

https://fullfact.org/Ewrop/how-did-young-people-vote-brexit-Referendum/ . 
25 Ipsos Mori, ‘How Britain voted in the 2017 election’, 20/06/2017. Ar gael yn: https://www.ipsos.com/ipsos-

mori/en-uk/how-britain-voted-2017-election . 
26 The free Church Council for Wales, ‘Wales’ free churches’ concern about tone of Brexit debate’. Ar gael yn: 

http://www.urcwales.org.uk/news/wales-free-churchesi-concern-about-tone-of-brexit-debate/ (Tachwedd 2016). 
27 Full Fact, ‘EU immigration to the UK’, 23/07/2018. (Available at http://fullfact.org/immigration/eu-migration-

and-uk/ ) 

Ffig. 2: Dosbarthiad oedran pleidlais Brexit.: 

Ffynhonnell POLITICO Europe via Twitter.  

https://fullfact.org/Ewrop/how-did-young-people-vote-brexit-Referendum/
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2017-election
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2017-election
http://www.urcwales.org.uk/news/wales-free-churchesi-concern-about-tone-of-brexit-debate/
http://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/
http://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/


14                  Brexit: Lle’r ydym ni nawr?  

 

UE sy’n byw yn y DU mewn gwaith (o gymharu â 76% o’r boblogaeth yn gyffredinol)28; a bod 
mewnfudwyr o’r Undeb Ewropeaidd wedi cyfrannu £4.7bn yn fwy mewn trethi nac a 

dderbyniwyd ganddynt mewn budd-daliadau a gwasanaethau eraill yn 2016-1729. 

Waeth beth fydd canlyniadau trafodaethau Brexit, cyfrifoldeb y rhai mewn cymunedau ffydd yw 
sicrhau bod agwedd groesawgar yn parhau. Boed hynny oherwydd canlyniad y Refferendwm 
neu gyd-ddigwyddiad syml, cwympo wnaeth mewnfudo net o’r UE yn sylweddol o 189,000 

(2015-16) i 100,000 (2017), y lefel isaf a gofnodwyd ers 2013.30  

Troseddau Casineb: 
 
Thema llawer o adroddiadau diweddar am grefydd yn y cyfryngau fu pwnc troseddau casineb, boed 
hynny oherwydd dadleuon gwleidyddol, neu ddigwyddiadau penodol sy’n effeithio ar ddinasyddion. 
Mae amrywiadau naturiol, a diniwed iawn fyddai priodoli unrhyw begwn neu isafbwynt penodol i broses 
Brexit, ond ym mis Hydref 2018, cydnabu’r Swyddfa Gartref y bu “pegynau mewn troseddau casineb yn 
dilyn rhai digwyddiadau megis Refferendwm yr UE a’r ymosodiadau terfysgol yn 2017.”31 
 
Cofnododd yr heddlu 94,098 trosedd casineb yn 2017, cynnydd o 17% ar y flwyddyn flaenorol, gyda 
nifer y troseddau yn mwy na dyblu dros y pum mlynedd a aeth heibio. Er bod hyn yn rhannol oherwydd 
mwy o allu gan yr heddlu i gofnodi troseddau casineb, nodwyd fod ymgyrch a phleidlais y Refferendwm 
wedi chwarae rhan. Y ffactor a symbylodd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau oedd hil (76%), gyda 
chyfeiriadedd rhywiol (12%) a chrefydd (9%). 

 
Ffig. 3: Troseddau casineb hiliol neu grefyddol a gofnodwyd gan yr heddlu, Ebrill 2013- Mawrth 2018. Ffynhonnell: 

Y Swyddfa Gartref, Cymru a Lloegr. 

 

Gwelodd Cymru gynnydd yn nifer y digwyddiadau o droseddau casineb crefyddol dros y blynyddoedd 
diwethaf, o 93 yn 2014 i 198 yn 2017. Mae hyn yn adlewyrchu tuedd Brydeinig o gynnydd amlwg ers 
pleidlais Brexit yn 2016, ond nid yw’n glir beth yw perthynas achosol y cydberthynas. Nid oes ffigyrau ar 
gael ar gyfer 2018 hyd yma. 

                                                 
28 Full Fact, ‘EU immigration to the UK’ 
29 The Policy Institute/ KCL/ The UK in a Changing Europe/ Ipsos Mori, ‘Brexit misperceptions’, 10/2018. Ar gael 

yn: http://ukandeu.ac.uk/research-papers/brexit-misperceptions/ . 
30 Full Fact, ‘EU immigration to the UK’. 
31 The Guardian, ‘Hate crime surge linked to Brexit and 2017 terrorist attacks’, 16/10/2018. Ar gael yn: 

https://www.theguardian.com/society/2018/oct/16/hate-crime-brexit-terrorist-attacks-england-wales. 

http://ukandeu.ac.uk/research-papers/brexit-misperceptions/
https://www.theguardian.com/society/2018/oct/16/hate-crime-brexit-terrorist-attacks-england-wales
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Cyffredinoli annoeth fyddai dweud fod pob digwyddiad yr un fath, ac yn sicr byddai hyn yn creu mwy o 
ddiffyg ffydd ymysg pleidleiswyr ynghylch eu rhesymau dros bleidleisio. Felly er mwyn llacio’r tyndra 
amlwg rhwng Gadawyr ac Arhoswyr, ac ar yr un pryd atal unrhyw ymddieithrio a deimlir oherwydd 
digwyddiadau senoffobaidd unigol, rhaid i ymatebion cymunedau ffydd fod yn sensitif a chynhwysol.   
 

Dadrithiad a diffyg ymwneud gwleidyddol:  

Wrth i’r DU baratoi i drin pa bynnag ganlyniad ddaw yn sgil Refferendwm yr UE, mae 
arweinwyr eglwysig wedi pwysleisio’n gyson yr angen i’w haelodau a’r cyhoedd yn gyffredinol i 

ymwneud â democratiaeth er mwyn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn ddigonol. 

Yn y Refferendwm ac Etholiad Cyffredinol 2017, yr oedd tua 1 o bob 4 o bobl heb bleidleisio. 
Pleidleisiodd 84% o bobl dros 70 oed yn y Refferendwm, o gymharu â 59% o bobl 20-24 oed. 
Cynigiwyd nifer o resymau am hyn, yn amrywio o’r mwy cydymdeimladol fel diffyg ffydd mewn 

gwleidyddiaeth, i’r mwy beirniadol megis difrawder. 

Bu canran y pleidleiswyr yn is fyth i etholiadau cynghorau lleol a’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae 
hyn yn amlygu diffyg cysylltiad amlwg â’r broses wleidyddol, a gall hyn arwain at wneud 
penderfyniadau nad ydynt yn gwir adlewyrchu’r hyn yr hoffai’r boblogaeth weld. I ddeall diffyg 
ffydd mewn gwleidyddiaeth, mae angen ystyried yn ofalus natur y ddadl wleidyddol. Teimlai 
rhai fod ymgyrchoedd y Refferendwm (ar y naill ochr a’r llall) yn brin o ddadleuon academaidd, 
rhesymegol a thrafodaeth resymol. Gwnaed addewidion ffug sydd wedi dyfnhau’r sinigiaeth a 
deimla rhai pobl, yn ogystal â diffyg ymddiriedaeth mewn gwleidyddion. 

Amddiffyn hawliau dynol a deddfwriaeth amgylcheddol: 

Tynnodd llawer o eglwysi sylw at bwysigrwydd diogelu deddfwriaeth hawliau dynol gyfredol ac 
awdurdodaeth Llys Iawnderau Dynol Ewrop a Chyngor Ewrop yn y DU. Fel y nododd yr Athro 
Alston yn ei adroddiad ar dlodi, bydd colli Siarter Hawliau Sylfaenol Ewrop yn lleihau lefel y 
warchodaeth hawliau dynol sydd gan bobl Prydain ar hyn o bryd, a gallai achosi problemau 

mewn meysydd megis rheoleiddio mannau gwaith ac anghydraddoldeb.32 

Wedi’r Refferendwm, mae arweinwyr eglwysig dro ar ôl tro wedi codi mater cadw’r nodau 
amgylcheddol a enillwyd trwy ddeddfwriaeth yr UE33. Yn unol ag egwyddorion crefyddol 
stiwardiaeth gyfrifol a thrugarog o’r byd, mae’n hanfodol nad oes unrhyw leihau ar ein 

dyletswyddau tuag at y blaned a phopeth byw. 

                                                 
32Yr Athro Alston, ‘Statement on Visit to the UK’, t.4.  
33 The United Reformed Church, ‘Paper I10 Mission Committee: The 2017 General Election’. Ar gael yn: 

http://urc.org.uk/images/MissionCouncil/May2017/I10-The-2017-General-Election-MC-May-2017.pdf (Mai 

2017). 

http://urc.org.uk/images/MissionCouncil/May2017/I10-The-2017-General-Election-MC-May-2017.pdf
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Sicrhau hawliau dinasyddion yr UE:  

Bu’r Comisiwn Ewropeaidd yn gyson yn ei nod o geisio gwarantu hawliau dinasyddion yr UE yn 
y DU a dinasyddion y DU yn yr UE, yn ogystal â’u teuluoedd.34 

Bydd rhoi sicrwydd digonol yn cadarnhau sefydlogrwydd i’r 3.7 miliwn o ddinasyddion yr UE 
sydd ar hyn o bryd yn byw yn y DU. Ymhellach, byddai gwarantu’r hawliau hynny, fel y 
dywedodd Cyngor yr Eglwysi Rhyddion, yn dangos fod y DU yn egwyddorol o ran pwysigrwydd 
bod yn gymydog da i genhedloedd eraill yr UE a diogelu gwerthoedd teuluol.35 

Yn ddiweddar, anfonodd y Parchedig Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn, lythyr ar ran 
Gweithgor Cymru ac Ewrop at yr Eglwys Lutheraidd Almaeneg ei hiaith yng Nghymru ac 
esgobion yr Eglwys Gatholig yng Nghymru. Yr oedd yr Eglwys Lutheraidd wedi mynegi awydd i 
helpu aelodau wrth gofrestru am ‘statws sefydledig’, ac yr oedd yr Eglwys Gatholig, fel rhan o 
Gynhadledd Esgobion Catholig Cymru a Lloegr, yn ymdrin yn uniongyrchol â’r mater gyda’r 
Swyddfa Gartref. Gwnaed holl enwadau Cytûn yn ymwybodol o’r cynllun. 

Amddiffyn datganoli: 

Mae Cymru yn gyfrifol ar hyn o bryd am weithredu cyfreithiau perthnasol yr UE mewn meysydd 
fel amaethyddiaeth a’r amgylchedd, felly rhaid aros i weld pa bwerau a gedwir wedi i’r 
trafodaethau ddod i ben. Rhaid nodi hefyd fod polisi cyffredinol y DU yn rhwym o fod ag 
oblygiadau i Gymru.  

Mynegodd ymateb Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn i Bapur Gwyn y Mesur Diddymu Mawr y 
farn na ddylai gadael yr UE ynddo’i hun arwain at newid yn ffiniau datganoli, gan sicrhau y 

perchir canlyniad Refferendwm Cymru yn 2011.36  

Bu Cytûn yn bendant eu barn wrth fynegi pryderon ar ran eglwysi yng Nghymru y dylai unrhyw 
bwerau datganoledig gael eu goruchwylio yn ddigonol gan y ddeddfwrfa berthnasol.  

Hyd nes yr amlinellir llwybr clir ar gyfer dyfodol Prydain y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, bydd 
maint y bygythiad i ddatganoli yn ansicr. Gan gadw hyn mewn cof, bydd mudiadau ledled 
Cymru (gan gynnwys Cytûn) yn parhau i gadw llygad barcud ar ddigwyddiadau. 

                                                 
34 BBC, ‘Ministers urged to protect right of EU citizens in UK’. Available at: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-

39151755 (Mawrth 2017). 
35 Free Church Group, ‘Referendum Response’. Ar gael yn: http://www.buw.org.uk/free-eglwysi-group-

Refferendwm-response/ (Mehefin 2016).  
36 Cytun, ‘Ymgynghoriad ar y Bil Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru’, Mai 2017. Ar gael yn: 

http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/7.-Ymgynghoriad-ar-y-Bil-Diddymu-Mawr-ai-

oblygiadau-i-Gymru-Mai-2017.pdf  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39151755
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39151755
http://www.buw.org.uk/free-churches-group-referendum-response/
http://www.buw.org.uk/free-churches-group-referendum-response/
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/7.-Ymgynghoriad-ar-y-Bil-Diddymu-Mawr-ai-oblygiadau-i-Gymru-Mai-2017.pdf
http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/7.-Ymgynghoriad-ar-y-Bil-Diddymu-Mawr-ai-oblygiadau-i-Gymru-Mai-2017.pdf
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Gwarantu cyllid i Gymru:  

Fel y crybwyllwyd eisoes, mae Cymru yn wynebu cryn her o ran sicrhau parhad wedi Brexit o’r 
arian sydd wedi helpu yn sylweddol y cymunedau tlotach neu wledig. Mae llawer o’r cyllid hwn 
wedi canoli ar gefnogi cymunedau amaethyddol. Fel y addawyd yng Nghyllideb Hydref 2018, yr 
oedd Cymru i dderbyn £550m yn ychwanegol dros y tair blynedd nesaf, i’w wario lle tybiai 
Llywodraeth Cymru’n addas, yn ogystal â Bargen Twf Gogledd Cymru fyddai’n werth £120m yn 
ychwanegol. Fodd bynnag, galwodd Llywodraeth Cymru’r arian ychwanegol hwn yn 

“siomedig”, ac y mae llawer yn pryderu am oblygiadau pellach i gyllid Cymru wedi Brexit.37 

O 2.1 miliwn hectar o dir Cymru, mae tir amaethyddol a thir comin yn cyfrif am 1.8 miliwn 
(88%), gyda Llywodraeth Cymru yn diffinio 20% o gyfanswm poblogaeth Cymru fel rhai sy’n 
byw mewn ardaloedd gwledig.38 Dim ond Caerdydd a Chasnewydd sy’n cael eu diffinio fel 

ardaloedd hollol drefol. 

Ers 2000, derbyniodd Cymru £5.3 biliwn mewn Cronfeydd Strwythurol ac (yn fwy pwysig i 
ardaloedd gwledig) y Polisi Amaethyddol Cyffredin39. Bwriad hwn yw cefnogi rhannau gwledig 
yr Undeb Ewropeaidd a ffermwyr, ac y mae’r arian hwn wedi rhoi llawer o gymorth ariannol 

gwerthfawr, yn enwedig i Gymru. 

Daeth cyfnod taliadau’r PAC i ben ar gyfnod o 
newid mawr i dirwedd ffermio Cymru. Er 
enghraifft, mae cyfanswm y gweithlu ar 
ffermydd Cymru wedi disgyn o 5% ers 2009. 
O ganlyniad i’r newid hwn, gall 
ansefydlogrwydd ac ansicrwydd darfu ar 
gymunedau gwledig ac amaethyddiaeth yn 

gyffredinol. 

Mynegwyd pryderon yn ystod ymgyrch y 
Refferendwm nad oedd Cronfeydd Strwythurol 
yn mynd at brosiectau oedd angen 
cefnogaeth. Er enghraifft, pleidleisiodd y 
Cymoedd oll i Adael, er eu bod yn 
draddodiadol yn cefnogi Llafur Cymru, oedd 
yn llethol gefnogol i Aros, a bod 
buddsoddiadau mawr wedi dod o’r Undeb 
Ewropeaidd dros y ddwy ddegawd ddiwethaf. 
Trafododd ymchwil gan Brifysgol Caerdydd ac 
YouGov yr hyn oedd yn cael eu tybied fel 
‘eliffantod gwyn’ a ‘phrosiectau balchder’ nad 
oeddent yn cael eu hystyried o werth tymor-hir 
i bobl leol.40 

                                                 
37 BBC, ‘Budget 2018: Extra £550m for Welsh Government, chancellor says’, 29/10/2018. (Ar gael yn 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46006697 ). 
38 Llywodraeth Cymru, ‘Ystadegau Amaethyddol Cymru 2016’, 06/2018. Ar gael yn: 

https://gov.wales/docs/statistics/2018/180130-welsh-agricultural-statistics-2016-ency.pdf . 
39 HOC, ‘UK Funding from the EU’. 
40 http://www.independent.co.uk/voices/south-wales-valleys-brexit-vote-leave-a8021051.html  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46006697
https://gov.wales/docs/statistics/2018/180130-welsh-agricultural-statistics-2016-ency.pdf
http://www.independent.co.uk/voices/south-wales-valleys-brexit-vote-leave-a8021051.html
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Bod yn agored tuag at Ewrop:  

Waeth beth fo barn rhywun am yr Undeb Ewropeaidd, mae parhau i fod ag agwedd agored a 
chyfeillgar tuag at ein cymdogion Ewropeaidd yn hanfodol er mwyn atal rhwygiadau mewn 
cymunedau. Mater allweddol i’w oresgyn fydd y posibilrwydd o golli’r rhyddid i symud, a 
gyflwynwyd gan Gytundebau Maastricht a Lisbon. Gall fod yn anodd gwahanu polisi mewnfudo 
oddi wrth yr hyn sydd fel petai wedi datblygu yn ‘syniad symbolaidd am fod yn agored i 
ddiwylliannau a phrofiadau newydd’.41 

Bu Prydain yn ymwneud â phwerau Ewropeaidd ers canrifoedd cyn ymuno â’r Undeb 
Ewropeaidd, felly mae’n bwysig sicrhau nad yw peidio â bod hyn aelod yn arwain at fod yn 
ynysig a chul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Collins, K. ac O’Reilly, K. (2018) ‘What does Freedom of Movement mean to British citizens living in the EU-27? 

Freedom, mobility and the experience of loss’. London: Goldsmiths. (Ar gael yn 

https://brexitbritsabroad.com/brexit-brits-abroad-reports/ ).  

https://brexitbritsabroad.com/brexit-brits-abroad-reports/
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5. Yr olwg o Ewrop: 
 

Undeb Ewropeaidd:  

Bu’r UE yn gyson ei 

safbwynt am Brexit, er 

mawr siom i’r cyfryngau 

sydd yn draddodiadol wedi 

cefnogi Brexit, megis y 

Daily Mail, gan gefnogi 

trafodaethau ond heb 

ganiatáu gormod o 

gonsesiynau i’r DU. 

 

Bu peth meddylfryd ymysg 

27 cenedl yr UE fod 

Prydain wedi derbyn 

triniaeth arbennig trwy ei 

haelodaeth, yn enwedig 

gyda chyflwyno ad-daliad ar 

eu cyfraniad i gyllid yr UE 

ym 1985. Wedi Brexit, gyda gostyngiad yng nghyfraniad ariannol Prydain mae pryder cynyddol 

i atal triniaeth rhy arbennig. (Mae’n werth sylwi, os ceidw’r DU rywfaint o ymwneud a rhai o 

raglenni’r UE – sydd yn eithaf tebygol - megis Horizon 2020, y bydd disgwyl iddi gyfrannu at 

gyllid yr Undeb Ewropeaidd i ryw raddau). Gyda llywodraeth newydd yr Eidal yn dod i rym, 

gallai lleisiau Ewrosgeptig eraill ledled Ewrop ennill momentwm os gwelir bod Prydain yn cael 

bargen rhy ffafriol.  

 

Fel at 15 Ionawr, dywedwyd bod yr UE wedi syfrdanu gan y modd y trechwyd Theresa May yn 

Nhŷ’r Cyffredin, ond eu bod wedi cadarnhau na fyddai mwy o ddewis i ail-drafod, gan ofni yn 

hytrach y gallai Brexit Heb Gytundeb gael ei wireddu bron yn ddamweiniol. 

 
Mae lleisiau ymysg yr aelod-wladwriaethau wedi amlygu’r hyn a welir fel ansicrwydd a diffyg 

eglurder llwyr ar ran dosbarth gwleidyddol Prydain. Pwysleisiodd Gweinidog Materion Tramor 

Ffrainc Nathalie Loiseau ei bod yn “dechnegol bosib” o hyd oedi Brexit neu gynnal ail 

Refferendwm, ond fod angen i ddosbarth gwleidyddol Prydain benderfynu ynghylch yr hyn sy’n 

debyg o ddigwydd (a hynny rhag blaen).42 

 

Does fawr o amheuaeth nad yw Prydain mewn sefyllfa gref yn y trafodaethau oherwydd diffyg 

sicrwydd, cau’r drws ar drafodaethau pellach, a’r terfyn amser o Fawrth 29  yn prysur agosáu. 

Gyda’r ansefydlogrwydd hwn a’r posibilrwydd o darfu cymdeithasol a gwleidyddol pellach, 

mae’n bwysicach nac erioed yn awr i ddwyn cymunedau ynghyd, atal gelyniaethu a gweithio lle 

                                                 
42 Bloomberg, ‘EU expresses Horror at Brexit Vote, Refuses to Reopen Deal’, 15/01/2019. Ar gael yn: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/eu-expresses-horror-at-brexit-vote-but-refuses-to-reopen-

deal.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/eu-expresses-horror-at-brexit-vote-but-refuses-to-reopen-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/eu-expresses-horror-at-brexit-vote-but-refuses-to-reopen-deal
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bo modd gyda’r awdurdodau perthnasol i warantu cefnogaeth ddigonol i bob carfan o 

gymdeithas, fel gyda’r cynllun ‘statws sefydledig’. 

 

Eglwysi Ewrop:  

 

Ar 16 Tachwedd 2018, cynhaliwyd cynhadledd eciwmenaidd o eglwysi, academyddion a 

gwleidyddion ym Mhalas Lambeth i ystyried sut i hyrwyddo eu gwaith gyda’i gilydd fel eglwysi 

unedig Ewropeaidd wedi Brexit. Nododd crynodeb o’r gynhadledd: “i ni ddatgan ynghyd ein 

hundod fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist a’n hawydd i wneud yr undod hwnnw yn fwy 

gweladwy i’r byd, er ein mwyn ein hunain ac er mwyn Ewrop sydd mewn perygl difrifol o 

raniadau mewn amrywiol ffyrdd.” 

 

Ymatebodd y Dr Robert Innes, yr Esgob yn Ewrop, mewn araith ar 11 Rhagfyr 2018, i ohirio’r 

bleidlais yn y Senedd ar Gytundeb Ymadael a’r UE: “Mae’n ddryslyd iawn i Ewrop. All fy 

ffrindiau Ewropeaidd ddim deall beth sy’n mynd ymlaen yn y DU. Mae’n drist iawn i mi weld fy 

ngwlad yn y cyflwr hwn o ddryswch.” Dywedodd hefyd y byddai Brexit heb gytundeb yn 

“drychinebus. . . Rydym yn  nhir anwybod, ac mae’n anodd gweld i ble’r awn yn awr. Dwyf i 

ddim yn meddwl y bydd 27UE yn ail-drafod y cytundeb ymadael, er y gallai’r Prif Weinidog  

gael eglurder am rai pethau.... Byddai’n anghyfrifol i’r Llywodraeth grwydro’n ddiamcan tuag at 

ddim bargen.”43 

 

Gydag Iwerddon yn ganolog i lawer o’r dadleuon, addawodd Archesgob Dulyn, y Dr Michael 

Jackson, y byddai Eglwys Iwerddon yn parhau i weithio fel mudiad trawsffiniol: “Dyletswydd a 

chyfle aelodau Eglwys Iwerddon . . . yw parhau i gyfrannu, yn sicr ym Mrwsel ac mewn 

mannau eraill. I’r mathau o gyfarfodydd ynghylch materion sifig a diwylliannol a gynigir yng  

nghytundebau’r UE a thrwy’r sefydliadau Ewropeaidd.”44 

 

Ar waethaf yr hyn sy’n edrych fel prinder lleisiau o du’r gymuned ffydd Ewropeaidd, bu 

esgobion Prydain yn codi eu lleisiau’n gyson ynghylch proses drafod Brexit. Ar 23 Ionawr, er 

enghraifft, dywedodd Esgob Lincoln, y Gwir Barchedig Christopher Lowson: “Fel cenedl, 

aethom trwy heriau eithaf arwyddocaol dros y canrifoedd ac fe ddaethom o hyd i ffordd 

drwyddynt. Fel Cristnogion, yr ydym yn credu y bydd Duw yn canfod ffordd ymlaen.”45 Mae’n 

werth nodi mai ef oedd un o’r pedwar esgob i bleidleisio yn erbyn bargen y Prif Weinidog yn 

Nhŷ’r Arglwyddi. 

 

Un o’r lleisiau amlycaf fu un y Tra Pharchedig Justin Welby, Archesgob Caergaint. Bu’n llafar 

iawn ynghylch gwahanol agweddau ar Brexit, gan godi pryderon am effaith senario dim bargen 

ar y bobl dlotaf ym Mhrydain46, galw am ail Refferendwm47 neu bwysleisio’r angen am i eglwysi 

“ymdrechu i geisio cymod” yn erbyn cefndir o frwydo gwleidyddol mewnol”48. 

                                                 
43 Ar gael yn: https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-

leaves-Eureopeans-bemused.  
44 Ar gael yn: https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-

leaves-Europeans-bemused.  
45 Ar gael yn: https://www.churchtimes.co.uk/articles/2019/18-january/news/uk/put-aside-differences-to-find-a-

way-through-on-brexit-bishop-lowson-tells-politicians.  
46 Ar gael yn: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/14/justin-welby-no-deal-brexit-would-harm-

poorest-uk.  

https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-leaves-Eureopeans-bemused
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-leaves-Eureopeans-bemused
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-leaves-Europeans-bemused
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/14-december/news/uk/uk-political-chaos-over-brexit-leaves-Europeans-bemused
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2019/18-january/news/uk/put-aside-differences-to-find-a-way-through-on-brexit-bishop-lowson-tells-politicians
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2019/18-january/news/uk/put-aside-differences-to-find-a-way-through-on-brexit-bishop-lowson-tells-politicians
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/14/justin-welby-no-deal-brexit-would-harm-poorest-uk
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/14/justin-welby-no-deal-brexit-would-harm-poorest-uk
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Er i amrywiol eglwysi Ewropeaidd ruthro i ymateb yn syth wedi cyhoeddi canlyniad y 

Refferendwm (a drafodwyd yn rhifyn blaenorol yr adroddiad hwn), ni fu llawer o ymateb ers 

hynny. Mae’n debyg y daw mwy unwaith y cytunir ar y penderfyniad terfynol. 

 

 

6. Casgliad – Beth nesaf? 
 

Fel y nodwyd yn rhifyn blaenorol yr adroddiad hwn, cododd y Refferendwm “her nas gwelwyd bron 

erioed o’r blaen gyda rhaniadau amlwg mewn trefi, pentrefi, dinasoedd a chymunedau ledled 

Cymru”. Gall yr ansicrwydd hwn darfu mewn llawer modd, yn gymdeithasol, ariannol a gwleidyddol  

ar draws y DU, yn dibynnu ar ganlyniad cyfnodau olaf y broses drafod.  

 

Fodd bynnag, mae gobaith yn hanfodol ar adegau ansicr. Er y gall y canlyniadau fod yn andwyol, 

mae’n debyg y gwelir manteision a chyfleoedd hefyd. Os gallwn ni, fel cymunedau ffydd, barhau i 

feithrin teimladau cynnes tuag at weddill Ewrop (a’r byd), nid oes raid i aelodaeth o’r Undeb 

Ewropeaidd ddiffinio ein lle fel gwlad. 

 

Bydd Cytûn a Gweithgor Cymru ac Ewrop yn parhau i gynrychioli eglwysi ar draws Cymru trwy 

ymateb i’r polisïau a fabwysiedir gan y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd y DU. Hefyd, bydd yn 

parhau i ymwneud â mudiadau ffydd ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a gweddill Ewrop i lunio 

cysylltiadau cyfeillgarwch cadarn ac ymdrechu i ddarparu’r gymdeithas orau oll i’r bobl sy’n troi 

atom am arweiniad. 

 

Nid yw amcanion Gweithgor Cymru ac Ewrop wedi newid. Da o beth yw i ni gau yma trwy 

ddisgrifio’r egwyddorion sy’n ein tywys: “Wrth i adael yr Undeb Ewropeaidd yn awr gael ei 

wireddu, rhaid i ni gynnal y bobl y bydd eu bywydau yn newid mewn ffyrdd na fuasent hwy 

wedi eu dymuno,” meddai’r Dr Patrick Coyle, Cadeirydd Cytûn. “Rhaid deall yr anghytundeb a 

ddatgelwyd gan y Refferendwm mewn cymunedau nad ydynt wedi elwa oherwydd globaleiddio 

a chymryd camau i ddatblygu’r meysydd hynny. Rhaid wynebu’r hiliaeth a’r senoffobia cudd a 

ddatgelwyd gan ymgyrch y Refferendwm. Bydd angen i’r Eglwysi fod yno gyda’r sawl sydd 

angen cysur ac anogaeth ac yn anad dim, bod yn dangnefeddwyr ac yn gymodwyr.” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
47 Ar gael yn: https://www.express.co.uk/news/politics/1070049/brexit-latest-news-archbishop-of-canterbury-

justin-welby-people-s-vote-no-deal.  
48 Ar gael yn: https://www.premier.org.uk/News/UK/Archbishop-Justin-Welby-says-Christians-must-be-reconcilers-

in-face-of-Brexit-division.  

https://www.express.co.uk/news/politics/1070049/brexit-latest-news-archbishop-of-canterbury-justin-welby-people-s-vote-no-deal
https://www.express.co.uk/news/politics/1070049/brexit-latest-news-archbishop-of-canterbury-justin-welby-people-s-vote-no-deal
https://www.premier.org.uk/News/UK/Archbishop-Justin-Welby-says-Christians-must-be-reconcilers-in-face-of-Brexit-division
https://www.premier.org.uk/News/UK/Archbishop-Justin-Welby-says-Christians-must-be-reconcilers-in-face-of-Brexit-division
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Atodiad 1: Cyhoeddiadau Ewropeaidd Cytûn 

 
• Cyflwyniad i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin, 2 Medi 2016. Ffynhonnell:  

• Cyflwyniad i’r Cyd-bwyllgor Seneddol ar Hawliau Dynol ar oblygiadau Brexit ar 

hawliau dynol, 29 Medi 2016 

• Cyflwyniad i Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, 24 Tachwedd 2016 

• Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru: Cyflwyniad i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau gan Cytûn 

• Adroddiad Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn, Mawrth 2017 

• Papur Gwyn Mesur Diddymu Mawr Llywodraeth y DU: Ymateb cychwynnol gan 

Swyddog Polisi Cytûn, 31 Mawrth 2016 

• Ymgynghoriad ar y Mesur Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru, Mai 2017 

• Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgo9rau’r Cynulliad ynghylch Mesur yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael), Medi 2017 

• Blwyddyn Ymlaen: Sut y mae arweinyddion eglwysig yng Nghymru yn ymateb i 

bleidlais Brexi  

• Gwytnwch a pharatoi: Ymgynghoriad y Cynulliad ynghylch paratoadau Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Brexit 

• Pwerau ym Mesur yr UE (Ymadael) i wneud deddfwriaeth eilaidd. Cyflwyniadau gan 

Weithgor Cymru ac Ewrop Cytûn 

• Trafodaethau Erthygl 50– Briffio gan Swyddog Polisi Cytûn 

• Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylchedd: cyflwyniad Cytûn 

16 05 18. 

• Cytundeb Rhyng-lywodraethol y DU/Cymru a Mesur Ymadael â’r UE: Briffio gan y 

Swyddog Polisi 21 05 18 

• Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch a Phellach – ymateb Cytûn  

• Ymateb Cytûn i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Egwyddorion a Llywodraethiant 

Amgylcheddol 02 08 18 

• Ymateb Cytûn i Brexit a’n Tir, Hydref 2018 
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Atodiad 2: Llyfryddiaeth 

 
• Alston, Yr Athro Philip, ‘Statement on Visit to the United Kingdom’, 16/11/18. 

• BBC, ‘Budget 2018: Extra £550m for Welsh Government, chancellor says’, 

29/10/2018. Ar gael yn at https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46006697. 

• BBC, ‘Ministers urged to protect right of UE citizens in DU’, Mawrth 2017. Ar gael yn: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39151755.  

• Bloomberg, ‘UE expresses Horror at Brexit Vote, Refuses to Reopen Deal’, 

15/01/2019. Ar gael yn: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-

15/eu-expresses-horror-at-brexit-vote-but-refuses-to-reopen-deal.  

• Collins, K. ac O’Reilly, K. ‘What does Freedom of Movement mean to British citizens 

living in the UE-27? Freedom, mobility and the experience of loss’. London: 

Goldsmiths, 2018. Ar gael yn https://brexitbritsabroad.com/brexit-brits-abroad-

reports/. 

• Curtice, Yr Athro John, ‘A nation of remainers and leavers? How Brexit has forged a 

new sense of identity’, 22/10/2018. Ar gael yn: whatukthinks.org/eu/a-nation-of-

remainers-and-leavers-how-brexit-has-forged-a-new-sense-of-identity/. 

• Cytûn, ‘Ymgynghoriad ar y Bil Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru’, Mai 2017. Ar 

gael yn: http://www.cytun.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/7.-Ymgynghoriad-ar-

y-Bil-Diddymu-Mawr-ai-oblygiadau-i-Gymru-Mai-2017.pdf 

• Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru, ‘Wales’ free churches’ concern about tone of Brexit 

debate’, Tachwedd 2016. Ar gael yn: http://www.urcwales.org.uk/news/wales-free-

churches-concern-about-tone-of-brexit-debate/. 

• Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, ‘Paper I10 Mission Committee: The 2017 General 

Election’, 05/2017. Ar gael yn: 

http://urc.org.uk/images/MissionCouncil/May2017/I10-The-2017-General-

Election-MC-May-2017.pdf. 

• Yr Eglwys yng Nghymru, ‘Esgobion yn annog y Llywodraeth i roi pobl yn gyntaf ar ôl Brexit’. 

Ar gael yn https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/news/2017/03/esgobion-yn-annog-y-

llywodraeth-i-roi-pobl-yn-gyntaf-ar-ol-brexit/ 

• Full Fact, ‘EU immigration to the UK’, 23/07/2018. Ar gael yn 

http://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/. 

• Full Fact, ‘How did young people vote in the Brexit Referendum?’, 23/03/2018. Ar 

gael yn: https://fullfact.org/Europe/how-did-young-people-vote-brexit-Referendum/. 

• Full Fact, ‘What does leaving the UE mean for Wales?’, 15/07/2016. Ar gael yn 

https://fullfact.org/Europe/uk-leaving-eu-wales/. 

• Grŵp Eglwysi Rhyddion, ‘Referendum Response’, Mehefin 2016. Ar gael yn: 

http://www.buw.org.uk/free-churches-group-Referendum-response/.  

• The Guardian, ‘Hate crime surge linked to Brexit and 2017 terrorist attacks’, 

16/10/2018. Ar gael yn: https://www.theguardian.com/society/2018/oct/16/hate-

crime-brexit-terrorist-attacks-england-wales. 
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• Independent, ‘I spent a year researching why working-class Welsh people in the 

Valleys voted for Brexit, and this is what I found’, 26/10/2017. Ar gael yn: 

http://www.independent.co.uk/voices/south-wales-valleys-brexit-vote-leave-

a8021051.html). 

• Intergenerational Foundation, ‘Generations Apart? The growth of age segregation in 

England and Wales, 09/2016. Ar gael yn: http://www.if.org.uk/wp-

content/uploads/2016/09/Generations-Apart_Report_Final_Web-Version-1.pdf. 

• Ipsos Mori, ‘How Britain voted in the 2017 election’, 20/06/2017. Ar gael yn: 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2017-election. 

• Joseph Rowntree Foundation, ‘Poverty in Wales 2018’, 03/2018. Mwy o wybodaeth 

ar gael yn https://www.jrf.org.uk. 

• Llywodraeth Cymru, ‘Ystadegau Amaethyddol Cymru 2016’, 06/2018. Ar gael yn: 

https://gov.wales/docs/statistics/2018/180130-welsh-agricultural-statistics-2016-

ency.pdf. 

• The Policy Institute/ KCL/ The UK in a Changing Europe/ Ipsos Mori, ‘Brexit 

misperceptions’, 10/2018. Ar gael yn: http://ukandeu.ac.uk/research-

papers/brexit-misperceptions/ . 
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Atodiad 3: Amserlen Brexit a Chyfeiriadau 
 

• 24 Ebrill 2018: Cytundeb Rhynglywodraethol y DU-Llywodraeth Cymru yn paratoi’r ffordd i 

gydsyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Fesur yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ar 15 Mai 

2018.49 

• 26 Mehefin 2018: Mesur yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) yn derbyn y Cydsyniad Brenhinol ac 

yn dod yn Ddeddf Seneddol.50   

• 6 Gorffennaf 2018: Trafod Cynllun Chequers yng Nghabinet y DU, sydd yn arwain at nifer o 

ymddiswyddiadau, gan gynnwys yr Ysgrifennydd Brexit David Davis.51  

• 19-20 Medi 2018: Uwch-Gynhadledd Salzburg gydag arweinyddion yr UE yn arwain at ymateb 

cymysg i Gynllun Chequers yn dilyn trafodaethau pellach trwy gydol yr haf.52  

• 14 Tachwedd 2018: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi bod ei chabinet wedi cymeradwyo bargen a 

drafodwyd gyda’r Undeb Ewropeaidd.53 

• 15 Tachwedd 2018: Theresa May yn cyhoeddi Cytundeb Ymadael Ewropeaidd a Datganiad 

Gwleidyddol ynghylch natur perthynas yn y dyfodol â’r UE wedi mwy o drafodaethau i wella 

Cynllun Chequers. Mae’n arwain at nifer o ymddiswyddiadau, gan gynnwys yr Ysgrifennydd 

Gwladol dros Ymadael â’r UE, Dominic Raab.54   

• 25 Tachwedd 2018: Cynhelir uwch-gynhadledd arbennig o’r UE i drafod y fargen. Y 27 o 

arweinwyr eraill yr UE yn cytuno i’r Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol sy’n mynd 

gydag ef. 

• 3 Rhagfyr 2018:  Wedi dyfarniad fod y Llywodraeth wedi Sarhau’r Senedd trwy ddal cyngor 

cyfreithiol ar Brexit yn ôl, a cholli tair pleidlais allweddol, pum diwrnod o ddadleuon yn Nhŷ’r 

Cyffredin ar y  Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol yn cychwyn.   

• 4/5/6/7/10 Rhagfyr: Y Senedd yn trafod y fargen yn Nhŷ’r Cyffredin.  

• 4 Rhagfyr 2018: Y Cynulliad Cenedlaethol yn gwrthod cytundeb Brexit Theresa May mewn 

pleidlais symbolaidd. Yr Ysgrifennydd Cyllid bryd hynny, Mark Drakeford yn dweud fod y fargen 

yn groes i “fuddiannau sylfaenol” Cymru a’r DU, gan gefnogi gwelliant Plaid Cymru. ACau 

Ceidwadol ac UKIP yn gwrthwynebu’r gwelliant.  

• 10 Rhagfyr 2018: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi yr oedir y bleidlais tan fis Ionawr, i osgoi cael ei 

threchu, fwy na thebyg yn sylweddol. Dau ddiwrnod olaf y ddadl felly’n cael eu gohirio.  

• 11 Rhagfyr 2018: Llys Cyfiawnder Ewrop yn dyfarnu y gall y DU ddiddymu Erthygl 50 yn 

unochrog, a fyddai’n gwrthdroi proses Brexit.55  

                                                 
49 Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/collections/european-union-withdrawal-bill-agreement-between-

the-uk-and-welsh-governments.  
50 Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44615245.  
51 Ar gael yn: https://www.lbc.co.uk/news/the-news-explained/theresa-mays-chequers-deal-explained/ . 
52 Ar gael yn: https://www.ft.com/content/272457a4-bbef-11e8-8274-55b72926558f.  
53 Ar gael yn: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-live-update-latest-deal-pmqs-theresa-may-

cabinet-meeting-eu-brussels-a8632756.html.  
54 Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration. Mae’r 

ddolen hon yn cynnwys y ddwy ddogfen. 
55 Ar gael yn: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-court-case-ecj-ruling-article-50-theresa-may-

deal-uk-European-court-justice-latest-a8675541.html.  
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• 12 Rhagfyr 2018: Theresa May yn goroesi pleidlais o ddiffyg hyder gan ASau Ceidwadol ac yn 

parhau yn Brif Weinidog.56 

• 9 Ionawr 2019: Y ddadl yn ail-gychwyn yn Nhŷ’r Cyffredin. 

• 15 Ionawr 2019: Y Prif Weinidog yn ceisio cloi’r ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin gydag apêl derfynol i 

ASau i gefnogi ei bargen. Yna cynhelir y bleidlais, sydd yn ofyniad cyfreithiol dan Ddeddf 

Ymadael â’r UE 2018. Theresa May yn cael ei threchu, gan golli’r bleidlais ar ei bargen Brexit o 

432 pleidlais i 202.57 Yn syth wedyn, Jeremy Corbyn yn galw am bleidlais o ddiffyg hyder y 

diwrnod wedyn, sy’n methu o 19 pleidlais yn unig.58 

• 29 Mawrth 2019: Diwrnod Brexit; y diwrnod y mae’r DU i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd, oni 

fydd newid gwleidyddol sylweddol, megis ymestyn Erthygl 50. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46547246.  
57 Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46885828.  
58 Ar gael yn: https://www.parliament.uk/business/news/2019/parliamentary-news-2019/commons-debate-

motion-of-no-confidence-in-hm-government/  
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