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C R Y N O D E B  G W E I T H R E D O L

Llais Cymdeithas Sifil o fewn Datblygiadau 
Brexit 

1. Dylid gwrando ar lais cymdeithas sifil wrth 
wneud penderfyniadau ynglŷn â Brexit 

2. Mae gallu mudiadau cymdeithas sifil i ymateb yn 
gyfyng iawn.

3. Mae’r lefel o ansicrwydd a chymhlethdod sydd 
yn parhau i fodoli ynglŷn â datblygiadau Brexit 
yn cael effaith negyddol ar allu cymdeithas sifil i 
ddylanwadu a pharatoi am Brexit.

4. Mae angen gwneud mwy er mwyn ymgysylltu 
cymdeithas sifil â chenhedloedd/ awdurdodaethau 
datganoledig ac yn rhanbarthau Lloegr wrth 
wneud penderfyniadau ar Brexit.

5. Mae angen cynyddu argaeledd a hygyrchedd 
gwybodaeth ynglŷn â Brexit.

Cydweithio cymdeithas sifil

1. Mae cymdeithas sifil yn bryderus iawn ynglŷn â 
cholli neu wanhau ymgysylltiad gyda chymdeithas 
a rhwydweithiau Ewropeaidd.

2. Mae angen i gymdeithas sifil ar draws y Deyrnas 
Gyfunol gydweithio yn fwy ac yn fwy effeithiol, 
parhau i lunio’r broses Brexit, yn enwedig o 
amgylch y berthynas rhwng y DG a’r UE yn y 
dyfodol.

3. Mae Brexit wedi amlygu’r angen i fudiadau 
cymdeithas sifil rannu arfer da a meithrin  ras i’r 
brig mewn hawliau dynol, cydraddoldeb a safonau 
amgylcheddol standards.

Effaith Brexit ar gymunedau

1. Nid rhywbeth a allai effeithio ar ein cymdeithas 
a’n cymunedau yn y dyfodol yw Brexit, ond yn 
hytrach mae rhai o’i effeithiau negyddol yn cael eu 
teimlo eisoes.

2. Amlygodd fudiadau BME oedd yn cymryd 
rhan bod cymunedau eisoes yn canfod fod yna 
gynnydd mewn ymddygiad senoffobig a hiliol ers 
y refferendwm.

Effaith Brexit ar gyfansoddiad y DG

1. Mae Brexit wedi codi materion cyfansoddiadol 
sylweddol, gan gynnwys ein dealltwriaeth o 
setliadau datganoli a chydbwysedd pŵer oddi 
fewn iddyn nhw.

2. Mae’r Biliau Parhad datganoledig wedi arddangos 
a datgelu rhai o’r nodweddion cyfansoddiadol, a 
heriau a gwendidau datganoli o fewn y DG. 

3. Ceir angen sylweddol am strwythurau 
rhynglywodraethol newydd neu adnewyddedig ar 
draws y DG, ac fe ddylai bod ffyrdd i gymdeithas 
sifil ymgysylltu â’r rhain.

4. Yn ogystal â chodi materion ymarferol a 
chyfansoddiadol cul, mae Brexit wedi codi 
cwestiynau dyfnach a lletach ynglŷn â sut olwg 
ddylai fod ar y DG yn dilyn Brexit.

Datganoli amrywiol a Brexit
1. Er bod yna debygrwydd yn yr heriau i ddatganoli 

a achosir gan Brexit ar hyd y Deyrnas Gyfunol, 
ceir gwahaniaethau sylweddol ar hyn o bryd, yn 
ogystal â rhai sydd yn dechrau ymddangos, yn 
natur datganoli ar draws y DG. Bydd yn rhaid 
i wneuthurwyr polisi a chymdeithas sifil eu 
hystyried.

2. Mae yna effeithiau a thensiynau yn ymwneud â 
gadael yr UE sydd yn unigryw i Ogledd Iwerddon 
a’i chymdeithas yn yr oes ôl-gwrthdaro.

Dinasyddion yr UE yn y DG ar ôl Brexit
1. Mae cymdeithas sifil yn herio’r system mewnfudo 

arfaethedig ar gyfer dinasyddion yr UE wedi 
Brexit ac yn amlygu’r hyn sydd ei angen er mwyn 
amddiffyn eu hawliau’n well.

2. Mae Brexit wedi dod â nifer o faterion yn 
ymwneud â dinasyddiaeth, mudo a mewnfudo i’r 
wyneb. Dyma faterion sydd yn rhaid i gymdeithas 
sifil ymgysylltu â nhw er mwyn llunio ffyrdd o 
weithio ar lefelau datganoledig a DG yn y dyfodol.
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Brexit a’r fframwaith hawliau dynol
1. Mae’r UE wedi rhoi i ni’r isadeiledd ar gyfer 

fframwaith ein hawliau dynol ac felly mae Brexit 
yn cynrychioli risg sylweddol i’r modd y caiff yr 
hawliau hynny eu gwarchod.

2. Ceir pryder sylweddol o fewn cymdeithas sifil 
am atchweliad hawliau yn y dyfodol neu ddiffyg 
cynnydd i roi hawliau mewn lle o ganlyniad i 
beidio bod yn yr UE mwyach.

3. Rhaid i ni gadw’r Ddeddf Hawliau Dynol.

4. Mae pryder ynglŷn ag atchweliad hawliau dynol o 
ganlyniad i ac yn dilyn Brexit wedi rhoi ysgogiad 
o’r newydd i ni atgyfnerthu ein fframwaith 
hawliau dynol domestig.

Ariannu cymdeithas sifil ar ôl yr UE 
1. Mae’r ansicrwydd parhaus ynglŷn â’r hyn a fydd 

yn cymryd lle ariannu gan yr UE yn cael effaith 
negyddol ar gymdeithas sifil.

2. Mae angen felly i gymdeithas sifil weithio gyda’i 
gilydd er mwyn dylanwadu ar sut y dylai ariannu’r 
dyfodol ymddangos.

3. Rhaid i ariannu’r dyfodol fydd yn cymryd 
lle ariannu’r UE, fynd i’r afael â thlodi, 
anghydraddoldeb ac allgau cymdeithasol, a rhaid 
iddo barchu datganoli.

Brexit a Menywod
1. Bydd effeithiau negyddol Brexit ar fenywod 

yn llym, yn enwedig ar fenywod sydd wedi 
mewnfudo, sydd yn dlawd, yn anabl neu BAME

2. Mae menywod wedi cael eu tangynrychioli yn 
ystod y drafodaeth, creu polisi a’r cyfryngau 
mewn perthynas â Brexit.

3. Mae Brexit yn peryglu'r camau a wnaed tuag at 
gydraddoldeb i fenywod wedi i’r UE hyrwyddo 
hawliau’n sylweddol yn y maes yma.

4. Teimlodd mudiadau bod angen cymryd camau 
i sicrhau nad yw Brexit yn arwain at atchweliad 
hawliau neu lefelau llai o gydraddoldeb nac yn yr 
UE. Dylid sicrhau cydbwysedd a chynrychiolaeth 
i fenywod wrth drafod, penderfynu a gweithredu’r 
mesurau hyn.

Brexit a phlant a phobl ifanc
1. Ni chafodd lleisiau plant a phobl ifanc eu clywed 

yn natblygiadau a thrafodaethau Brexit.

2. Mae gan blant a phobl ifanc ystod eang 
o bryderon ynglŷn ag effeithiau Brexit ar 
gymunedau, ar y DG ac ar eu dyfodol.

Brexit ac iechyd & gofal cymdeithasol
1. Mae gan gymdeithas sifil bryderon sylweddol 

ynglŷn ag effaith Brexit ar iechyd corfforol, iechyd 
meddyliol, lles ac ansawdd bywyd, yn enwedig 
grwpiau sydd yn fwy bregus wrth wynebu’r 
risgiau hyn. Mae hyn o ganlyniad i effaith 
potensial ar lefelau staffio yn dilyn cyfyngiadau 
uwch ar fewnfudo, ac effaith economaidd Brexit 
yn peryglu gwasanaethau ac ansawdd bywyd pobl.

2. Mae diffyg sicrwydd parhaus ynglŷn ag effeithiau 
posib Brexit mewn perthynas â chael mynediad at 
feddyginiaethau, cyflenwadau meddygol, triniaeth 
ac ymchwil feddygol yn fater o breeder mawr  i 
gymdeithas sifil ac mae hyn cael effaith fawr ar les 
pobl eisoes.

3. Byddai ffin galed rhwng Gogledd Iwerddon ac 
Iwerddon yn cael effaith negyddol ar iechyd a 
gofal cymdeithasol.

 
Brexit ac amddiffyn yr amgylchedd
1. Byddai gadael yr UE yn golygu creu bylchau ym 

maes llywodraethiant amgylcheddol, ac nid yw’n 
glir eto sut fyddai’r bylchau hyn yn cael eu llenwi.
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