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anthony Slaughter, 
Arweinydd, Plaid Werdd Cymru 
GYDA Sian Berry, CYD-ARWEINYDD, Plaid Werdd 

RHAGAIR M
ae’r etholiad hwn yn digwydd mewn 
amseroedd heriol. Mae argyfwng 
parhaus Covid 19 wedi amlygu’r diffygion 
strwythurol a systemig difrifol yn ein 
cymdeithas a thynnu sylw at y lefelau 

enbyd a chynyddol o anghydraddoldeb sy’n dinistrio 
ein cymunedau. Bydd y dirwasgiad ariannol llym sydd 
i ddod gymaint yn waeth yma yng Nghymru oherwydd 
effeithiau andwyol rhagweladwy canlyniadau Brexit.  
Ar gymunedau tlotach y bydd hyn yn disgyn galetaf  
gan eu gadael yn fwy bregus byth.

Yn y cyfamser mae Argyfyngau di-baid yr Hinsawdd a 
Byd Natur ill dau yn dwysáu. Mae digwyddiadau tywydd 
eithafol a welid gynt ‘unwaith mewn oes’ i’w gweld yn 
fwyfwy cyson ar draws y byd. Yma yng Nghymru mae 
llawer o gymunedau bellach yn dioddef llifogydd dybryd 
yn flynyddol ac mae nifer gynyddol o drefi arfordirol 
o dan fygythiad drwy fod lefelau’r môr yn codi. Yma 
yng Nghymru mae cynhesu byd-eang, llygredd a cholli 
cynefinoedd yn creu tirweddau sy’n amddifad o fywyd 
gwyllt, rhywbeth a amlygir yn adroddiad Sefyllfa Byd 
Natur Cymru 2019.

Nid oes rhaid i 
bethau fod fel hyn.

Mae Covid 19 ac ymateb ein cymdeithas wedi herio 
llawer o syniadau hirbarhaus am sut y gallai pethau 
fod a sut y dylent fod, gan ddechrau â chydnabod ar 
bwy y mae ein heconomi a’n cymdeithas yn dibynnu 
mewn gwirionedd. Rydym bellach yn sylweddoli y gall 
llywodraeth ddod o hyd i’r arian pan fo rhaid. Rhaid 
inni ddysgu o hyn oll a sicrhau, wrth inni ddod allan o’r 
argyfwng hwn, fod ein hadferiad yn deg ac yn wyrdd. 
Dim rhagor o ‘fusnes fel arfer’, na fyddai ond yn clytio 
dros greithiau’r argyfwng hwn.

Yr etholiad hwn yw ein cyfle i adeiladu Cymru decach, 
wyrddach, wytnach, Cymru wedi ymrwymo i’r angen 
brys i gyrraedd sero net allyriadau carbon erbyn 2030, 
ac i adfer byd natur, Cymru gyfartal â bywyd o sicrwydd 
i bawb, yn rhydd o’r tlodi sy’n bla ar ein cenedl ers 
amser rhy hir. 

Mae’r maniffesto hwn yn manylu ar ein cynlluniau i 
adeiladu’r Gymru honno, gan ddechrau â’n cynlluniau 
beiddgar ac uchelgeisiol am Fargen Werdd Newydd i 
Gymru a fydd yn arwain at y newidiadau angenrheidiol, 
gan ddarparu bywyd saff, diogel i bawb a chan sicrhau 
cyrraedd targedau lleihau carbon ar y raddfa a’r 
cyflymder y mae eu hangen i fynd i’r afael ag Argyfwng 
yr Hinsawdd.

Mae’r cynlluniau uchelgeisiol hyn yn cynnwys sefydlu 
Cronfa Trawsnewidiad Gwyrdd i Gymru a wnaiff godi 
cyllid, drwy ddyroddi bondiau, i ariannu:

	■  adeiladu miloedd o gartrefi di-garbon bob blwyddyn

	■ gosod system ynni haul ar ben y to ym mhob ysbyty 

	■  trawsnewid miloedd o dai’n gartrefi di-garbon 
cynnes bob blwyddyn

	■  rhoi bysiau trydanol wedi’u gosod at ei gilydd yng 
Nghymru yn lle’r holl fysiau diesel yng Nghymru 

Bydd Bargen Newydd Werdd Plaid Werdd Cymru’n 
trawsnewid y gymdeithas yng Nghymru, gan ddarparu 
swyddi Gwyrdd mewn Economi Llesiant go iawn, a 
bywydau gwell, iachach drwy gartrefi cynnes a llai o 
lygredd yn yr aer, gan greu byd glanach a gwyrddach ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ar gyfer pobl a’r blaned.

Mae etholiad eleni hefyd yn foment dyngedfennol i 
ddemocratiaeth Cymru. Er bod ethol Senedd newydd 
Cymru â mwy o bwerau’n foment hanesyddol i Gymru, 
mae’r holl setliad o ran datganoli mewn perygl, dan 
fygythiad gan Lywodraeth ar lefel y DU sydd â’i bryd 
ar grafangu pwerau yn ôl oddi wrth y cenhedloedd 
datganoledig. Fel plaid sy’n credu mewn datganoli 
grym i’r lefel isaf posib, byddai Gwyrddion yn y Senedd 
yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wrthsefyll yr 
ymosodiad hwn ar ddatganoli, ond nid yw amddiffyn 
datganoli’n ddigon. Mae Plaid Werdd Cymru’n credu bod 
annibyniaeth yn gam hanfodol ac angenrheidiol tuag at 
adeiladu Cymru wyrddach a thecach, cenedl amrywiol, 
gosmopolitanaidd a rhyngwladolaidd, wedi ymrwymo i 
gydraddoldeb.

Ar adeg o argyfwng yn yr hinsawdd, argyfwng mewn 
iechyd ac argyfwng mewn democratiaeth bydd 
Gwyrddion yn y Senedd yn gwneud y gwahaniaeth y 
mae ei angen. Â’ch cefnogaeth chi fe allwn ni, ac fe 
wnawn ni, gael ethol y Gwyrddion hynny eleni.  Yn 
ddiweddar rydym wedi gweld ton o lwyddiannau 
etholiadol Gwyrdd ar draws y byd. O Ewrop, lle mae 
Gwyrddion erbyn hyn yn rhan o’r llywodraeth mewn 
wyth gwlad i’r canlyniadau gwych yn Seland Newydd 
y llynedd. Mae pobl yn ethol Gwyrddion am eu bod yn 
gwybod bod Gwyrddion etholedig yn cyflawni pethau.

Nid yw Cymru’n 
haeddu dim llai.

Ni fu Plaid Werdd Cymru erioed yn nes at ennill seddi  
yn y Senedd.

Gall eich pleidlais chi fynd â ni yno.

Diolch.

Anthony Slaughter 
Arweinydd, Plaid Werdd Cymru 
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Y Cyng. Iolo 
Jones

EIN HYMGEISWYR
Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru

Canol De 
Cymru

Dwyrain De 
Cymru

Gogledd 
Cymru

Gorllewin De
Cymru

Y Cyng. Emily 
Durrant

Anthony 
Slaughter

Amelia 
Womack 

Megan Poppy 
Lloyd

“
Yng Nghymru rydym 
yn ymfalchïo yn ein 

gorffennol diwydiannol. 
Rhaid inni nawr fod yn 
arweinwyr yn y dyfodol 
diwydiannol Gwyrdd â 
buddsoddiad mewn swyddi, 
mewn ynni glân cartrefi 
cynnes a thrafnidiaeth 
gyhoeddus. Mae gennym 
y cyfle i roi cefnogaeth go 
iawn i weithwyr ar draws 
Cymru ar yr un pryd â 
sicrhau ein bod yn aros o 
dan 1.5 gradd o gynhesu.”

“
Gwnaiff ein Cronfa 
Trawsnewidiad 

Gwyrdd i Gymru ein galluogi 
i fuddsoddi yn y seilwaith y 
mae ei angen i gynhyrchu 
ynni glân, cartrefi cynnes 
a thrafnidiaeth gyhoeddus 
foddhaol, gan greu degau 
o filoedd o swyddi diogel 
gwyrdd lle mae eu hangen 
nhw’n enbyd, a hynny’n dod 
â diwydiant yn ôl i ardaloedd 
sydd wedi’u diffeithio gan 
doriadau a chau busnesau.”

“
Mae 1 o bob 3 o blant 
ar hyn o bryd yn byw 

mewn tlodi. Pryd cafodd 
hyn ei dderbyn fel y norm? 
Sgandal yw e ac mae rhaid 
mynd i’r afael ag e nawr. Mae 
angen inni sicrhau bod pob 
penderfyniad a wnawn ni yn 
cyfrannu at dynnu plant allan 
o dlodi. Rwyf i am i deuluoedd 
gael yr amser a’r adnoddau 
i fwynhau bod yn rhieni ac i 
roi cartref saff, cyfforddus 
i’w plant, yn ogystal â bwyd 
iach a chyfleoedd i ddysgu  
ac i ffynnu.”

“
A finnau’n gynlluniwr 
defnydd tir, mae 

llawer o fy niddordeb i’n 
gorwedd yn y rhyngweithio 
rhwng ein hamgylcheddau 
naturiol ac adeiledig. Bydd 
dylunio trefol cryf yn 
cymryd barn y cyhoedd a 
ffactorau amgylcheddol 
i ystyriaeth, gan barchu’r 
ardal yn ogystal â galluogi 
trigolion i fyw bywydau iach 
a chynaliadwy.”

“
Hawl ddynol yw tai. 
Mae pob un person, 

beth bynnag fo’u hoedran, 
eu rhyw, eu rhywedd, eu 
habledd, eu rhywioldeb, 
neu eu sefyllfa ariannol yn 
haeddu cartref saff. Bydd  
y gymdeithas yn ffynnu pan 
gaiff pawb le sefydlog  
i gyfrannu ohono.”
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GWARANT 
WERDD: 
EIN 10 PRIF 
BWYNT

un
Bargen Newydd 
WERDD A’R ECONOMI

Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol am Fargen Newydd 
Werdd a datgarboneiddio yn wirioneddol drawsffurfiol 
gan gyflawni trawsnewidiad cyfiawn ar gyfer Cymru 
gynaliadwy a gwydn, sy’n ffit ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol, gan greu degau o filoedd o swyddi Gwyrdd 
newydd ar draws Cymru, a chan fuddsoddi mewn 
isadeiledd i leihau carbon. 

Rydym yn credu bod rhaid i wariant cyhoeddus i 
gynnal yr economi flaenoriaethu swyddi newydd ar 
gyfer argyfyngau’r hinsawdd a byd natur. Bydd ein 
Cronfa Trawsnewidiad Gwyrdd i Gymru’n codi’r cyllid 
angenrheidiol ar gyfer y mesurau brys y mae eu hangen 
i fynd i’r afael â’r ddau argyfwng hyn.

Fe wnawn ni ddiogelu sicrwydd ariannol sylfaenol 
i bawb drwy gefnogi cyflwyno Incwm Sylfaenol 
Cyffredinol (ISC) yn syth. Bydd hyn yn rhannu ffyniant 
yn uniongyrchol ar draws y gymdeithas, yn lleihau 
anghyfartaledd, yn hybu hawliau gweithwyr, ac yn rhoi 
diwedd ar y drefn fudd-daliadau andwyol a chostus sy’n 
gadael cynifer o bobl wedi’u dal mewn tlodi.

dau
Argyfwng yr hinsawdd 
ac argyfwng byd natur

Mae mynd i’r afael ag Argyfwng yr Hinsawdd ac adfer 
byd natur wrth graidd polisi Plaid Werdd Cymru. Bydd 
ein polisïau ar draws pob maes yn sicrhau cwrdd â 
thargedau lleihau allyriadau carbon ar y raddfa a’r 
cyflymder angenrheidiol, fel y mae’r wyddoniaeth yn  
ei fynnu.

Fe wnawn ni gyflawni gweledigaeth Werdd ar gyfer  
sero net erbyn 2030, gan ddisodli tanwyddau ffosil ag 
ynni adnewyddol a gynhyrchir ar y tir a’r môr a chan 
wneud gwelliannau angenrheidiol i’r grid trydan.

Fe wnawn ni benodi Comisiynydd newydd i Lywodraeth 
Cymru dros Fioamrywiaeth ac Amddiffyn Anifeiliaid  
i wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth yng 
Nghymru.  Bydd y Comisiynydd yn datblygu tasglu a  
set o gynlluniau i adfer ecolegau, tirweddau, anifeiliaid  
a phlanhigion Cymru. 

Tri
tai

Mae llety’n hawl ddynol sylfaenol. Mae gan bawb hawl i 
gartref diogel, fforddiadwy, cynnes sy’n galluogi bywyd 
cymdeithasol gynhwysol. Bydd Plaid Werdd Cymru’n 
codi 12 000 o gartrefi newydd bob blwyddyn, wedi’u 
hadeiladu i’r safonau uchaf o ran yr amgylchedd ac 
effeithlonrwydd ynni. Tai cymdeithasol fydd y rhan  
fwyaf o’r tai newydd hyn i gwrdd â’r taer angen sydd.

Fe sicrhawn ni fuddsoddiad digonol, parhaus i alluogi 
ôl-osod y stoc dai sydd eisoes yn bod i’r safonau 
effeithlonrwydd ynni uchaf, gan godi miloedd allan  
o dlodi tanwydd.

pedwar
Iechyd a Gofal

Mae’r pandemig wedi amlygu’r anghydraddoldebau 
iechyd dwfn yn ein cymdeithas a thynnu sylw at 
gymaint yr ydym yn dibynnu ar GIG sydd wedi’i orlwytho 
i raddau peryglus. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’r 
GIG fel corff sy’n ddi-dâl yn y man darparu ac a ariennir 
yn gyhoeddus, ac i sicrhau bod gan fyrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol y cyllid y mae ei angen i gynyddu 
capasiti ar draws pob maes o ddarpariaeth iechyd a 
gofal cymdeithasol.

Fe sicrhawn ni fynediad yn y gymdogaeth at bob 
triniaeth y gellir ei chynnig yn lleol, er enghraifft drwy 
fabwysiadu strategaeth i Gymru gyfan ar gyfer triniaeth  
i ganser. Caiff darpariaeth cefnogaeth gymdeithasol  
i bobl anabl, pobl hŷn a’u gofalwyr ei rhoi’n gynnar  
ac yn gyflym, gan alluogi pawb i fyw bywyd boddhaus. 

pump
Addysg

Fe roddwn ni addysg ar flaen y gad yn yr addasu a’r 
newid y mae eu heisiau i Gymru ymadfer i ddyfodol 
gwyrddach a thecach.  Mae ysgolion yn rhan annatod 
o’n cymunedau ac fe roddwn stop ar y cau parhaus ar 
ysgolion bach gwledig.
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Fe ddarparwn fynediad ar ddyfeisiau electronaidd 
ar gyfer yr holl blant y mae angen iddynt ddysgu o 
gartref, a mynediad at raglenni gwaith trefnus os na 
allant fynychu’r ysgol.

Fe ehangwn ni fynediad at addysg uwch a phellach, gan 
sicrhau nad oes dim ffïoedd i’w talu am raddau cyntaf.

chwech
Ynni

Ag ariannu o Gronfa Trawsnewidiad Gwyrdd Cymru, 
fe grëwn ni economi ynni gwyrdd arloesol. Er ein bod 
yn cydnabod bod eisiau gweithredu ar bob graddfa, 
fe flaenoriaethwn ni brosiectau ynni adnewyddol 
ar raddfa gymunedol sy’n cefnogi creu swyddi a 
chyfleoedd i gymunedau lleol.

Fe gefnogwn ni wneud defnydd cyflymach o ynni o’r 
tonnau, ffrwd y llanw a môr-lynnoedd llanw, gwynt ar 
y tir ac ar y môr, ynni’r haul, ynni dŵr, rhwydweithiau 
gwresogi ardal, economi hydrogen newydd a storio. 

saith
Trafnidiaeth

Fe grëwn ni ddewisiadau trafnidiaeth gwell, fforddiadwy, 
glanach i bawb gan gynnwys mynediad at well opsiynau 
o ran cerdded, beicio/teithio llesol a thrafnidiaeth 
gyhoeddus fforddiadwy. Gwnaiff ein strategaeth 
drafinidaeth genedlaethol integredig: leihau traffig 
ac allyriadau carbon; gwella iechyd a lles; gwella 
ansawdd yr aer; ac ymateb i argyfwng yr hinsawdd. 

Fe wrthsafwn ni unrhyw ymdrechion i ailagor y cynigion 
ar gyfer y ffordd liniaru a ganslwyd ar gyfer yr M4.

wyth 
Y Gymraeg a 
Diwylliant Cymru

Fe sicrhawn ni fod y Gymraeg yn parhau’n iaith fyw 
a bod dinasyddion Cymru yn gallu byw eu bywyd 
yn yr iaith. Fe hyrwyddwn ni’r defnydd o’r Gymraeg 
i ddiogelu a chreu cymunedau dwyieithog lle gall y 
Gymraeg ffynnu.

EIN 
HYMAGWEDDIAD 

Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r 
celfyddydau am eu creadigrwydd a’r ffordd y maent 
yn ychwanegu at ansawdd bywyd. Fe sicrhawn ni 
fod gan y celfyddydau le allweddol ym mhob cynllun 
economi cymunedol, yn cysylltu lleoliadau diwylliannol 
i adferiad economaidd lleol.

Naw
Democratiaeth a 
Llywodraeth Leol

Fe wrthwynebwn yr ymdrech gan San Steffan i 
gipio grym yn sgil Brexit a phob ymdrech i ailganoli 
rheolaeth dros gronfeydd datblygu i Gymru.

Fe gryfhawn ni ddemocratiaeth leol drwy fwy o 
gyfranogiad gan ddinasyddion drwy reithgorau 
dinasyddion, cynulliadau i’r bobl, a chyrff tebyg.  
Caiff craffu ac atebolrwydd eu hehangu ar draws  
pob lefel o lywodraeth.

Fe ddiweddarwn ni ddeddf etholiadau 2001 i  
gwrdd â heriadau ac anawsterau amseroedd  
modern mewn oes ddigidol.

deg
Rhyngwladol

Mae Plaid Werdd Cymru’n cefnogi’r dyhead am 
Gymru annibynnol a llwyr ddemocrataidd, a wnaiff 
roi’r broses benderfynu yn nwylo’r rhai a effeithir 
fwyaf gan y penderfyniadau hynny. Fe ymgyrchwn 
ni o blaid bod Cymru’n ymwahanu â’r Deyrnas 
Gyfunol mewn unrhyw refferendwm yn y dyfodol. 
Byddai annibyniaeth yn galluogi Cymru i wireddu 
ei llawn botensial fel cenedl werdd, amrywiol, 
gosmopolitanaidd a rhyngwladolaidd, ag ymroddiad  
i gydraddoldeb.

Fe barhawn ni i weithio i gryfhau ein cysylltiadau  
â’n cymdogion a’n cynghreiriaid yn Ewrop ar bob lefel, 
gan hyrwyddo cyfleoedd buddiol yn y dyfodol a chan 
fynd i’r afael â’r difrod a wneir i Gymru gan Brexit.
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Meddwl a pholisïau
cydgysylltiedig

I fod yn effeithiol mae rhaid inni gyflawni amcanion 
cymdeithasol ac amgylcheddol ar yr un pryd. Mae hyn 
yn bosib â meddwl cydgysylltiedig a bodlonrwydd 
i roi cynnig ar atebion newydd. Mae adran gyntaf y 
Maniffesto hwn yn edrych ar wahanol themâu Gwaith, 
Cymuned, Llywodraeth ac Amgylchedd a sut y gall ein 
polisïau ni fod yn gyfystyr â newid gwirioneddol mewn 
gwahanol ardaloedd o Gymru.

Gwrando ar 
wyddoniaeth 
ac onestrwydd 
â’r cyhoedd

Rydym yn credu ym mhwysigrwydd gwrando ar y 
wyddoniaeth. Pan fo tystiolaeth dda’n dangos bod  
angen inni weithredu i osgoi trychinebau, mae rhaid  
inni weithredu. Mae’r pandemig yn ein hatgoffa, os bydd 
gwleidyddion yn anwybyddu’r byd go iawn, y byddwn  
ni i gyd wedyn yn dioddef. Mae’r un peth yn wir am 
newid yn yr hinsawdd. Fe wnaiff Plaid Werdd Cymru 
ddweud y gwir wrthych am yr hyn y mae angen inni  
ei wneud i adeiladu byd saffach.

Ymateb ar raddfa 
fawr

Mae rhai pleidiau’n pwyntio at ychydig o fentrau neu 
addewidion tameidiog. Mae Plaid Werdd Cymru’n deall 
mai’r unig ymateb priodol yw cynllunio ar gyfer newid 
ar y raddfa y mae’r broblem yn gofyn amdani. Rydym 
wedi ymrwymo i ddod o hyd i’r cyllid i wneud i newid 
ddigwydd ar raddfa fawr, wrth ymdrin â’r argyfyngau 
yn yr hinsawdd a byd natur a’r anghydraddoldeb sy’n 
bygwth ein cymdeithasau.

Arwain Newid 
sy’n Deg  

Mae pobl a chymunedau Cymru wedi profi newid 
sylweddol, dinistriol. Mae Plaid Werdd Cymru’n cynnig 
trawsewidiadau cyfiawn sy’n sicrhau na fydd neb yn 
colli’r cyfle a bod cyfleoedd newydd yn cael eu creu. 
Rydym yn credu mewn cymdeithas decach ac fe roddwn 
ni arweiniad wrth hyrwyddo prosesau newid a wnaiff 
wella cydraddoldeb, system o gynhaliaeth gymdeithasol 
sylfaenol i bawb, a mwy o swyddi a rhai gwell. 

Llywodraeth a 
fydd yn Gwrando 
ac yn Dysgu

Mae eisiau i lywodraeth wneud mwy o wrando arnom 
i gyd â’n gwybodaeth leol er mwyn i’n cymdeithasau 
ymaddasu, goroesi a ffynnu mewn amseroedd anodd. 
Mae hyn yn golygu system bleidleisio newydd a wnaiff 
i bleidlais pawb gyfrif a phleidiau sy’n dysgu gweithio 
gyda’i gilydd yn effeithiol er mwyn gwell dyfodol.

Cymru sydd wir 
yn gallu gweithio 
dros newid

Rydym yn cydnabod bod rhai o’r camau sydd wedi’u 
rhestru isod (e.e. Incwm Sylfaenol Cyffredinol) y tu  
hwnt i bwerau presennol Llywodraeth Cymru ac rydym 
yn galw am fwy o ddatganoli, gan arwain yn y pen  
draw at Gymru annibynnol i gymryd ein lle yn y byd  
fel cenedl fach werdd. Mae ein polisïau’n ymateb 
i’r setliad datganoledig presennol yng Nghymru a’r 
posibiliadau ehangach o fwy o bwerau datganoledig  
yr ydym yn eu hargymell. 

Cael Hyd i’r Cyllid
Mae dwy agwedd gydgysylltiedig i’n strategaeth: 
buddsoddiad enfawr o dan Fargen Newydd Werdd  
mewn creu swyddi a buddsoddiad cymdeithasol 
ehangach i osod y sylfaen ar gyfer trawsnewidiad  
i Economi Llesiant.

Bargen newydd Werdd
Ar gyfer sesiwn nesaf y Senedd rydym yn cynnig  
camau i’w cymryd ar unwaith gan ddefnyddio 
cymysgedd o ffrydiau cyllid a sefydliadau. Gellir 
defnyddio pwerau presennol Llywodraeth Cymru i 
sefydlu strategaeth wirioneddol sylweddol a wnaiff 
dalu amdani ei hun mewn amser. Mae gan Blaid Werdd 
Cymru yr ewyllys wleidyddol i wneud i hyn ddigwydd.

	■  Bondiau Trawsnewidiad Gwyrdd yn annog 
sefydliadau ac unigolion i fuddsoddi mewn cyflwyno 
isadeiledd gwyrdd fesul cam ar raddfa anferth i 
sicrhau enillion cymedrol o’r arian a gynilir 

	■  Ehangu Sefydliadau Ariannu Datblygu Cymunedol 
(megis Robert Owen Community Banking Finance) 
fel cyfryngau i gyllid ynni lleol 

	■  Ymuno â gwledydd eraill i bwyso am Dreth Garbon 
sy’n ailddosrannu’r arian a enillir i ddinasyddion  
a mentrau economi werdd 

	■  Cefnogi treth ar ffawdelw o’r pandemig i godi  
cyllid at fentrau adferiad gwyrdd 

Economi Llesiant 
Nid yw pob gwariant angenrheidiol yn gallu rhoi  
enillion ariannol, ond, o’i dargedu’n iawn, gall esgor  
ar werth cyhoeddus. Mewn cyfnod o argyfwng 
economaidd mae gwariant cyfrifol yn golygu 
buddsoddiad gan y llywodraeth yn nyfodol Cymru, 
 nid parhad o gyni a thoriadau. Bydd buddsoddiad 
o’r fath yn talu amdano’i hun pan gaiff cyflawniad 
economaidd ei fesur mewn nodau llesiant yn hytrach 
na’i gyfrif yn ôl CGC yn unig, gan leihau costau 
cymdeithasol salwch, problemau cymdeithasol,  
a chostau wrth liniaru difrod i’r amgylchedd.

	■  Deall bod arian yn cael ei greu drwy’r penrhyddid  
a roddwn ni i fanciau 

	■  Mae ein cynigion yn adlewyrchu ymroddiad i sicrhau 
bod arian a chyllid yn ein helpu i gyflawni’r pethau y 
mae angen inni eu gwneud fel cymdeithas, i adfywio 
ein cymunedau a’n hamgylchedd naturiol yr ydym yn 
dibynnu arno 

	■  Yn y tymor hirach rydym yn ceisio trawsnewidiad 
i ddealltwriaeth ac ymarfer newydd mewn 
perthynas â’r economi (e.e. Theori Ariannol 
Fodern), sy’n cael ei mabwysiadu fwyfwy  
gan asiantaethau ariannol rhyngwladol a 
llywodraethau blaengar. 
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FFENESTR
WERDD
AR Y CYMOEDD

Mae llawer o ardaloed o Gymru wedi dioddef o drawsnewidiadau 
anghyfiawn i ffwrdd o ddiwydiannau a siapiodd gynifer o’n 
cymunedau. Cymoedd y De yw’r enghraifft amlycaf, gyda’r 
glofeydd, ond mae’r pryderon hyn yn berthnasol ar draws  
Cymru, gyda’r diwydiant llechi, a phorthladdoedd a fu’n brysur 
gynt yn allforio glo a dur. 

Mae’r Chwyldro Band Eang yn 
caniatáu gwell cyfleoedd dysgu 
a chyflogaeth gyda gweithio o 
bell. Mae pobl yn symud yn ôl i 
mewn i gymunedau gan helpu i 
gefnogi’r economi leol a strydoedd 
mawr mwy bywiog. Mae gwell 
trafnidiaeth gyhoeddus sy’n 
derbyn cymorthdaliadau’n helpu 
pobl i wneud gyrfaoedd ar yr 
un pryd â pharhau i fyw yn eu 
cymuned. 

Mae gweithrediad Bargen Newydd 
Werdd ar raddfa fwy yn sbarduno 
adnewyddiad enfawr o gartrefi 
ac yn creu tai cynnes a diogel, 
gan ddenu teuluoedd ifainc. Mae 
amddiffynfeydd rhag llifogydd 
yn cael eu gwella, gan gynnwys 
plannu ac ecoadnewyddiad ar yr 
ucheldiroedd sy’n amsugno mwy 
o law. Mae’r mesurau gwyrdd 
hyn yn golygu swyddi i bobl leol 
mewn adnewyddu tai, adfywio’r 
amgylchedd ac ynni gwyrdd. 

Mae Incwm Sylfaenol Cyffredinol 
yn diddymu’r trap o system 
fudd-daliadau andwyol a 
chosbedigaethol, gan ryddhau 
egnïoedd cymunedau. Mae 
strydoedd mawr yn cael eu 
hadfywio â chynlluniau sy’n 
cynnig rhent ac ardrethi isel i 
fentrau newydd creadigol lleol 
a busnesau cymdeithasol sy’n 
cynnig budd cymunedol. Mae’r 
rhain yn datblygu’r economi leol 
ond hefyd yn creu gwerthiant 
ar-lein ar draws Cymru a thu 
hwnt. Mae caffis atgyweirio 
a llyfrgelloedd offer lleol yn 
cefnogi’r gymuned. 

Mae canolbwyntiau dysgu a 
datblygu’n darparu mynediad 
band eang ac adnoddau di-
dâl, yn cynnig lleoliad ar gyfer 
darpariaeth coleg a phrifysgol, 
ac yn cysylltu â dysgu ar-lein o 
ansawdd uchel. Mae canolfannau 
iechyd a gwasanaethau eraill 

yn eu lleoli eu hunain ar y cyd  
â’r canolbwyntiau hyn, gan  
wneud mynediad yn rhwydd i  
bawb o fewn 15 munud. Gall  
gweithwyr allweddol mewn  
iechyd a chymorth cymdeithasol 
gael mynediad at hyfforddiant  
a datblygu gyrfaoedd sy’n cael  
eu talu’n briodol, gan ddarparu 
gwell gwasanaethau sy’n addas  
at amodau lleol.

Ariennir canolfannau iechyd 
a meddygon teulu i ddatblygu 
cynlluniau iechyd positif i bawb,  
a hynny’n arwain at well llesiant  
a chostau is am drin salwch.  
Mae tyfu bwyd yn lleol a datblygu 
marchnadoedd lleol yn darparu 
bwyd fforddiadwy o ansawdd  
da. Mae gan bawb fynediad at 
ofod gwyrdd drwy lwybrau  
wedi’u hadfywio a rhai newydd, 
mân-fforestydd a mannau  
gwyrdd lleol.

Sut y gallai polisïau a newidiadau Gwyrdd 
weithio dros ddyfodol y Cymoedd a 
chymunedau ôl-ddiwydiannol eraill?
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SUT MAE’N 
FFITIO AT EI 
GILYDD  

Gwaith

Cymuned

Amgylchedd

Llywodraeth

	■  Degau o filoedd o swyddi newydd 
gwyrdd ar draws Cymru 

	■  Dysgu y ceir mynediad rhwydd ato yn 
paratoi ar gyfer cyfleoedd newydd ar 
draws grwpiau oedran 

	■  Mynediad digidol, chwaraeon a diwylliant 
i bawb mewn cenedl wir ddwyieithog

	■  Lleoli Cymru fel cenedl fach werdd 
flaengar, sy’n cefnogi hawliau dynol  
a chydraddoldeb

	■  Mwy o benderfyniadau’n cael eu  
gwneud yn lleol a llywodraeth  
effeithiol i Gymru sy’n gwrando 

	■  Adeiladu system drethi deg a  
chenedl gyfiawn

	■  Hybu iechyd da a mynediad at 
fannau gwyrdd 

	■  Gwneud lleoedd yr ydym yn  
dymuno byw ynddynt 

	■  Gwneud yn siŵr bod sicrwydd 
ariannol sylfaenol a chartrefi  
da i bawb

	■  Cynyddu gweithredu i fynd i’r afael â 
newid yn yr hinsawdd, argyfwng byd 
natur a llygredd

	■ Newid i systemau bwyd a ffermio iach

	■  Gwyrddio’r economi, trawsnewidiad 
diwydiannol ac economi gylchol
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FFENESTR
WERDD
AR ARDALOEDD
GWLEDIG AC
ARFORDIROL
Mae llawer o ardaloedd gwledig ac arfordirol Cymru’n dioddef o 
dlodi a diffyg gwasanaethau. Bydd cymunedau’n colli eu cnewyllyn 
wrth i bobl ifainc ymadael am swyddi a gyrfaoedd. Mae tai gwael, 
prisiau chwyddedig am dai ac ail gartrefi wedi gwthio teuluoedd 
allan yn gyfan gwbl mewn rhai corneli o gefn gwlad Cymru. 
Mae diffyg trafnidiaeth gyhoeddus neu drafnidiaeth gyhoeddus 
afreolaidd yn ychwanegu at ynysigrwydd a diffyg cyfleoedd yng 
nghefn gwlad. Mae datblygiadau mawr, anaddas wedi gadael 
creithiau amgylcheddol a chymdeithasol. 

Mae ehangiad enfawr ar swyddi 
mewn ynni gwyrdd ac adferiad 
amgylcheddol yng nghefn gwlad 
yn helpu i adfywio’r economi 
leol a dod â bywyd a gobaith yn 
ôl i gymunedau gwledig. Mae 
ein porthladdoedd mawr yn 
ymgymryd â thrawsnewidiad i 
weithgareddau cynaliadwy. Mae 
swyddi newydd yn rhai addas 
i bobl leol, â chanolbwyntiau 
lleol yn darparu cyfleusterau 
hyfforddiant a diwylliannol.  
Â chynnydd mewn cyflogaeth, 
mae cyflogau sy’n cael eu 
gwario’n lleol yn rhoi hwb 
i’r economi leol a’r galw am 
ddiwydiannau gwasanaeth  
sy’n tyfu yn yr ardal ei hun. 

Mae ffermydd teulu Cymru yn 
rheng flaen y trawsnewidiad i 
atebion wedi’u seilio ar ffermio 
cynaliadwy a byd natur. Mae 
ein polisïau ar fwyd a ffermio’n 
rhoi hwb i economïau lleol gan 
gynnwys cynhyrchu, prosesu a 
manwerthu bwyd â chefnogaeth 

y gymuned. Mae gwell 
gwasanaethau band eang yn 
ehangu’r dewis o yrfaoedd,  
â chymysgedd o weithio o bell  
a theithio i’r gwaith. Mae 
twristiaeth werdd yn cefnogi 
celfyddydau a diwydiannau 
creadigol ac yn helpu i ddiogelu 
cymunedau Cymraeg eu hiaith. 

Mae adnewyddu tai drwy’r 
Fargen Newydd Werdd yn darparu 
cartrefi cynnes a diogel i’r holl 
breswylwyr llawn amser gyda 
chostau llai, a gwell iechyd 
corfforol a meddyliol gan ddod â 
llesiant positif a dyfodol saffach/
sicrach i gymunedau. Mae 
gwell rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus yn cysylltu gogledd 
a de Cymru, gan helpu pobl i 
adeiladu gyrfaoedd, ac i gael 
mynediad at wasanaethau a 
chanolfannau diwylliannol.

Mae sgiliau lleol a thechnoleg 
yn cyfrannu at ddatblygu 
canolbwyntiau ynni adnewyddol 

lleol o’r math diweddaraf un, 
gyda modelau perchenogaeth 
cydweithredol a chymunedol. 
Mae hyn yn cael ei gefnogi drwy 
fuddsoddiad gan brifysgolion 
Cymru mewn ymchwil a datblygu, 
sy’n meithrin y sgiliau y mae eu 
hangen at y dyfodol o ran ynni 
ac yn cysylltu ein hysgolion a’n 
colegau â datblygiadau ynni 
newydd yn rhyngwladol.

Mae prifysgolion, colegau ac 
ysgolion yn mynd yn rhan fwy 
allweddol byth o’r economi 
wledig ac arfordirol, gan 
hyfforddi ar gyfer gyrfaoedd 
y dyfodol a chydag ymchwil 
a datblygu’n cael eu cysylltu 
ag adfywio byd natur a 
bywoliaethau lleol er mwyn 
dyfodol ein hardaloedd gwledig 
ac arfordirol. Mae ysgolion 
yn darparu cydraddoldeb 
darpariaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg i blant cyn oed ysgol a 
phlant oed ysgol gynradd ledled 
cefn gwlad Cymru. 

Sut y gallai polisïau a newidiadau Gwyrdd 
weithio dros ddyfodol ardaloedd 
Gwledig ac Arfordirol Cymru?
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EIN CYNLLUN
GWEITHREDU  

AMGYLCHEDD 
Cynyddu gweithredu 
i fynd i’r afael â newid 
yn yr hinsawdd, argyfwng
byd natur a llygredd
drwy: 
	■  Sefydlu Cronfa Trawsnewidiad Gwyrdd i Gymru 

(CTGG) i ariannu ar unwaith fesurau uchelgeisiol o 
ran datgarboneiddio a’r Fargen Newydd Werdd gan 
godi biliynau o bunnoedd drwy ddyroddi Bondiau 
Trawsnewidiad Gwyrdd. Byddai hyn yn cwrdd â 
graddfa a thaerineb yr angen i fuddsoddi mewn 
isadeiledd i leihau carbon, gan greu degau o filoedd 
o swyddi newydd ar draws Cymru.

	■  Dadlau dros dreth garbon i helpu i leihau allyriadau 
carbon Cymru i sero net erbyn 2030. Codir pris 
a fydd yn cynyddu’n gyson ar bob fynhonnell o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr, gan gynnwys allyriadau 
amaethyddol a’r rhai sydd wedi’u hymgorffori 
mewn mewnforiadau. Aiff y refeniw i drigolion ac i 
wyrddio’r economi. 

	■  Cyflawni gweledigaeth Werdd i gyrraedd sero  
net erbyn 2030, gan ddisodli tanwyddau ffosil ag 
ynni adnewyddol a gynhyrchir ar y tir ac ar y môr  
a gwelliannau angenrheidiol i’r grid trydan. 

	■  Cydnabod bod angen gweithredu ar bob graddfa, 
ar yr un pryd â blaenoriaethu prosiectau ynni 
adnewyddol a datgarboneiddio ar raddfa gymunedol 
sy’n cefnogi creu swyddi a chyfleoedd i bobl leol.

	■  Gwneud adeiladau a chartrefi’n fwy effeithlon o ran 
ynni â mesurau effeithlonrwydd mewn adeiladau a 
chartrefi newydd ac ôl-osod yn cael ei ariannu gan 
y Gronfa Trawsnewidiad Gwyrdd i Gymru i leihau’r 
galw am ynni a sicrhau cartrefi cynnes, iach.

	■  Cefnogi rhwydweithiau pŵer glân wedi’u datganoli 
– cynlluniau ynni adnewyddol, rhwydweithiau gwres 
carbon isel, pympiau gwres a storio ynni – mwyafu 
budd economaidd a chymunedol, ar yr un pryd â 
lleihau effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol. 

	■  Cefnogi gwneud defnydd cyflymach o ynni o’r 
tonnau, ffrwd y llanw a môr-lynnoedd llanw, 
gwynt ar y tir ac ar y môr, ynni’r haul, ynni dwr, 
rhwydweithiau gwresogi ardal, economi hydrogen 
newydd a storio. 

	■  Creu posibiliadau trafnidiaeth gwell, fforddiadwy, 
glanach i bawb gan gynnwys mynediad at well 
cerdded, beicio/teithio llesol. Fe wnaiff strategaeth 
drafnidaeth genedlaethol integredig: leihau traffig  
ac allyriadau carbon; gwella iechyd a llesiant; gwella 
ansawdd yr aer; ac ymateb i argyfwng yr hinsawdd. 

	■  Lleihau’r angen am drafnidiaeth cerbydau preifat  
â’n strategaeth drafnidiaeth integredig gan  
gynnwys gwell trafnidiaeth gyhoeddus, opsiynau 
symudedd sy’n cael eu rhannu a rhai a ddarperir  
ar gais, mynediad at lwybrau cerdded, beicio/ 
teithio llesol dymunol a chael hyd i well ffyrdd  
o ddanfon nwyddau. 

	■  Cynnig bil i wahardd plastig untro a deddfwriaeth  
i leihau fesul cam bob gwastraff pecynnu na  
ellir ei ailgylchu, â’r nod o leihad cyffredinol  
mewn pecynnu. 

	■  Penodi Comisiynydd newydd i Lywodraeth Cymru 
dros Fioamrywiaeth ac Amddiffyn Anifeiliaid i 
wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth yng 
Nghymru. Bydd y Comisiynydd yn datblygu tasglu 
a set o gynlluniau i adfer ecolegau, tirweddau, 
anifeiliaid a phlanhigion Cymru. 

	■  Cynnig y bydd y Comisiynydd dros Fioamrywiaeth 
ac Amddiffyn Anifeiliad hefyd yn cryfhau cyfreithiau 
lles anifeiliaid i sicrhau bod anifeiliaid amaeth ac 
anifeiliaid anwes fel ei gilydd yn mwynhau safonau 
lles uchel o ddechrau tan ddiwedd eu hoes.

	■  Helpu ffermwyr i leihau’r amaethyddiaeth wedi’i 
seilio ar ychwanegion artiffisial sy’n cyfrif am 
gyfran helaeth o’r llygru sydd ar afonydd â nitradau, 
ffosffadau a gwaddodion gwrtaith, sydd i gyd yn 
bygwth bioamrywiaeth. 

	■  Cefnogi Cynlluniau Gofodol Morol i wrthdroi 
dirywiad amgylchedd morol ac arfordirol Cymru, 
gan gynnwys: mwy o barthau Cadwraeth Forol; 
diwedd ar ffurfiau dinistriol o bysgota; dad-ddofi’r 
amgylchedd morol e.e. ailsefydlu ecolegau morwellt 
a ddinistriwyd yng Nghymru. 

	■  Cefnogi pysgodfeydd cynaliadwy yn y trawsnewidiad 
i weithredu o fewn cyfyngiadau sy’n fiolegol saff, 
a datblygu prosesu lleol â chymunedau yn rheoli’r 
gadwyn gyflenwi.

	■  Rheoleiddio llygredd o bob math – bydd llygredd 
diwydiannol, amaethyddol a phrynwrol yn  
destun rheoleiddio llymach â chynnydd yn y  
capasiti monitro. Cyflwynir rheoleiddio’n gyflym  
â chefnogaeth ar gael i ddiwydiannau glân a  
rhai sy’n gwella.
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Cefnogi’r newid i 
systemau bwyd a 
ffermio iach drwy: 
	■   Gyflwyno Bargen Newydd Werdd ar gyfer bwyd a 

ffermio, wedi’i chynllunio gan gymunedau ffermio a 
phobl Cymru, i gyflawni trawsnewidiad 10 mlynedd 
i gynhyrchiant bwyd amaethecolegol ac adfer byd 
natur, gan helpu ffermwyr i weithio gyda byd natur. 

	■  Dod â Bil Amaeth i’r Senedd a fydd wedi’i ddatblygu 
gyda ffermwyr, cymunedau a mudiadau bwyd yng 
Nghymru. Byddai’r bil hwn yn cyflwyno map ar gyfer 
MWY o fwyd a ffermio;

	● Mwy o gyfleoedd i ffermwyr a thyfwyr 

	● Mwy o gyfranogiad gan gymunedau 

	●  Mwy o fwyd yn cael ei gynhyrchu yng  
Nghymru sy’n cael ei fwyta yng Nghymru 

	● Mwy o gadwyni cyflenwi bwyd lleol 

	● Mwy o le i fyd natur 

	●  Mwy o amgylcheddau iach (dim ôl troed  
llygredd net)

	● Hinsawdd fwy sefydlog (dim carbon net) 

	■  Cynnal Cynulliad Dinasyddion ar fwyd a ffermio yng 
Nghymru, i ymgynghori ar ein cynigion a datblygu’r 
polisi fel y bydd wir yn adlewyrchu’r hyn y mae pobl 
ar draws Cymru yn dymuno amdano a’r hyn y mae  
ei angen arnynt.

	■  Cyflwyno targedau statudol ar gyfer caffael lleol 
i’r sector gyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys 
cyfnod i’w gyflwyno fesul cam. Bydd hyn yn rhoi 
cymhelliad i gael cynnydd mewn cynhyrchiant a 
phrosesu garddwriaethol yng Nghymru ac yn  
cryfhau cadwyni cyflenwi lleol.

	■  Cefnogi cymunedau drwy’r trawsnewidiad ac 
amddiffyn ac atgyfnerthu ein diwylliant a’n 
treftadaeth Gymreig. Sicrhau trawsnewidiad  
cyfiawn, sy’n cryfhau’r Gymraeg, diwylliant  
Cymru a chymunedau gwledig ac sy’n gweithio  
i bob cymuned.

	■  Hyrwyddo amrywiaeth mewn ffermio drwy ystod  
o fentrau a wnaiff esgor ar well cynrychiolaeth o 
bobl groenliw a gyflogir yn y sector ffermio a dod  
ag amrywiaeth fwy cyfoethog o sgiliau a phrofiad  
i’n tir ac i’n byrddau bwyd. 

	■  Cysylltu’r Fargen Newydd Werdd â’r hawl i fwyd, gan 
gyflawni Nod Datblygu Cynaliadwy (NDC) Rhif 2, yn 
cydnabod bod gan bawb yr hawl i gyflenwad digonol 
o fwyd maethlon, fforddiadwy a saff i fyw bywyd iach. 

	■  Lleoleiddio systemau bwyd fel y bydd rheolaeth 
dros gynhyrchiant, dosbarthu a mynediad at fwyd 
yn gynyddol mewn dwylo lleol. Cynyddu fesul cam y 
gyfran o’n bwyd a dyfir yng Nghymru flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, gan wella diogelwch ac ansawdd bwyd.

	■  Cryfhau safonau anifeiliaid mewn lladd-dai a sicrhau 
bod systemau monitro effeithiol yn eu lle. 

	■  Cynyddu’r cyfleoedd i dyfu bwyd mewn ardaloedd 
trefol, gan gynnwys ffermiau cymunedol, 
perllannoedd a rhandiroedd newydd, drwy’r system 
gynllunio ddiwygiedig a gynigir yn ein polisïau. 

	■  Cynnal statws di-GM Cymru gan gynnwys indrawn 
wedi’i fewnforio. Cynyddir bioddiogelwch i sicrhau 
rheolaeth dros fewnforio deunyddiau anifeilaidd gan 
atal ymddangosiad clefydau newydd sy’n bygwth 
iechyd rhywogaethau cynhenid a phobl. 

	■  Ehangu cynlluniau rheoli coetiroedd Glastir i 
ddatblygu ymatebion priodol i bwysau lleol a 
chyfleoedd i fywyd gwyllt ffynnu mewn coetiroedd 
ac o’u cwmpas yng Nghymru.

	■  Cydnabod pridd fel y gronfa fwyaf o garbon sydd 
wedi’i storio yn y tir, fel cynefin o bwys i fywyd 
gwyllt, ac fel peth hanfodol i wareiddiad dynol.  
Fe sicrhawn ni fod pob ffermio a defnydd o dir  
yn amddiffyn ac yn gwella’r pridd. I gyrraedd y  
nod o sero net mae’n hanfodol gweithredu i adfer 
pridd yng Nghymru. 

Gwyrddio’r economi, 
trawsnewidiad 
diwydiannol ac 
economi gylchol drwy: 
	■   Ei gwneud yn haws adfywio strydoedd mawr a 

chymunedau â chymysgedd o rent ac ardrethi 
isel i fusnesau bach sy’n bod eisoes a mentrau 
cymdeithasol ac amgylcheddol newydd i lenwi 
siopau gwag a dod â bywyd yn ôl i’n strydoedd 
mawr. 

	■  Dadlau dros Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC) ar 
unwaith i bawb i gefnogi adferiad economaidd lleol  
i fusnesau bach, gan gynnwys ffermio. 

	■  Democrateiddio’r economi drwy gyflwyno fforymau 
adferiad economaidd lleol lle gall pobl leol drafod yr 
economi y mae arnynt ei heisiau. Diwygio trethiant 
fel na all corfforaethau mawr efadu trethi a chynnig 
prisiau is na busnesau a reolir yn lleol. 

	■  Cael budd o’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi 
ymuno â chynghrair Llywodraethau’r Economi 
Llesiant drwy gyflwyno grym cyllido gwirioneddol  
ar gyfer newid drwy’r Gronfa Trawsnewidiad  
Gwyrdd a threthiant carbon. 

	■  Datblygu addewid yr Economi Llesiant y dylai 
gweithgarwch economaidd gyfrannu’n uniongyrchol 
at fudd y cyhoedd ac adfywio byd natur. Dim arian 
cyhoeddus i gwmnïoedd carbon uchel sy’n dinistrio 
byd natur na’r rhai sydd ynglŷn ag arferion llwgr ac 
efadu trethi. 

	■  Adeiladu ar gryfderau’r sector mentrau  
cymdeithasol a chymunedol yng Nghymru drwy 
gefnogi ymddangosiad busnesau nid-er-elw, sy’n 
cyflawni buddion cymdeithasol ac amgylcheddol  
yn uniongyrchol. 

	■  Sefydlu cenhadaeth lywodraethol Economi Llesiant  
i gyfathrebu â byd busnes ynghylch y fargen newydd 
â chwmnïoedd: cyfleodd am ddatgarboneiddio 
a buddsoddi yn economi werdd y dyfodol, a 
dyletswyddau a nodau newydd byd busnes. 

	■  Datblygu cynlluniau pontio i bob diwydiant symud 
tuag at fudd y cyhoedd ac economi adferol i fyd 
natur â chynlluniau trawsnewid cyfiawn o dan 
arweiniad cymunedau a gweithwyr. 

	■  Datblygu cronfeydd arloesol newydd a banciau lleol 
megis Banc Cambria, a benthycwyr cymdeithasol 
i gefnogi mentrau cymdeithasol ac amgylcheddol 
newydd a thrawsnewid diwydiannau sydd eisoes  
yn bod.

	■  Cefnogi ymagweddiad yr Economi Sylfaen gan 
flaenoriaethu grym economaidd gwasanaethau 
cyhoeddus a ariennir yn iawn i gefnogi cryfhau’r 
economi leol a busnesau bach lleol, gan gynnwys  
y diwydiannau diwylliannol a gwasanaeth. 

	■  Galw am dynnu arian Awdurdodau Lleol Cymru allan 
o fuddsoddiad mewn tanwyddau ffosil ar unwaith, 
rhywbeth a ddylai fod wedi’i wneud ers talwm ac 
sy’n gwbl groes i ymrwymiadau i weithredu ar yr 
hinsawdd.

	■  Rhoi mwy o swyddogaeth rheoleiddio economaidd  
i Lywodraeth Cymru, â throsolwg democrataidd 
ar bob lefel, i ailosod fframweithiau economaidd 
a modelau busnes, gan flaenoriaethu cwmnïoedd 
nid-er-elw a chefnogi cyfranogiad gan bawb mewn 
mathau newydd, creadigol o ddatblygu economaidd, 
nid yn unig y rhai sydd â chyfalaf eisoes. 

	■  Cryfhau’r ymrwymiadau presennol gan Lywodraeth 
Cymru i’r Economi Gylchol a’r cyfleoedd i ddatblygu 
ffurfiau newydd o ddiwydiant wedi’u seilio ar 
ailgylchu deunyddiau, ailddefnyddio ac atgyweirio. 
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CYMUNED
Hybu iechyd da a 
mynediad at fannau 
gwyrdd drwy: 
	■  Flaenoriaethu atal yn hytrach na gwella salwch, 

rhywbeth a alluogir drwy well tai, mwy o sicrwydd 
economaidd, llai o straen, caethiwed i sylweddau, 
ac iechyd gwael a chynnwys yr holl wasanaethau 
iechyd mewn cydweithio dros gydnerthedd yn  
erbyn pandemigau, presgripsiynu cymdeithasol  
a ffyrdd iach o fyw.

	■  Mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd  
difrifol a amlygwyd yn fwy yn ystod y pandemig  
â diogelwch bwyd, tai, cyfleustodau a gwasanaethau 
cyhoeddus o safon. 

	■  Rhoi’r flaenoriaeth bennaf i iechyd y cyhoedd 
yng nghynllunio ac ymateb y GIG. Sicrhau bod 
gan fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol y cyllid 
i gynyddu capasiti ar draws iechyd y cyhoedd, 
gofal iechyd sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, gofal 
cymdeithasol a gwasanaethau brys a gaiff eu rhoi 
drwy ‘brofion straen’ yn rheolaidd ac yn annibynnol  
i berfformio mewn argyfwng.

	■  Diogelu’r GIG fel gwasanaeth di-dâl yn y man 
darparu, sy’n gyfan gwbl mewn dwylo cyhoeddus, 
a chysoni gofal cymdeithasol â darpariaeth y GIG. 
Sefydlu Comisiwn i integreiddio’r system iechyd a 
gofal i weithio gyda llywodraeth leol, y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol, Cynghorau Iechyd Cymuned a 
darparwyr trydedd sector, i adrodd ymhen 6 mis.

	■  Sicrhau mynediad yn y gymdogaeth at bob triniaeth 
y gellir ei chynnig yn lleol, er enghraifft, drwy 
fabwysiadu strategaeth i Gymru gyfan ar gyfer 
triniaeth i ganser. 

	■  Darparu cefnogaeth gymdeithasol i bobl anabl,  
pobl hŷn a gofalwyr, yn gynnar ac yn gyflym fel  
y gall pawb fyw bywyd boddhaus. 

	■  Gwerthfawrogi’r wybodaeth arbenigol a’r cyngor 
ychwanegol a gynigir gan gyrff cyflyrau arbenigol 
a chleifion yn y drydedd sector. Sicrhau eu bod 
yn cymryd rhan mewn adolygu llwybrau gofal ar 
gyfer pob cyflwr clinigol penodol ac adolygiadau 
gwasanaeth cyffredinol.

	■  Lleihau llygredd, lleihau marwolaethau y gellir eu 
hosgoi, cynyddu iechyd positif a rhoi cyfle i’n bywyd 
gwyllt lleol ymadfer i bawb gael ei fwynhau. 

	■  Gwella mwynhad o fyd natur a dealltwriaeth ag 
astudiaethau dysgu sy’n hybu ecolythrennedd a 
chyfranogiad lleol mewn amddiffyn byd natur a 
gweithgareddau adfer. 

	■  Galluogi mwy o gynhyrchiant bwyd lleol drwy 
ddarparu mannau tyfu, gerddi cymunedol a 
pherllannau gan ddefnyddio system gynllunio 
ddiwygiedig. Galluogi cynlluniau tyfu lleol a gefnogir 
gan y gymuned â bwyd lleol fforddiadwy o ansawdd 
da i bawb. 

	■  Sicrhau bod bwydlenni mewn ysgolion, colegau, 
prifysgolion, ysbytai ac ati yn cynnwys dewisiadau 
figanaidd/planhigol amrywiol a maethlon bob amser.

	■  Cefnogi rhaglenni i helpu pobl i fagu gwell 
cysylltiadau â’i gilydd, yn enwedig i blant 
gymdeithasu i wneud iawn am y diffyg cyfleoedd yn 
ystod y pandemig. 

	■  Adfywio gwasanaethau ieuenctid a mannau 
cymunedol fel buddsoddiad yn y dyfodol ac adferiad 
cymunedol ar ôl y pandemig. 

	■  Cynllunio ar gyfer mannau cyhoeddus saff lleol  
i blant, pobl ifainc a phobl hŷn.

	■  Blaenoriaethu lleoliad a chynllun hygyrch ardaloedd 
tai a dyluniad llwybrau a mannau gwyrdd a 
nodweddion dŵr yn yr amgylchedd lleol. Ehangu 
ymagweddiadau creu lleoedd â Llwybrau Gwyrdd  
at Fyd Natur ym mhob cymuned. 

Gwneud lleoedd 
yr ydym yn dymuno 
byw ynddynt drwy:
	■  Ddod â chynllunio yn ôl at y bobl â set o 

ymrwymiadau cyffredinol i gynllunio ar gyfer atebion 
hinsoddol a hyrwyddo agendâu llesiant i gymunedau 
a byd natur. 

	■  Ffyrdd cadarnhaol newydd o fynd at gynllunio 
sy’n cynnwys y gymuned leol mewn gwneud 
penderfyniadau i greu lleoedd â hunaniaeth 
neilltuol gyda rheidrwydd statudol i gael prosesau 
cyfranogiad dinasyddion. 

	■  Sicrhau mwy o lais lleol mewn penderfyniadau 
Cynllunio Gwlad a Thref gan gynnwys hawl i 
apelio gan drydydd partïon, cynyddu ymarferion 
cyfranogiad cyhoeddus drwy ddigwyddiadau fel 
‘Planning for Real’ a chreu cysylltiadau â fforymau 
cymunedol ac economaidd lleol. 

	■  Cysoni cyfraith gynllunio a chyfraith amgylcheddol 
drwy eu hintegreiddio mewn Deddf Cynllunio 
ac Amgylchedd newydd a fydd yn gysylltiedig â 
fframwaith cyfreithiol Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac ymrwymiadau’r Economi Llesiant. 

	■  Datblygu ymagweddiadau integredig at greu lleoedd 
sy’n uno Cynlluniau Bro lleol, fforymau economi lleol 
a chynlluniau amgylcheddol yn un weledigaeth a 
ddatblygir gyda chymunedau. 

	■  Cydnabod cynllunio fel system aml-lefel a sicrhau 
bod Cynlluniau Datblygu Cenedlaethol yn dod o dan 
ddylanwad Cynlluniau Lleol, ac yn eu tro Cynlluniau 
Bro ar lefel gymunedol, i gydbwyso safbwyntiau ac 
anghenion lleol ac anghenion y gymuned ehangach, 
yn enwedig mewn perthynas â thai. 

	■  Datblygu cymdogaethau defnydd cymysg amrywiol 
a chroesawgar. Cymysgu gweithgareddau preswyl, 
masnachol, diwylliannol, sefydliadol ac adloniant 
o fewn un ardal yn ymdroi o gwmpas cymuned a 
chanolbwyntiau trafnidiaeth gyhoeddus, gan arwain 
at lai o draffig ac aer glanach. 

	■  Sicrhau swyddogaeth cynllunio mewn creu lleoedd 
drwy gydgynllunio lleoedd gan y gymuned ac 
arbenigwyr i fod yn isel o ran gofynion cynhaliaeth 
ac yn addasadwy, â thirwedd, mannau gwyrdd a 
draenio cynaliadwy wedi’u hintegreiddio’n dda. 

	■  Sicrhau rhagdybiaeth yn erbyn datblygu mewn 
ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd o afonydd 
ac yn erbyn datblygu ar dir sydd heb ei ddatblygu 
o’r blaen, tir amaethyddol o ansawdd uchel ac 
ardaloedd naturiol pwysig, er enghraifft coetir 
hynafol, ac yn erbyn adeiladu ar dir sy’n ffinio’n 
uniongyrchol ar ardaloedd o’r fath. 

	■  Cefnogi cynllun Un Blaned Cymru a gwella  
ei hygyrchedd ag atborth gan randdeiliaid  
a chymunedau.  

	■  Blaenoriaethu’r defnydd o gynllunio i gadw, adfer a, 
lle bo modd, gwella, nodweddion tirweddol, ecolegol, 
daearegol, hanesyddol, archeolegol, diwylliannol 
a gwledig o werth. Dylai awdurdodau cynllunio 
gefnogi, ymhlith pethau eraill, y canlynol: 

	●  Dalfeydd carbon (e.e. fforestydd, mawndiroedd)  
a ffynonellau ynni adnewyddol yng nghefn gwlad

	●  Arferion ffermio sy’n isel eu hallyriadau ac atal 
llygredd o amaethyddiaeth ddwys

	●  Ailgoedwigo a thwf rhywogaethau cynhenid 

	●  Datblygu coedwigaeth a chynhyrchion pren 
Cymreig sy’n gyson â bioamrywiaeth 

	●  Cynyddu diogelwch bwyd a chysylltiadau  
rhwng cynhyrchu a defnyddio bwyd

	●  Dad-ddofi tir i helpu i adfer natur sydd wedi’i 
niweidio a’i dihysbyddu yng Nghymru

	■  Dadlau dros Dreth Gwerth Tir a bydd rhoi mwy  
o bwerau i’r sector gyhoeddus a chyrff tai nid-er-
elw brynu tir am brisiau amaethyddol yn annog 
datblygwyr i adeiladu tai yn hytrach nag eistedd  
ar fanciau tir. 

	■  Diddymu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) a rhoi 
cyllido cyhoeddus uniongyrchol yn ei lle. Ni ddylai 
darparu seilwaith hanfodol ddibynnu ar gytundebau 
cynllunio â chwmnïoedd preifat. 

	■  Cynllunio sy’n hyrwyddo adfywio economaidd 
lleol strydoedd mawr sydd wedi’u niweidio ac yn 
amddiffyn treftadaeth leol rhag cael ei dinistrio  
drwy hybu ailddefnyddio adeiladau at ddibenion  
yr economi leol.

Gwneud yn siŵr bod 
sicrwydd ariannol 
sylfaenol a chartrefi 
da i bawb drwy  
	■  Ddadlau dros gyflwyno Incwm Sylfaenol Cyffredinol 

(ISC) ar unwaith. Bydd hyn yn rhannu ffyniant yn 
uniongyrchol ar draws y gymdeithas, yn lleihau 
anghydraddoldeb, ac yn darparu sicrwydd ariannol, 
gan roi diwedd ar y system fudd-daliadau andwyol 
sy’n gostus a heb fod yn addas at ei diben. 

Bydd ISC yn cefnogi pobl i: 

	●  gyfrannu at y gymdeithas drwy weithgarwch 
gofalu

	●  dewis gwaith sy’n ystyrlon iddynt

	●  ymgymryd â chyfleoedd addysgiadol  
a hyfforddiant

	●  cynyddu gweithgareddau diwylliannol  
a chymunedol 

	●  cael siâr o unrhyw fuddion sy’n dod  
o awtomateiddio 

	●  mwynhau mwy o amser hamdden

	■  Sicrhau mynediad at wasanaethau ariannol drwy 
gefnogi ymddangosiad banciau lleol, cymdeithasau 
cydfuddiannol ac undebau credyd. Mae’r pandemig 
wedi arwain llawer o bobl i mewn i ansicrwydd 
a straen ariannol ac wedi’u gadael yn agored i 
gamfanteisio gan fenthycwyr arian didrwydded. 
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	■  Cefnogi gwasanaethau o ansawdd da fel rhan  
o sicrwydd ariannol a chydraddoldeb, yn enwedig 
i fenywod sydd yn aml yn ysgwyddo baich gwaith 
gofalu di-dâl. Fe weithiwn ni dros wasanaethau  
sy’n ddi-dâl yn y man defnyddio, ac sy’n cael  
eu hategu gan fesurau iechyd ac ansawdd  
bywyd positif. 

	■  Mae pwysleisio camau cychwynnol adferiad 
economaidd teg a chynhwysol sydd hefyd yn  
helpu’r hinsawdd a byd natur yn rhan hanfodol  
o greu sicrwydd ariannol yn y dyfodol i deuluoedd 
a chymunedau. Economïau Llesiant lleol ffyniannus 
â chyfleoedd da am swyddi a phosibiliadau i 
ddiwydiannau creadigol a gwasanaethau. 

	■  Ymrwymo i gartrefi fforddiadwy, hygyrch, diogel  
o safon ddigonol fel hawl ddynol a hawl holl  
bobl Cymru i lety sy’n galluogi bywydau 
cymdeithasol gynhwysol. 

	■  Dileu digartrefedd fel blaenoriaeth a rhoi llais  
mewn prosesau cynllunio i’r rhai y mae arnynt  
angen cartref, ar yr un pryd â sylw i ddiddymu 
achosion digartrefedd e.e. gwell gwasanaethau  
o ran iechyd meddwl a chaethiwed i sylweddau  
a chefnogaeth cynhwysiant ariannol. 

	■  Creu sefydlogrwydd prisiau mewn tai drwy  
reoleiddio i wneud hapfasnachu mewn tai yn  
llai deniadol ac i gynyddu’r cyflenwad o dai. 
Dychwelyd at yr egwyddor mai cartrefi yw tai  
ac nid buddsoddiadau’n bennaf. 

	■  Darparu ar gyfer 12 000 o dai newydd bob blwyddyn 
drwy’r Cynllun Datblygu Cenedlaethol, wedi’u 
hadeiladu yn y lleoedd iawn i’r safonau iawn, â 
mynediad at fannau gwyrdd. Tai cymdeithasol fydd 
y rhan fwyaf o’r tai newydd hyn i gwrdd â’r galw ac 
fe gaiff y mesur hwn ei gefnogi gan hyfforddiant ar 
gyfer y swyddi a grëir yn y diwydiant. 

	■  Adeiledir yr holl dai newydd i safonau di-garbon, 
rhywbeth a fydd yn golygu biliau is a gwell ansawdd 
bywyd. Mae’r amgylchedd adeiledig yn gynefin 
pwysig i rywogaethau a bydd cynllunio tai newydd 
ac adnewyddiadau yn cymryd hyn i ystyriaeth.

	■  Sicrhau buddsoddiad digonol, parhaus, a chynlluniau 
cyllido ar y cyd, i alluogi ôl-osod y stoc dai  
bresennol i’r safonau effeithlonrwydd ynni uchaf 
drwy ddyroddiadau Bondiau Gwyrdd yr CTGG 
a chyfleoedd am fuddsoddiad lleol mewn ynni 
cymunedol. Diddymu’r 5% TAW a godir ar hyn  
o bryd ar ddeunyddiau adnewyddu.

	■  Sicrhau bod tenantiaid yn cael eu hamddiffyn 
rhag anghydraddoldebau’r ‘Dreth Ystafell Wely’ 
drwy’r defnydd o Daliadau Disgresiwn at Gostau 
Tai. Rhoi mwy o sicrwydd i denantiaid drwy raddol 
ddiddymu Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr yn y 
sector breifat. Rhoi sicrwydd deiliadaeth i’r rhai 
sy’n cael trafferth ag ôl-ddyledion morgais drwy 
gynllun ‘Hawl i Rentu’. 

	■  Cydgynhyrchu cofrestr dai hygyrch gynhwysfawr 
ar draws Cymru, a gaiff ei diweddaru’n rheolaidd 
a’i monitro gan grŵp llywio yn cynnwys pob sector 
o randdeiliaid ac yn darparu hyfforddiant manwl  
i swyddogion awdurdodau lleol.

GWAITH
Degau o filoedd o 
swyddi newydd gwyrdd 
ar draws Cymru drwy:
	■  Ddefnyddio arian a gynhyrchir gan y Gronfa 

Trawsnewidiad Gwyrdd i Gymru, Banc Buddsoddi 
Cymru a buddsoddiad cymunedol i greu degau o 
filoedd o swyddi newydd teilwng ar draws pob ardal 
o Gymru i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd.

	■  Creu miloedd o swyddi newydd ar draws Cymru 
mewn rhaglen adeiladu tai i ddarparu ar gyfer yr 
angen o ran tai.

	■  Dadlau dros wythnos 4 diwrnod i rannu cyfleoedd 
gwaith ac ymateb i’r cynnydd mewn awtomateiddio 
a digideiddio gweithgynhyrchu a gwasanaethau. 

	■  Croesawu’r gwariant adferiad economaidd 
arfaethedig gan Lywodraeth Cymru i gwmnïoedd 
sy’n ‘lleihau carbon ac sy’n gyflogwyr teg’, gan 
nodi nad yw hyn yn cynnwys y sectorau busnes 
gymdeithasol a chymunedol. Ehangu’r ymagweddiad 
hwn i ddatblygu cyfleoedd i bawb gymryd rhan yn 
adferiad economaidd Cymru. 

	■  Creu trawsnewidiad i gynhyrchiant gwyrddach gan 
ystyried anghenion neilltuol gwahanol ardaloedd 
a chymunedau yng Nghymru, yn gysylltiedig ag 
egwyddorion trawsnewidiad cyfiawn fel a gefnogir 
gan y Gynghrair Swyddi Gwyrddach. 

	■  Addasu bywyd gwaith gyda’r hyblygrwydd i 
weithio o gartref a diffiniad ehangach o waith 
fel y rhoddir gwerth cyfartal ar waith domestig a 
gwaith gofalu arall. Mae ein heconomi’n dibynnu 
ar ofal a chefnogaeth er mwyn bywydau gwaith a 
chymunedau iach a dylai hyn gael ei adlewyrchu  
yn ein trefniadau economaidd a mewn trethiant. 

	■  Cydnabod undebau llafur fel rhan bwysig o’r 
gymdeithas sifil ehangach a rhanddeiliaid  
allweddol i economi’r dyfodol. Dod ag undebau  
i mewn i gynllunio economïau lleol a rhoi  
cefnogaeth i weithwyr ar gyfer cychwyn  
busnesau cymdeithasol ac amgylcheddol. 

	■  Gwella cyflogau ac amodau gwaith i weithwyr  
rheng flaen, yn rhannol drwy ISC, ond hefyd drwy 
well setliadau cyflog i weithwyr gwasanaethau 
cyhoeddus a gofal, hawliau gweithwyr mewn 
cydfargeinio, hawliau cyflogaeth ac iechyd  
a diogelwch. 

	■  Diddymu’r economi ‘gìg’ yng Nghymru a chontractau 
dim oriau sy’n camfanteisio ar weithwyr, drwy ISC ac 
ehangu hawliau gweithwyr. Rydym yn gwybod bod 
cymorth incwm yn ystod y pandemig wedi bod yn 
annigonol lle mae enillion gweithwyr wedi dibynnu 
ar waith ansicr ac ysbeidiol. 

	■  Pwyso am drawsnewidiad cyfiawn mewn Bargen 
Newydd Werdd sy’n amddiffyn ac yn gwella 
bywoliaeth gweithwyr ac yn creu cymdeithas fwy 
cynhwysol. Rydym yn croesawu’r ymrwymiadau  
a wnaed gan TUC Cymru i fynd i’r afael â’r angen  
i wyrddio ein heconomi. 

	■  Cynnig cynlluniau trawsnewid i bob sector o’r 
economi yng Nghymru i symud at Economi Llesiant 
Gwyrdd (e.e. Dur Gwyrdd). Rydym yn gweld ein 
hymrwymiad i drawsnewidiad cyfiawn fel rhan o 
ehangu democratiaeth a chydraddoldeb triniaeth  
yng Nghymru.

	■  Democrateiddio’r gweithle, creu ffurfiau newydd 
o fusnes a mabwysiadu ffyrdd newydd o drefnu 
pethau, gan gynnwys gwell cynrychiolaeth yn y 
gweithle a hawliau i wybodaeth, dylanwadu ar 
gynlluniau a buddsoddiad cwmnïoedd, a datblygu 
cwmnïoedd cydweithredol gan weithwyr.

	■  Hybu twristiaeth werdd a swyddi cysylltiedig wedi’u 
seilio ar gymunedau, natur a diwylliant neilltuol 
Cymru. Cefnogi rheoli twristiaeth er mwyn dyfodol 
hirdymor i gymunedau croesawu lleol, a phobl sy’n 
gweithio yn y diwydiant yn cael eu talu’n iawn. 
Cynllunio ar gyfer cyfleusterau a swyddi drwy gydol 
y flwyddyn lle bynnag y bo modd i sicrhau parhad.

Dysgu y ceir mynediad 
rhwydd ato yn paratoi 
ar gyfer cyfleoedd 
newydd ar draws 
grwpiau oedran drwy: 
	■  Roi dysgu yn rheng flaen yr addasu a’r newid y  

mae eu hangen i Gymru ymadfer i ddyfodol 
gwyrddach a thecach. Rydym yn cefnogi bod 
myfyrwyr ysgol, coleg a phrifysgol yn cwestiynu’r 
rhan y mae dysgu’n ei chwarae mewn dod o hyd  
i atebion i’r problemau brys o newid yn yr hinsawdd, 
chwalu byd natur ac anghydraddoldebau yn ein 
cymdeithas. 
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	■  Er mwyn darparu atebion economaidd newydd 
a swyddi newydd a gynigir yn y Fargen Newydd 
Werdd mae hefyd angen mwy o gyfleoedd i 
hyfforddi ac ailhyfforddi, i fod ar gael yn rhwydd i 
bawb gyda darpariaeth leol i ategu dysgu ar-lein. 

	■  Ailfuddsoddi yn y sector Addysg Bellach a chreu 
canolbwyntiau dysgu lleol sydd hefyd yn gallu 
gwneud cysylltiadau â darpariaeth ysgol. Sicrhau 
bod y Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn dal 
i fod ar gael i’r holl bobl ifainc y mae arnynt ei 
angen i barhau â’u haddysg. 

	■  Dadlau dros ddod â Chonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn llwyr i mewn 
i gyfraith Cymru. Sicrhau parchu hawliau’r 
holl blant a phobl ifainc yng Nghymru mewn 
amgylcheddau dysgu saff, lle mae pob disgybl  
yn teimlo ei f/bod yn cael ei (g)werthfawrogi  
a lle gallant ddewis y llwybr sy’n gweddu  
orau iddynt. 

	■  Cynnig Siartr Ddysgu newydd i Gymru, i’w chreu 
ar y cyd ag athrawon, gweithwyr proffesiynol 
eraill, myfyrwyr a rhieni gan adeiladu ar yr 
ymagweddiad a geir yng Nghymru o Addysg  
ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth 
Fyd-eang (ADCDF). Byddai hyn yn pennu’r  
ffyrdd gorau o sicrhau addysg sy’n canolbwyntio 
ar ddysgu ar gyfer economi, amgylcheddau  
byw a chymdeithas Cymru yn y dyfodol.

	■  Gweithio i wireddu Nod Datblygu Cynaliadwy 4.7 
y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru gan gynnwys 
addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a ffyrdd 
cynaliadwy o fyw, hawliau dynol, cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau, hyrwyddo diwylliant o heddwch  
a didreisedd, dinasyddiaeth fyd-eang, a 
gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol a 
chyfraniad diwylliant at ddatblygu cynaliadwy.

	■  Cadw ysgolion bach, sydd mor aml wrth graidd  
ein cymunedau gwledig, yn fyw. 

	■  Datblygu arferion â’r plentyn yn y 
canol, creadigrwydd a gweithgareddau 
trawsgwricwlaidd.

	■  Sicrhau y bydd gan blant ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y cyfle i ddysgu naill ai yn y brif  
ffrwdd neu mewn unedau arbennig neu mewn 
ysgolion arbennig.

	■  Darparu mynediad at ddysfeisiau electronaidd  
ar gyfer plant y mae arnynt angen dysgu o  
gartref, a mynediad at raglenni gwaith trefnus  
os na allant fynychu’r ysgol. 

 

	■  Dadlau dros addysg blynyddoedd cynnar a wnaiff 
ganolbwyntio ar ddatblygu’r plentyn cyfan, gan 
gynnwys addysg awyr agored megis Ysgol y 
Goedwig. Dylai asesiadau fod wedi’i seilio ar 
chwarae, gan ganolbwyntio ar gyfathrebu, sgiliau 
meddwl, a sgiliau creadigol a chymdeithasol.

	■  Cynnig y bydd rhifedd, darllen ac ysgrifennu,  
o chwe blwydd oed, yn mynd yn fwy ffurfiol  
ond y bydd plant yn dal i gael cyfleoedd rheolaidd  
i chwarae yn yr awyr agored ac i ymgymryd  
â gweithgareddau creadigol. Fe adolygwn ni’r  
drefn o brofion ac arholiadau yn ysgolion Cymru  
o 7-18 mlwydd oed.

	■  Sicrhau bod pob ysgol uwchradd yn cynnig 
cwricwlwm eang ac amrywiol, sy’n hygyrch i 
bawb. Hybu profiadau dysgu y tu allan i’r ysgol 
yng nghefn gwlad ac ar yr arfordiroedd. Cefnogi 
llwybrau prentisiaeth i mewn i waith ar lefel 
Addysg Bellach. Anogir cyflawniad academaidd 
hefyd i’r rhai sydd am ddilyn y llwybr hwn.

	■  Ehangu mynediad at Addysg Uwch, gan sicrhau 
nad oes dim ffïoedd i’w talu am raddau cyntaf 
a chan hyrwyddo hyblygrwydd mewn llwybrau 
gradd.

	■  Croesawu’r ymdrechion diweddar gan 
lywodraethau Cymru a’r Alban i ymchwilio i 
gyfleoedd i’n dwy genedl ailymuno â rhaglen 
ERASMUS a gweithio gyda phob parti i fwyafu’r 
cyfleoedd addysgol a diwylliannol rhyngwladol 
sydd ar gael i’n pobl ifainc. 

	■  Gorchymyn bod prifysgolion yng Nghymru yn 
cynorthwyo ag adferiad economaidd â ffocws 
cymdeithasol ac amgylcheddol yn eu hardal, 
gan weithio gyda fforymau economi cymunedol 
a busnesau lleol a chan wneud cysylltiadau 
rhyngwladol ag ymdrechion tebyg mewn 
gwledydd eraill. 

	■  Sicrhau bod y Gymraeg yn parhau’n iaith fyw a 
bod dinasyddion Cymru yn gallu byw eu bywyd 
yn yr iaith. Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg i 
ddiogelu a chreu cymunedau dwyieithog. 

	■  Sicrhau bod dysgu ac addysgu yn Gymraeg 
yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi fel rhan 
annatod o system addysg Cymru o’r blynyddoedd 
cynnar drwodd at ddarpariaeth ar ôl oed gorfodol. 
Ehangu buddsoddiad yn y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. 

	■  Sicrhau bod dysgu’r Gymraeg yn ddi-dâl i’w 
wneud, a bod cyrsiau Cymraeg dwys llawn  
amser a rhan amser yn cael eu cynnig â’r  
hawl i fynychu heb golli budd-daliadau. 

Mynediad digidol, 
chwaraeon a diwylliant 
i bawb mewn cenedl 
wir ddwyieithog drwy:
	■  Ddarparu mynediad cyfartal at fuddion y chwyldro 

band eang i gymunedau amddifad yng Nghymru. 
Cefnogi caledwedd, meddalwedd a lled band 
hanfodol am gost fforddiadwy ar gyfer cyfathrebu 
busnes a phersonol rhwyddach a chanolbwyntiau 
lleol wedi’u cysylltu â llyfrgelloedd a lleoliadau 
cymunedol. 

	■  Cymryd rhan mewn dadl genedlaethol am reoleiddio 
cyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd i ystyried 
problemau’n ymwneud â lledaenu camwybodaeth, 
troseddau rhyngrwyd a rhyddid mynegiant, gan 
ystyried yr angen am ffurfiau o amddiffyn plant wrth 
gael mynediad at ddeunydd. 

	■  Cefnogi datblygu darpariaeth platfformau cyfryngau 
cymdeithasol er budd y cyhoedd, nid-er-elw, 
fel y cynigwyd yn y lle cyntaf gan y BBC ond fel 
nas caniatawyd oherwydd lobïo gan gwmnïoedd 
rhyngrwyd.

	■  Cefnogi cyfryngau a darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
fel rhan hanfodol o ddemocratiaeth iach, wybodus. 
Cynnwys dinasyddion mewn datblygu cyfreithiau 
preifatrwydd sy’n gwarchod hawliau dinasyddion, 
ond na allent gael eu defnyddio i rwystro 
newyddiaduraeth ymchwiliol o’r iawn ryw.

	■  Cynnig bod y Swyddfa Gyfathrebiadau (OFCOM) 
yn cael ei diwygio yn unol â throsglwyddo mwy o 
bwerau rheoleiddio i Lywodraeth Cymru, gan newid 
y cylch gwaith i gynnwys mwy o gyfranogiad gan 
ddinasyddion.

	■  Darparu mynediad at chwaraeon i bawb â 
darpariaeth ar gyfer caeau chwarae a chyfleusterau, 
a fydd yn agored i bob rhan o’r gymuned. Gorchymyn 
bod cynghorau lleol yn sicrhau darpariaeth ddigonol 
o gyfleusterau megis canolfannau chwaraeon, pyllau 
nofio a chaeau chwaraeon, ar y cyd ag ysgolion lleol. 

	■  Tynnu sylw at chwaraeon fel rhan o strategaeth 
iechyd bositif werdd a chefnogi rhychwant ehangach 
o ‘weithgareddau stepen drws’ megis sglefrfyrddio, 
rhôl-lafnio, a gemau stryd â chyfleusterau mewn 
parciau lleol. 

	■  Cefnogi pwysigrwydd chwaraeon yn rhyngwladol 
fel peth sy’n helpu mewn cyd-ddealltwriaeth a 
chyfnewid rhyngwladol a’r rhan bwysig sydd gan 
chwaraeon mewn hunaniaeth ddiwylliannol a 
chymuned. Sicrhau bod gemau rhyngwladol yn 
parhau i fod ar gael ar deledu ledled y wlad am 
ddim. 

	■  Cefnogi Cynllun Cydraddoldeb Strategol Chwaraeon 
Cymru a chydraddoldeb mynediad i bawb at 
gyfleusterau a digwyddiadau.

	■  Sicrhau cefnogaeth i amgueddfeydd a llyfrgelloedd 
ar lefel leol a chenedlaethol gyda chysylltiadau â 
hyrwyddo diwylliant llawr gwlad, radio a theledu 
cymunedol, a chynlluniau celfyddyd gymunedol.

	■  Cydnabod y celfyddydau fel peth sy’n fyw ac yn 
gyfnewidiol a gwerthfawrogi celfyddydau am 
eu natur ddiffrwyn, eu creadigrwydd a’u gallu i 
wneud bywyd yn werth ei fyw. Sicrhau bod gan y 
Celfyddydau le allweddol ym mhob cynllun economi 
cymunedol, yn cysylltu lleoliadau diwylliannol ag 
adferiad economaidd. 

	■  Cydnabod pwysigrwydd diwydiannau diwylliannol 
i adferiad gwyrdd a’r angen am gefnogaeth 
gan Lywodraeth Cymru i adfywio’r celfyddydau 
yng Nghymru ar ôl y pandemig. Mae angen i’r 
ymdrechion hyn gael eu hategu hefyd drwy gysylltu’r 
Celfyddydau a diwydiannau creadigol ag adferiad 
economaidd gwyrdd wedi’i seilio mewn cymunedau 
lleol.

	■  Cefnogi cyfranogiad parhaus sector greadigol Cymru 
mewn mentrau teithiol a chreadigol Ewropeaidd. 
Maes arall lle mae Brexit caled ideolegol llywodraeth 
San Steffan wedi cael effaith anghymesur ar bobl 
ifainc ar ddechrau eu gyrfa.

	■  Cefnogi pobl greadigol leol i gael mynediad at  
siopau ac adeiladau sydd wedi’u cau a heb eu 
defnyddio ar ein strydoedd mawr, ag ISC yn 
gynhaliaeth sylfaenol i lawer o fusnesau a mentrau 
bach creadigol newydd ddod â bywyd yn ôl i’n 
cymunedau ar draws Cymru. 

	■  Dathlu’r Gymraeg fel iaith fyrlymus fyw wrth graidd 
llawer o gymunedau ledled Cymru, ac agwedd 
bwysig ar ddiwylliant ehangach Cymru. Mae Plaid 
Werdd Cymru’n cefnogi’r Gymraeg mewn bywyd 
beunyddiol a natur unigryw diwylliant Cymru a 
digwyddiadau pwysig megis Eisteddfoddau a’r Urdd.

	■  Cefnogi’r Gymraeg i ffynnu, i fod yn iaith aelwydydd, 
gweithleoedd, a mannau cyhoeddus ar draws y wlad, 
gan weithio tuag at genedl wirioneddol ddwyieithog. 
Fe sicrhawn ni fod cyrff a ariennir yn gyhoeddus, a 
darparwyr gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn 
cyfathrebu â’r cyhoedd yn Saesneg neu yn Gymraeg, 
yn ôl dewis yr unigolyn. 
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LLYWODRAETH
Lleoli Cymru fel cenedl 
fach werdd flaengar, sy’n 
cefnogi hawliau dynol a 
chydraddoldeb drwy:
	■  Gefnogi’r dyhead am Gymru annibynnol a llwyr 

ddemocrataidd, gan roi’r broses benderfynu yn 
nwylo’r rhai a effeithir fwyaf gan y penderfyniadau 
hynny. Bydd pleidleisio dros annibyniaeth yn 
rhoi’r cyfle i adeiladu’n gyflym ar y fframweithiau 
cynaliadwyedd arloesol sydd eisoes wedi’u sefydlu 
yng Nghymru, a bydd yn golygu y gellir gweithredu’r 
rhain yn llawn i sicrhau dyfodol hyfyw i Gymru fel 
cenedl fach werdd flaengar. 

	■  Cefnogi symudiadau tuag at Gymru ryngwladolaidd 
amyrwiol a chosmopolitanaidd, wedi ymroi i 
gydraddoldeb. Drwy bleidleisio dros annibyniaeth 
gallem gael gwared ar system ddosbarthiadau 
andwyol Prydain, cefnogaeth i lywodraethau 
gormesol, y fasnach arfau ryngwladol, ynni niwclear, 
arferion llwgr ac osgoi trethi, sydd i gyd yn niweidiol 
tu hwnt gartref ac yn rhyngwladol. 

	■  Cefnogi rhagor o ddatganoli ar unwaith i wasanaethu 
pobl Cymru orau. Dylai fod gan Gymru setliad sydd o 
leiaf yn gyfartal ag un yr Alban er mwyn ailadeiladu 
ein heconomi a’n cymdeithas.

	■  Parhau â gwaith i gryfhau ein cysylltiadau â’n 
cyfeillion a’n cynghreiriaid Ewropeaidd ar bob  
lefel gyda Chymru dros Ewrop, ac amlygu’r rhan 
hanfodol sydd gan y Senedd nesaf i’w chwarae 
mewn hyrwyddo cyfleoedd positif yn y dyfodol  
yn ein perthynas ag Ewrop a mynd i’r afael â’r  
difrod i Gymru wedi’i achosi gan Brexit.

	■  Codi statws cyfreithiol Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), i sicrhau bod mwy 
o benderfyniadau’n dod o dan ddylanwad nodau 
llesiant ac amgylcheddol, yn gyson ag ymrwymiadau 
gan Lywodraeth Cymru i Economi Llesiant. 

	■  Cefnogi mesurau amrywiaeth a chydraddoldeb fel 
ymateb i’w groesawu i gymhlethdod gwirioneddol 
a hardd y gymdeithas ddynol yng Nghymru. Ehangu 
ar y cynnydd polisi a wnaed eisoes gan Lywodraeth 
Cymru mewn deddfwriaeth gydraddoldeb ac 
offerynnau ategol, drwy roi mwy o ymdrech i  
mewn i weithrediad ymarferol, ar yr un pryd â 
pharhau i ymgymryd â mwy o arloesi drwy ffyrdd  
o fynd ati ar sail cydgynhyrchu. 

	■  Croesawu’r cyfraniad anferthol a wneir gan fudiadau 
a grwpiau cymdeithasol sy’n cyfrannu at ddysgu, 
dadleuon, arloesi mewn polisi a dealltwriaeth 
gymdeithasol ehangach o gydraddoldeb. Sicrhau 
bod y grwpiau hyn yn cael eu cynnwys fwy mewn 
llywodraethu, goruchwylio a chloriannu polisi  
a chanlyniadau mesuradwy mewn perthynas  
â chydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru.

	■  Cydnabod ac ymateb i anghenion grwpiau sydd 
o dan anfantais neu wedi’u hymyleiddio (e.e. 
menywod, teithwyr, pobl groenliw, pobl anabl,  
pobl dlawd, pobl ifainc, pobl LHDTRhC, pobl hŷn, 
ceiswyr lloches a ffoaduriaid), nad ydynt wedi 
cael ystyriaeth ddigonol mewn gwneud polisïau 
economaidd a chymdeithasol a mewn siapio  
lleoedd ar gyfer symudedd, swyddogaethau  
gofalu, iechyd cyhoeddus a bywydau diogel.

	■  Buddsoddi er mwyn cydraddoldeb gan y gall grwpiau 
dan anfantais fod yn gyfranwyr net at y gymdeithas 
o’u rhyddhau o’u carchariad presennol o geisio 
byw heb yr amodau ar gyfer bywyd boddhaol a heb 
gefnogaeth angenrheidiol. Bydd hyn yn golygu bod 
angen newidiadau mewn polisi trethiant er mwyn 
ariannu cymdeithas fwy agored a chynhwysol. 

	■  Dod â deddfwriaeth Hawliau Dynol yn llwyr i mewn 
i Lywodraeth Cymru a diweddaru hyn yn unol â 
datblygiadau rhyngwladol. Fel plaid ryngwladolaidd 
sy’n credu mewn lleoliaeth, fe gydweithiwn ni’n 
rhyngwladol ar bolisïau gwyrdd a chefnogi bod 
Cymru’n cymryd ei lle yn y gymuned ryngwladol 
fel cefnogwr cryf o hawliau dynol, cydraddoldeb, 
democratiaeth a llywodraeth agored. 

	■  Cydweithio’n rhyngwladol i ddiddymu 
cymorthdaliadau i danwydd awyr ac i gyflwyno  
treth am hedfan yn fynych.

	■  Cefnogi cadarnhau Cytundeb y Cenhedloedd Unedig 
ar Wahardd Arfau Niwclear (TPNW) a gwrthwynebu 
rhoi arfau newydd yn lle Trident fel rhywbeth sy’n 
dwysáu’n ddiangen y ras arfau fyd-eang.

	■  Cadarnhau Cymru fel Cenedl Loches i ffoaduriaid 
sy’n ffoi rhag brwydro a thrais, gan adeiladu ar 
hanes o groesawu ffoaduriaid i’n cymunedau 
yn y gorffennol. Cymryd safiad dros gyfiawnder 
rhyngwladol yng ngolwg hanes Cymru fel cenedl a 
goloneiddiwyd, ar yr un pryd â chydnabod ein rhan ni 
mewn gwladychiaeth a chaethwasiaeth Brydeinig fel 
rhywbeth sydd hefyd yn siapio pwy ydym fel cenedl.

	■  Cefnogi gwaith Rhwydwaith Academi Heddwch 
Cymru mewn lledaenu ymwybyddiaeth o 
ddewisiadau heddychlon amgenach na brwydro, 
prosesau cyfryngu a gwaith ysgolheigaidd ar fentrau 
a damcaniaethau heddwch a chydweithrediad 
â sefydliadau tebyg eraill, yn enwedig mewn 
cenhedloedd bach eraill ledled y byd. 

FFOCYSU AR GYDRADDOLDEB, 
AMRYWIAETH A 
CHYNHWYSIANT DRWY:
	■  Sicrhau bod anghenion pob grŵp o bobl yn ein 

cymdeithas yn cael eu diogelu ar draws darpariaeth 
gwasanaethau drwy gylch gwaith diwygiedig  
cadarn i’r Gweinidog dros Gydraddoldeb.  
O ieuenctid i’r henoed, o gydraddoldeb rhywiol  
a rhywedd i gydraddoldeb crefyddol, cydraddoldeb 
i bobl sydd â namau corfforol a namau ar y 
synhwyrau, problemau iechyd meddwl neu sy’n 
niwroamrywiol, a chan gynnwys ein holl grwpiau 
ethnig, crefyddol a chymdeithasol yng Nghymru.

	■  Sefydlu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hil, 
â’r dasg o daclo anghydraddoldebau ethnig, gan 
gynnwys tai, cyflogaeth, addysg, iechyd a meysydd 
eraill o hiliaeth systemig â mesuriadau eglur i 
ddangos ei effeithiolrwydd.

	■  Cefnogi’r mesurau a amlinellir gan Gynghrair Hil 
Cymru yn eu Maniffesto dros Gymru Wrth-Hiliol.

	■  Mynd i’r afael â hiliaeth, gwrthsemitiaeth a rhagfarn, 
gan gynnwys o oedran cynnar drwy gwricwlwm 
ehangach ac wedi’i ddatrefedigaethu yn yr ysgol,  
a hynny’n ffocysu ar hanesion a modelau rôl o  
ystod amrywiol o gefndiroedd ethnig a chrefyddau.

	■  Datblygu a gweithredu strategaeth i Gymru gyfan  
i fynd i’r afael â thrais ar sail rhywedd, gan gynnwys 
trais yn y cartref, trais a chamdriniaeth rywiol, 
Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, a masnachu 
pobl. Bydd hyn yn cynnwys darparu addysg ledled 
Cymru am drais yn erbyn menywod a merched,  
i godi ymwybyddiaeth.

	■  Sicrhau bod Deddf Trais yn erbyn Menywod,  
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)  
2015 yn cael ei gweithredu’n effeithiol.

	■  Darparu cyllid cynaliadwy ar gyfer canolfannau 
cymorth trais yn y cartref, llochesau a chanolfannau 
argyfwng trais, gan gynnwys cyllid i ddarparu mwy  
o lety saff a sicr ar gyfer menywod a’u plant.

	■  Cynyddu cyllid ar gyfer rhannau o’r GIG y mae pobl 
Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Traws, Rhyngrywiol, 
Cwiar ac Anrhywiol (LHDTRhCA+) yn dibynnu’n 
drwm arnynt, gan gynnwys gofal iechyd traws, 
triniaeth HIV a darpariaeth iechyd meddwl.

	■  Gweithio i wahardd therapi trawsnewid ledled  
Cymru a lobïo am y gwaharddiad ar draws y DU.

	■  Hyfforddi staff ysgol mewn sylwi ar aflonyddu 
rhywiol a bwlio a rhoi stop arnynt, i sicrhau bod 
ysgolion yn lleoedd saff i bawb ddysgu ynddynt 
â hyfforddiant penodol ar adnabod hiliaeth, 
homoffobia, trawsffobia, menyw-gasineb ac 
ymosodiadau ar bobl anabl.

	■  Ymgorffori Confensiwn y Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (CCUHPA) yn llwyr 
yng nghyfraith Cymru. Bydd hyn yn golygu bod yr 
arferion annerbyniol o driniaeth orfodol, ataliaeth 
gemegol a chorfforol, ynysu, a neilltuo’n cael eu 
gwneud yn anghyfreithlon.

	■  Sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithredu codau 
sy’n diogelu cydraddoldeb mynediad at wasanaethau 
cyhoeddus i’r holl ddinasyddion anabl. Byddai 
rhaglen wedi’i seilio ar gyfres o fentrau bach,  
megis gwell pafinau a dodrefn stryd, ac ysgogyddion 
gweledol neu glywedol mewn gwasanaethau megis 
trafnidiaeth gyhoeddus, yn helpu i wneud bywyd yn 
well i bobl anabl.

	■  Neilltuo buddsoddiad hirdymor, strategol i gyrff 
cymunedol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, 
tlodi a chamwahaniaethu yn erbyn pobl Fyddar ac 
anabl a phobl sydd wedi colli golwg, gan gynnwys 
cyllid i ehangu ar gyngor, darpariaeth eirioli a 
gwasanaeth cymorth ar gyfer troseddau casineb.

	■  Ailbwysleisio ac amlygu’r cyfraniad a wneir gan 
ffoaduriaid, ceiswyr lloches a’r rhai sy’n symud  
yma i weithio a gwneud mwy i sicrhau bod pobl  
yn gallu cael eu cynnwys yn llawn yn eu cymuned 
a’u heconomïau lleol.

	■  Ymrwymo i gefnogi sefydlu cymunedau o blaid 
pobl hŷn ledled Cymru ac ymgysylltu â phartneriaid 
rhyngwladol fel rhan o Ddegawd Heneiddio’n Iach  
y Cenhedloedd Unedig.
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Sicrhau bod mwy o 
benderfyniadau’n cael 
eu gwneud yn lleol 
a llywodraeth effeithiol 
i Gymru drwy:
	■  Wrthwynebu’r ymdrech gan San Steffan i gipio grym 

yn sgil Brexit sy’n ailganoli rheolaeth dros gronfeydd 
datblygu i Gymru o dan yr agenda ‘wastatáu’. Dylai’r 
cronfeydd hyn fod o dan reolaeth y Senedd a chael 
eu gwario yn unol â blaenoriaethau Cymru, a’r rheini 
wedi’u penderfynu’n ddemocrataidd. 

	■  Cefnogi amryfal ffurfiau o ddemocratiaeth sydd 
i gyd â’u lle mewn cymdeithas fodern gymhleth: 
Democratiaeth gynrychioladol, ethol cynrychiolwyr 
i gyflawni maniffesto cyhoeddus; cynulliadau lleol 
i helpu i nodi a thrafod materion lleol; rheithgorau 
dinasyddion a chynulliadau i’r bobl i drafod ac i 
archwilio materion dadleuol megis technolegau 
newydd neu gynigion o ran trethiant; ac yn y blaen. 

	■  Datblygu deialog newydd gyda llywodraeth leol, gan 
gydymdrafod i gael cyllid digonol ar gyfer eu hystod o 
ddyletswyddau statudol gyda chydgynhyrchu yn cynnwys 
grwpiau dinasyddion a busnesau lleol nid-er-elw. 

	■  Enghreifftio ymagweddiad newydd at 
ddemocratiaeth sy’n golygu bod pleidiau’n 
cydweithio er lles pawb. Rydym yn credu 
bod pleidleiswyr yn dymuno gweld pleidiau’n 
cydweithredu hefyd, ac fe geisiwn ni weithio gyda 
phleidiau blaengar eraill lle bynnag y bo modd, 
mewn ffordd sy’n gyson â’n hegwyddorion.

	■  Ehangu craffu ac atebolrwydd mewn llywodraeth. 
Mewn democratiaeth gynrychioladol byddwn yn 
dirprwyo grym i’n cynrychiolwyr etholedig ac 
mae rhaid wrth atebolrwydd llawn ynghyd â’r 
ymddiriedaeth hon. Mae angen craffu a phrosesau 
eglur ar lywodraeth lle caiff penderfyniadau a 
gweithredoedd llywodraeth eu cwestiynu. 

	■  Atal arferion llwgr a chamddefnydd o rym er mantais 
breifat. Dadlau dros fwy o ddadleniad o’r broses 
benderfynu ar bob lefel o lywodraeth a pheidio â dibynnu 
ar broses rhyddid gwybodaeth sydd wedi mynd yn fwy o 
gêm na phroses ddemocrataidd i rannu gwybodaeth.

	■  Gweithredu yn erbyn llygredd gwleidyddol drwy 
gynyddu tryloywder. Rhoi stop ar ddyfarnu 
contractau i gyfeillion a’r ‘drws troi’ rhwng 
llywodraeth a lobïwyr busnes, gan wneud bywyd 
economaidd yn fwy tryloyw ac atebol. 

	■  Diweddaru deddf etholiadau 2001 ar gyfer 
amseroedd a bygythiadau modern. Rydym yn 
cefnogi galwadau’r ymgyrch Pleidleisio Teg am fwy 
o dryloywder; mwy o fonitro a chosbau am herio 
cyfraith etholiadol; argraffnod ar bob hysbyseb 
ddigidol; a rheoleiddio’r capasiti i ddefnyddio data 
personol ar gyfer anfon negeseuon wedi’u targedu 
mewn ffordd gudd.

	■  Sicrhau bod pob corff rheoleiddio’n cael ei benodi 
drwy ddulliau democrataidd. Cyrff rheoleiddio a 
wnâi bob penodiad lefel uchel yng Nghymru, a lle 
byddai’n briodol, byddai craffu arnynt gan y pwyllgor 
perthnasol yn Senedd Cymru. 

	■  Disodli system y ‘Cyntaf i’r Felin’ â system bleidleisio 
gyfrannol yng Nghymru. Mae Plaid Werdd Cymru’n 
croesawu’r adroddiad ‘Senedd sy’n Gweithio i 
Gymru’ a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017 gan 
y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, 
dan gadeiryddiaeth yr Athro Laura McAllister, ac yn 
cefnogi ei argymhellion:

	●  Dylai’r Cynulliad gael ei ehangu i fod  
rhwng 80 a 90 o aelodau

	●  Dylai Aelodau Cynulliad gael eu hethol o 
etholaethau amlaelod o 4-6 aelod drwy system 
pleidlais sengl drosglwyddadwy neu restr hyblyg 

	●  Dylid cyflwyno cwotâu ar gyfer y rhywiau 

	●  Dylai ymgeiswyr gael sefyll i’w hethol  
i’r Cynulliad ar sail rhannu swydd tryloyw 

	■  Galw am weithredu argymhellion Comisiwn Thomas 
o fis Hydref 2019 ar ddatganoli pwerau cyfiawnder a 
phlismona i Gymru, gan gynnwys sefydlu deddfwrfa 
a llysoedd Cymreig, a gweinyddu’r ystad garchardai 
a gwasanaethau digarchar / prawf i Gymru. Cymru 
yw’r unig genedl ddatganoledig nad oes ganddi 
reolaeth dros gyfiawnder a phlismona.

	■  Mabwysiadu targedau i leihau poblogaeth y 
carchardai yng Nghymru; cefnogi carchardai lleol a 
llety diogel arall mewn dysgu ac adsefydlu; a sefydlu 
Gwasanaeth Prawf i Gymru. 

	■  Cefnogi adolygiad o blismona yng Nghymru mewn 
perthynas â chymunedau croenliw a chymunedau 
eraill sydd wedi’u hymyleiddio, yn enwedig o ran y 
cwestiwn o farwolaethau yn y ddalfa neu ar ôl bod yn 
y ddalfa. Adolygu atebolrwydd presennol heddluoedd 
i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig, gan 
ystyried cynrychiolaeth gymunedol arall.

	■  Ennill mwy o gefnogaeth i strategaeth Llywodraeth 
Cymru ar Drais yn Erbyn Menywod, Trais Domestig 
a Thrais Rhywiol. O gael rheolaeth yng Nghymru 
dros gyfiawnder a phlismona gellid rhoi cefnogaeth 
fwy cynhwysfawr i’r strategaeth hon. Ailddosbarthu 
menyw-gasineb fel trosedd gasineb i helpu 
menywod i deimlo’n saffach yn ein cymunedau.

	■  Blaenoriaethu symud at bolisi realistig ar gyffuriau 
sy’n mynd i’r afael â chaethiwed fel salwch, nid 
trosedd. Cefnogi ariannu i ganolfannau caethiwed 
Awdurdodau Lleol. 

	■  Adfer toriadau i gymorth cyfreithiol, yn enwedig 
mewn ardaloedd o amddifadedd i gynnal 
cydraddoldeb o dan y gyfraith.

Dadlau dros system 
drethi deg a chenedl 
gyfiawn drwy : 
	■  Hyrwyddo’r weledigaeth o economi sy’n rhydd o  

ofn ac ymraniad, lle nad yw pobl yn teimlo bod  
rhaid iddynt gronni cyfoeth na gwneud cam ag eraill 
i gael sicrwydd. Mae angen i Gymru ei datgysylltu  
ei hun oddi wrth brosiect neo-ryddfrydol San Steffan 
i greu Singapôr Ewropeaidd, â ras i’r gwaelod ar 
ddadreoleiddio hawliau gwaith a safonau o ran yr 
amgylchedd a bwyd. 

	■  Amlygu anghyfiawnder mawr lefelau 
anghydraddoldeb economaidd ac iechyd yng 
Nghymru, sy’n cael eu gwaethygu gan y cyni  
a osodwyd arnom gan San Steffan, ac a gyfrannodd 
at nifer uchel y marwolaethau yng Nghymru o’r 
pandemig. 

	■  Dadlau dros system drethiant gyfiawn i Gymru lle 
mae talu i mewn yn golygu bod cefnogaeth bob 
amser ar gael pan fo arnom ei hangen, yn ôl model 
gwledydd Llychlyn. Mae angen i gyfraddau treth 
uwch i’n trigolion cyfoethocach fynd law yn llaw  
â gwasanaethau cyhoeddus a chymorth 
cymdeithasol rhagorol a dibynadwy i bawb. 

	■  Diwygio’r system bandiau treth bresennol, gan 
addasu ymagweddiad llwyddiannus Gwyrddion  
yr Alban i’r sefyllfa yng Nghymru. Sicrhau refeniw 
digonol gyda’r rhai sy’n ennill cyflogau isel yn talu 
llai a’r rhai ar gyflogau uwch yn talu mwy tuag at  
les ein cymdeithas a’n hamgylchedd. 

	■  Cefnogi gweledigaeth yr Economi Llesiant bod 
cenedl gyfiawn yn cefnogi ei holl aelodau amrywiol i 
fyw bywyd boddhaus, ac yn lleihau anghydraddoldeb 
drwy gyllidebu Economi Llesiant cadarn fel sy’n cael 
ei dreialu yn Seland Newydd er enghraifft. 

	■  Cydnabod na allai’r un biliwnydd ennill ei ffortiwn 
heb y sylfaen o ofal di-dâl, cydlyniant cymdeithasol, 
ac ecosystemau iach byd natur sy’n cynnal bywyd. 
Ar y sail hon rydym yn cefnogi trethi cyfoeth, megis 
y dreth a gynigir ar Ffawdelw o’r Pandemig ar 
gwmnïoedd a elwodd yn anferthol o’r pandemig. 

	■  Dadlau dros ailosod y system drethiant i 
ailddosbarthu cyfoeth o’r cyfoethogion i’r  
tlodion, ac i wobrwyo’n fwy digonol waith rheng 
flaen sy’n hanfodol i’n cymdeithas redeg. Mae 
iechyd amgylcheddol hefyd yn hanfodol inni  
redeg a dylai treth gyfrannu at ailfywio ein 
hamgylcheddau naturiol. 

	■  Mynd i’r afael â’r anghyfiawnder trethiant a 
amlygwyd gan ymgyrchwyr yng Nghrucywel er 
enghraifft, lle mae cwmnïoedd enfawr yn cytuno 
eu cyfraddau treth mewn bargeinion arbennig â 
Chyllid y Wlad ac yn gallu gwerthu’n rhatach na 
chwmnïoedd lleol ar y stryd fawr.

	■  Ei gwneud yn hawdd i bobl fuddsoddi yn nyfodol 
Cymru drwy’r Gronfa Trawsnewidiad Gwyrdd a 
ffurfiau eraill o fuddsoddiad gwyrdd a chymdeithasol, 
yn hytrach na mewn ffurfiau o fusnes gorfforaethol 
sy’n niweidiol i’r amgylchedd ac i’r gymdeithas. 

	■  Cryfhau swyddogaeth rheoleiddio economaidd 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, â throsolwg 
democrataidd ar bob lefel, i ailosod fframweithiau 
economaidd i gyflawni ymrwymiadau i Lesiant  
i bobl a byd natur yng Nghymru.

	■  Archwilio gwariant cyhoeddus i fod wedi’i 
gymhwyso’n gaeth i asesu’r budd cyhoeddus  
ac amgylcheddol o bob punt o’n harian sy’n  
cael ei gwario. 

	■  Cynnig Economi Llesiant Gwyrdd sydd wedi’i 
gymhwyso i gyfrannu’n uniongyrchol at lesiant 
cymdeithasol ac amgylcheddol, sy’n cefnogi 
busnesau bach lleol bywiog a’r cymunedau  
sy’n eu cynnal gan symud i ffwrdd oddi wrth  
yr hen system Brydeinig sydd ynghlwm wrth 
fuddiannau corfforaethol. 

	■  Mae creu degau o filoedd o swyddi newydd i  
Gymru a chefnogi’r ymagweddiad Economi  
Sylfaen yn golygu symud i ffwrdd oddi wrth 
ddibyniaeth ar swyddi a ddarperir gan gwmnïoedd 
sy’n peri dinistr i unigolion, cymunedau ac 
amgylcheddau ac wedyn o’u hanfodd yn rhoi yn  
ôl ryw ronyn bach o’r elw, neu’n cuddio eu henillion 
mewn hafanau trethi rhyngwladol. 

	■  Cefnogi galwadau Cyfiawnder a Thryloywder  
Treth Rhyngwladol i gau hafanau treth. Mae llawer 
o’r arian cudd yma hefyd yn gysylltiedig  
â gweithgarwch economaidd anghyfreithlon  
megis torri coed, mwyngloddio a throseddau 
amgylcheddol rhyngwladol. Mae unbeniaid y  
byd yn dibynnu ar y sytem fancio gudd i ddwyn  
oddi wrth eu pobl. Gallwn ni yng Nghymru  
wneud ein rhan i helpu i stopio’r camweddau  
hyn a gwella safonau economaidd byd-eang. 
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FFENESTR
WERDD
AR EIN DINASOEDD
A’N HARDALOEDD
TREFOL
Mae dinasoedd ac ardaloedd trefol yng Nghymru yn dangos 
diberfeddiad gwasanaethau cyhoeddus, darpariaeth gymdeithasol 
a gwasanaethau ieuenctid. Mae’r cynnydd mewn digartrefedd 
yn warth ar ein dinasoedd a’n trefi, a phobl fregus ar y stryd, 
ac mae anghydraddoldebau iechyd yn cynyddu a llawer o bobl 
ifainc, pensiynwyr a theuluoedd mewn llety sy’n ansicr, yn llaith 
ac o ansawdd sâl. Mae caethiwed i sylweddau’n gwaethygu 
effaith y pandemig ar gymunedau amddifad. Mae gweithgarwch 
diwylliannol yn dirywio.

Sut y gallai polisïau a newidiadau 
Gwyrdd weithio dros ddyfodol 
ein dinasoedd a’n hardaloedd trefol?

Mae ymateb i’r hinsawdd ar 
raddfa fwy yn golygu mwy o 
gyfleoedd am swyddi ar unwaith 
mewn ynni adnewyddol, gwresogi 
ardal ac ôl-osod cartrefi cynnes, 
gyda hyfforddiant wedi’i leoleiddio 
a chefnogaeth i yrfaoedd newydd. 
Mae llygredd aer yn ein dinasoedd 
yn cael ei leihau’n drawiadol, 
gyda buddsoddiad mewn cludiant 
trydanol a rheoleiddio caeth. Mae 
dinasoedd ac ardaloedd trefol iach 
yn cyfuno seilwaith gwyrdd, tai da, 
a mynediad at fwyd da er mwyn 
iechyd corfforol a meddyliol. 

Mae ardaloedd trefol yn mynd 
yn fwyfwy cymysg o ran defnydd 
gyda chyfleusterau allweddol yn 
hygyrch drwy gerdded mewn 15 
munud, a hynny’n lleihau’r angen 
i deithio. Mae gwasanaethau 
sydd wedi’u cymryd yn ôl o 
dan reolaeth leol neu’n cael eu 
rhedeg gan gwmnïoedd nid-er-
elw yn rhoi gwell gwasanaethau 
i bawb, mewn cyd-gynhyrchiant 
â defnyddwyr gwasanaethau, 

gan ddarparu swyddi o ansawdd 
da a gyrfaoedd go iawn yn 
lleol. Mae dysgu er mwyn 
datblygiad plant ac oedolion 
yn cael ei flaenoriaethu, gan 
hybu goddefgarwch a dathlu 
amrywiaeth mewn dinasoedd 
diwylliannol fywiog. 

Rhoddir hwb i’n strydoedd mawr 
a’n diwydiannau diwylliannol drwy 
gynnig ardrethi rhad i fentrau 
newydd diwylliannol, nid-er-elw 
a chymunedol megis caffis a 
siopau atgyweirio/ailddefnyddio, 
langylchu a gwneuthurwyr. Bywyd 
yn ôl i’n strydoedd mawr, gan 
roi manteision ar gyfer twf yr 
economi leol a chan gefnogi pobl 
ifainc sy’n cychwyn busnesau. 

Mae dinasoedd ac ardaloedd trefol 
yn cael eu hailgynllunio â dyfodol 
i blant a phobl ifainc yn enwedig 
dan sylw. Mae trafnidiaeth 
gyhoeddus hygyrch ddi-dâl yn 
hybu teithio llesol. Mae gan blant 
a phobl ifainc fynediad i fannau 

saff â lleoedd diogel addas ar 
gyfer plant i chwarae a chasglu 
ynghyd. Mae gwasanaethau 
ieuenctid wedi’u hadfywio’n 
defnyddio adeiladau ysgol. 
Heddlu cymunedol, cwnselwyr a 
gweithwyr ieuenctid fel adnoddau 
i blant mewn perygl o gyffuriau, 
camfanteisio rhywiol, digartrefedd 
a chamddefnyddio alcohol.

Mae mwy o fwyd yn cael ei 
dyfu yn ein dinasoedd ac o’u 
hamgylch, gyda chynllunio haws a 
darpariaeth ar gyfer rhandiroedd/
gerddi cymunedol, a mynediad 
ym mhob datblygiad newydd at 
fannau gwyrdd a/neu dir tyfu. 
Mannau gwyrdd ar gael i bawb 
yn lleol, â llwybrau gwyrdd i gefn 
gwlad ar y cyrion a chefnogaeth  
i fywyd gwyllt a bioamrywiaeth  
yn y dinasoedd a’r ardaloedd 
trefol. Mae mwy o gyfranogiad 
lleol mewn cynlluniau gwyrddio  
a pharciau, gan gynnwys afonydd 
a chyrsiau dŵr glân.
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NODIADAU
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