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Adnoddau i fyfyrwyr:
Gweithgaredd 1a: Gosod 4 Traethawd i Drefn Restrol

A 05

Yn wahanol i wledydd Ewropeaidd eraill, does gan Brydain ddim hanes o lawer o refferenda cenedlaethol. 

Pleidlais ar un mater yw refferenda, naill ai’n ymgynghorol neu’n gyfrwymol, lle mae mwyafrif syml o 

bleidleiswyr yn pennu enillydd, fel arfer rhwng dau ddewis deuol er enghraifft ‘gadael’ neu ‘aros’ yn y 

refferendwm ar fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd yn 2016.

Mae refferenda yn rhoi llais i’r cyhoedd yn gyffredinol ar faterion cyfansoddiadol, ac mae’r mwyafrif clir o 

bleidleiswyr sydd ei angen i ddewis neu wrthod y cynnig yn sicrhau bod canlyniad unrhyw refferendwm 

yn glir ac yn bendant, hyd yn oed pan fydd yn agos. Hefyd mae’n bosibl dadlau eu bod yn gadarnhaol i 

iechyd democratiaeth gan eu bod yn enghraifft o ddemocratiaeth uniongyrchol ar ei ffurf bresennol.

Hefyd mae refferenda yn rhoi dilysrwydd (legitimacy) i lywodraethau ymgymryd â diwygiadau 

cyfansoddiadol mawr fel datganoli. Roedd llywodraeth Tony Blair ar ôl 1997 eisiau ymgymryd â rhaglen 

ddatganoli a gafodd ei derbyn gan bleidleiswyr Cymru yn 1998 mewn pleidlais ‘Ie’ agos, ond yn anffodus 

cafodd ei gwrthod gan ddinasyddion Gogledd Ddwyrain Lloegr mewn refferendwm is drwy’r post.

Fodd bynnag, er eu bod nhw’n gallu bod yn bendant, mae refferenda yn achosi rhaniadau hefyd. Mae’r 

ffaith bod y rhan fwyaf o refferenda yn cael eu gwneud ar faterion dadleuol yn y DU yn sicrhau bod y 

canlyniadau’n agos (52% o blaid gadael yr UE, 55% yn erbyn annibyniaeth i’r Alban, tua 50.2% o blaid 

datganoli i Gymru), felly mae’n achosi awyrgylch ranedig a chwerw yn aml o gwmpas gwleidyddiaeth. 

Oherwydd natur y canlyniadau sydd fel arfer yn agos, mae’n bosibl herio’r canlyniad hefyd, mae 

enghreifftiau o hyn yn cynnwys yr SNP yn galw am ail refferendwm ar annibyniaeth, neu mae’n bosibl 

gwrthdroi’r canlyniad, fel digwyddodd gyda’r Refferendwm Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd 2016, a 

lwyddodd i wrthdroi pleidlais flaenorol yn 1974.

Hefyd mae refferenda wedi cael eu disgrifio fel gormes y mwyafrif gan fod lleiafrif bach o bleidleiswyr yn 

penderfynu ar gyfeiriad y wlad gyfan. Un ffordd o gyfyngu ar yr effaith hon yw ei gwneud hi’n ofynnol bod 

rhaid cael hyn a hyn o ganran sy’n pleidleisio. Mae hyn yn sicrhau bod rhaid i nifer penodol o bleidleiswyr 
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bleidleisio er mwyn i’r canlyniad gael ei dderbyn.

At ei gilydd, er bod refferenda clir a phendant yn creu gwrthdaro a rhaniadau, mae’n bosibl dadlau eu 

bod yn rhedeg yn groes i natur democratiaeth gynrychiadol. Mae achos cryf i’w wneud y byddai system 

bleidleisio sy’n fwy cynrychiadol a fyddai’n rhoi llais i bleidiau sydd â safbwyntiau lleiafrifol ar gwestiynau 

cyfansoddiadol, fel UKIP, yn ffordd fwy effeithiol yn y pen draw o benderfynu ar faterion gwleidyddol yn 

y dyfodol.
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B C5

Yn y cyfnod diweddar, bu mwy a mwy o ddadlau ynghylch pa mor effeithiol yw refferenda mewn 

gwirionedd wrth ddatrys materion gwleidyddol. Ar y naill law, byddai hi’n bosibl dadlau eu bod nhw’n 

effeithiol gan mai pleidlais IE/NA syml ydyn nhw a bod yr ochr sydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau’n ennill. 

Yn ogystal, mae enghreifftiau eglur sy’n helpu i gefnogi’r safbwynt hwn fel refferendwm datganoli a 

gynhaliwyd yng Nghymru yn 1997 a’r refferendwm system bleidleisio a gynhaliwyd yn 2011. Fodd bynnag, 

mae rhai refferenda yn gallu arwain at ganlyniad annhebygol sydd efallai heb gysylltiad, a gall hyn arwain 

at alwadau am ail refferendwm fel refferendwm Brexit. Dydy’r refferenda hyn ddim yn datrys y materion 

gwleidyddol gan nad yw pawb yn parchu’r canlyniad.

Mae dadl eglur i ddangos bod refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol gan mai pleidlais 

IE/NA yw hi lle mae’r mwyafrif yn ennill, h.y. mae’r ochr sydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau’n ennill. Mae 

hyn yn creu pleidlais syml y mae pawb yn gallu ei deall ac y dylen nhw barchu ei chanlyniad. At hynny, mae 

enghreifftiau eglur o refferenda sydd wedi helpu i ddatrys materion gwleidyddol fel refferendwm Datganoli 

yng Nghymru a gynhaliwyd yn 1997. Rhoddodd y refferendwm hwn ddewis i bobl Cymru a oedden nhw 

eisiau cynulliad datganoledig wedi’i greu yng Nghymru, a fyddai’n rhoi pwerau wedi’u datganoli o San 

Steffan i’r Cynulliad yng Nghymru. Mae’r pwerau hyn yn cynnwys gallu pasio deddfwriaeth mewn meysydd 

penodol fel addysg, yr amgylchedd a thrafnidiaeth. Cynhaliwyd y refferendwm hwn o ganlyniad i alwadau 

gan ASau Cymru a phobl Cymru am gael rhagor o bwerau o San Steffan. Pan gafodd y refferendwm ei 

gynnal, roedd gan lywodraeth Lafur Tony Blair fwyafrif o dros 160 o ASau, felly roedden nhw’n bwerus 

iawn yn y senedd a arweiniodd hyn at alwadau am roi rhai pwerau i Gymru fel bod buddiannau Pobl 

Cymru yn gallu cael eu cynrychioli’n well. Pleidleisiodd 60% dros ddatganoli ac o ganlyniad agorodd 

Cynulliad Cymru yn 1999. Mae’r enghraifft hon yn dangos yn eglur sut mae refferenda yn effeithiol wrth 

ddatrys materion gwleidyddol gan fod y cwestiwn a ddylai Cymru gael pwerau datganoledig yn gwestiwn 

mawr yng Nghymru ar y pryd, a helpodd y refferendwm hwn i ddatrys y mater unwaith ac am byth.

Er bod dadl i ddangos bod refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol, mae dadl eglur hefyd 

i gefnogi’r safbwynt nad ydyn nhw, ac mae enghreifftiau eglur lle nad yw refferenda o angenrheidrwydd 

wedi datrys y mater gwleidyddol o dan sylw. Enghraifft allweddol o hyn fyddai’r refferendwm Brexit a 



4

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Ateb enghreifftiol

Ateb enghreifftiol |  Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

gynhaliwyd ym mis Mehefin 2016 er mwyn penderfynu a fyddai’r DU yn gadael yr UE neu’n aros ynddo. 

Un o’r prif resymau pam cafodd ei alw gan y Prif Weinidog ar y pryd, David Cameron, oedd oherwydd ei 

fod i fod i helpu i uno’r Blaid Geidwadol, oedd yn rhanedig ar fater yr UE, yn ogystal â’r wlad gyfan. Er 

gwaetha’r ffaith i’r DU bleidleisio i adael yr UE o 51% i 49%, byddai’n bosibl dadlau nad yw’r refferendwm 

wedi datrys y materion gwleidyddol. Mae’n bosibl gweld hyn drwy’r ffaith bod y Blaid Geidwadol yn dal i 

fod yn rhanedig yn ogystal â’r cyhoedd gan fod galwadau am gynnal ail refferendwm er mwyn gwrthdroi’r 

canlyniad. Mae’r enghraifft hon yn dangos sut nad yw refferenda bob amser yn effeithiol wrth ddatrys 

materion gwleidyddol.

I gloi, ar ôl edrych ar ddwy ochr y ddadl o ran a yw refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion 

gwleidyddol, rwy’n credu eu bod nhw. Mae hyn oherwydd, er bod enghreifftiau lle maen nhw wedi achosi 

rhaniad yn y wlad fel refferendwm Brexit, y ffaith mai pleidlais IE/NA syml yw hi lle mae’r mwyafrif yn ennill 

ynghyd ag enghreifftiau allweddol o refferenda sydd wedi datrys materion gwleidyddol fel refferendwm 

Datganoli yng Nghymru a gynhaliwyd yn 1997.
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C C5

Refferendwm yw pan fydd y senedd yn methu dod i farn eglur ar fater penodol, fel arfer penderfyniad a 

fydd â chanlyniadau enfawr i’r cyhoedd, felly yn lle pleidleisio ar y mater mae’r senedd yn rhoi’r mater i’r 

etholwyr gael penderfynu. Maen nhw’n enghraifft o ddemocratiaeth uniongyrchol ar ei ffurf fwyaf pur. Fel 

arfer mae refferenda yn cael eu defnyddio ar gyfer cwestiynau IE neu NA fel bod hyn yn syml i’r cyhoedd.

Refferenda yw’r ffurf fwyaf pur ar ddemocratiaeth. Mae hyn yn golygu nad oes neb yn gallu dadlau yn 

erbyn y canlyniad oherwydd mai dyna bleidleisiodd y mwyafrif drosto. Er enghraifft yn 2015 cynhaliodd 

y DU refferendwm i benderfynu ar fod yn aelod o’r UE. Pleidleisiodd y wlad tua 52% i adael, felly bydd 

Prydain yn gadael yr UE nawr oherwydd mai dyna bleidleisiodd y mwyafrif drosto. Maen nhw’n effeithiol 

wrth ddatrys anghydfodau gwleidyddol oherwydd does dim gwahaniaeth beth yw’r ddadl yn erbyn y 

system wleidyddol, does dim gwahaniaeth o gwbl ac ewyllys yr etholwyr i gyd sy’n penderfynu ar hyn.

Fodd bynnag, oherwydd natur y materion y mae refferenda yn cael eu defnyddio ar eu cyfer, mae’n golygu 

bod y ddadl dros bob ochr fel arfer yn agos iawn ac felly mwyafrif bach iawn sy’n penderfynu canlyniad 

refferenda fel arfer. Er enghraifft yn refferenda’r UE roedd y rhaniad tua 48% a bleidleisiodd dros aros a 

pleidleisiodd 52% dros adael. Mae hyn yn golygu, er i’r mwyafrif bleidleisio dros adael, pleidleisiodd bron 

i hanner y boblogaeth dros aros sydd efallai’n gallu achosi rhaniadau yn y Gymdeithas a hefyd rhaniadau 

enfawr mewn pleidiau gwleidyddol sy’n gallu drysu etholwyr a gwanio llywodraethau.

I gloi, does dim dwywaith bod refferenda yn effeithiol. Nhw yw’r ffurf fwyaf pur ar ddemocratiaeth; fodd 

bynnag mae potensial iddyn nhw greu problemau ychwanegol a rhagor o faterion gwleidyddol. Ar y cyfan, 

mae refferenda yn hynod effeithiol wrth ddatrys yr un mater gwleidyddol maen nhw’n cael eu defnyddio 

ar ei gyfer.
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D C5

Mae’n ddadleuol a yw refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol ai peidio. Mae pobl yn 

dadlau o’u plaid ac yn eu herbyn, ac felly rhaid ystyried nifer o faterion cyn dod i farn gyffredinol.

Ar y naill law, byddai llawer yn dadlau bod refferenda mewn gwirionedd yn helpu i ddatrys materion 

gwleidyddol. Mae hyn oherwydd y ffaith eu bod nhw’n gofyn cwestiynau pwysig yn uniongyrchol i’r 

etholwyr. Dyma ddemocratiaeth uniongyrchol, o bosibl y ffurf buraf ar ddemocratiaeth. Mae hyn yn golygu 

bod pleidleiswyr yn gallu lleisio barn yn llawn ar faterion arwyddocaol ac felly sicrhau canlyniad cadarn, 

pendant. Er enghraifft, rhoddodd refferendwm yr UE yn 2016 a refferendwm Deddf Erthylu Iwerddon 

2018, ganlyniadau eglur y byddai’n bosibl gweithredu arnyn nhw wedyn. Felly, mae refferenda yn datrys 

materion gwleidyddol gan nad yw hi’n hawdd diystyru barn cenedl.

Ar y llaw arall, mae pobl wedi dadlau bod refferenda yn aneffeithiol gan fod gwybodaeth gamarweiniol a/

neu anghywir yn gallu cael ei lledaenu. Mae hyn yn golygu bod mater yn gallu mynd yn llai eglur hyd yn oed 

nag roedd o’r blaen, felly mae’n atal y broses ddemocrataidd gan fod dwy ochr yr ymgyrch yn cynhyrchu 

dadleuon hynod amheus nad ydyn nhw’n cyfrif llawer mewn gwirionedd. Er enghraifft, cynhyrchodd 

Refferendwm yr UE yn y DU yn 2016 honiadau amheus ar y ddwy ochr. Cyflwynodd yr Ymgyrch Gadael 

addewid camarweiniol o £350 miliwn y flwyddyn mewn cyllid ychwanegol i’r GIG, tra rhagfynegodd yr 

Ymgyrch Aros yn anghywir y byddai trychineb economaidd a rhyfel posibl yn Ewrop. Felly, os o gwbl, gall 

refferenda waethygu materion gwleidyddol yn hytrach na’u datrys nhw.

Pwynt o blaid refferenda yw eu bod nhw’n gallu datrys rhaniadau mewn pleidiau sy’n llywodraethu. Mae 

hyn yn golygu bod materion gwleidyddol arwyddocaol sydd wedi cael eu datblygu gyda’r llywodraeth ei 

hun yn gallu cael eu datrys, gan fod barn yr etholwyr yn cael ei hystyried yn gyffredinol fel y penderfyniad 

eithaf. Er enghraifft, yn Refferendwm yr UEE yn 1975 a phleidlais yr UE yn 2016, roedd materion ynghylch 

rhaniadau yn y pleidiau oedd yn llywodraethu, y Blaid Lafur a’r Blaid Geidwadol yn y drefn honno. I bob 

pwrpas, llwyddodd y pleidleisiau i dawelu adain o bob plaid a oedd yn anghytuno. Mae hyn yn golygu bod 

refferenda yn gallu bod yn effeithiol gan eu bod yn rhoi cyfeiriad unigol, mwy unedig i lywodraethau a 

phleidiau fel ei gilydd.
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Ar y llaw arall, gall refferenda fod yn aneffeithiol pan fydd y cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn arbennig o 

gymhleth. Mae hyn oherwydd ei bod hi bron yn amhosibl rhoi materion penodol i bleidlais ‘ie’ neu ‘na’ 

syml, gan fod iddyn nhw amryw o agweddau a nodweddion y mae’n rhaid eu hystyried yn fanwl yn ôl eu 

teilyngdod eu hunain. Eto, gan ddychwelyd at refferendwm yr UE yn 2016, methodd y bleidlais ddatrys 

cwestiwn perthynas y DU yn y dyfodol â’r Undeb Ewropeaidd; mae’r frwydr rhwng cefnogwyr ‘Brexit Caled’ 

a ‘Brexit Meddal’ wedi mynd yn fwyfwy chwerw oherwydd y dryswch hwn. Felly mae refferenda yn gallu 

bod yn aneffeithiol oherwydd nad ydyn nhw’n datrys pob agwedd ar faterion cymhleth; maen nhw’n 

cynrychioli man cychwyn, eto dydyn nhw ddim yn gallu sicrhau bod pob cam yn cael ei gyflawni’n briodol.

Mae refferenda yn cael eu canmol am helpu i ddatrys mater penodol; sef cyfranogaeth wleidyddol. 

Ystyr hyn yw, drwy gyflwyno dewis deuol ar un mater, efallai fod pleidleiswyr yn fwy tueddol o ddod 

allan i bleidleisio; mae’n torri ar draws y wleidyddiaeth bleidiol arferol ac yn cyflwyno delwedd o bwys 

cenedlaethol mawr. Yn benodol, cynhyrchodd Refferendwm yr UE ganran a bleidleisiodd o 72.1%, yr uchaf 

ers blynyddoedd lawer. Felly mae refferenda yn gallu helpu i ddatrys y broblem bod llai o gyfranogaeth 

drwy apelio’n uniongyrchol at y cyhoedd.

Ar y llaw arall, gall cwestiynau sydd â gogwydd a/neu gwestiynau camarweiniol wneud i refferenda fod 

yn aneffeithiol. Ystyr hyn yw, os yw’r dewis sy’n cael ei gyflwyno i bleidleiswyr wedi’i sgiwio mewn unrhyw 

ffordd, mae’n creu materion gwleidyddol ei hun ac mae’n cael ei ystyried yn ddewis sy’n tanseilio’r broses 

ddemocrataidd. Er enghraifft, yn Refferendwm Annibyniaeth yr Alban 2014, dywedodd y comisiwn 

etholiadol fod gogwydd gan Lywodraeth yr Alban, gyda’r cwestiwn arfaethedig yn cael ei newid gan ei 

fod yn ymddangos ei fod yn annog yr etholwyr i bleidleisio ‘ie’. O ganlyniad i hyn, mae refferenda yn 

methu datrys materion gwleidyddol os yw’r sail a’r cyd-destun y maen nhw’n cael eu cynnal arnyn nhw’n 

ddiffygiol yn y bôn.

I grynhoi’n gyffredinol, mae’n eglur bod gan refferenda le penodol yn yr awyrgylch gwleidyddol. Er bod 

ganddyn nhw sawl diffyg fel gogwydd a/neu gymhlethdod, maen nhw’n gallu bod yn werthfawr wrth 

ddatrys cwestiynau cyfansoddiadol pwysig gyda phleidlais ddemocrataidd, fel mai’r bobl sy’n cael lleisio 

eu barn yn y pen draw mewn materion cenedlaethol.


