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Cyflwyniad

Ar ddydd Iau 5 Mai 2016, cynhelir etholiadau ar gyfer 

 Cynulliad Cenedlaethol newydd i Gymru. Bydd ei  

 aelodau’n gwasanaethu hyd at 2021. Bydd ffurf 

Llywodraeth nesaf Cymru, fydd â chyfrifoldebau pwysig 

mewn llawer o feysydd polisi sy’n effeithio ar fywydau pobl 

gyffredin yng Nghymru, yn dibynnu ar aelodaeth y Cynulliad 

hwnnw.

Gall prif eglwysi Cymru, yn cydweithio drwy Cytûn (Eglwysi 

Ynghyd yng Nghymru), ac mewn partneriaeth â llawer o 

eglwysi, elusennau a mudiadau Cristnogol eraill, ymfalchïo 

yn y modd y bu iddynt wasanaethu’r etholwyr drwy gynnig 

gwybodaeth briffio amhleidiol ar faterion allweddol yn ystod 

tymor y Cynulliad ac yn y cyfnod yn arwain at yr etholiadau. 

Ar gyfer etholiadau 2016, ategir y set hon o nodiadau briffio 

gan fideos, deunyddiau addoli, gwybodaeth am y system 

etholiadol a dolenni i lawer mwy o adnoddau ar wefan 

etholiadau Cytûn, www.cytun.org.uk/etholiadau2016.

Bydd grwpiau lleol Cytûn a changhennau cyrff Cristnogol 

yn aml yn trefnu cyfarfodydd cyhoeddus gyda’r ymgeiswyr 

(hustyngau) yn ystod yr wythnosau cyn yr etholiad, a gellir 

gweld canllawiau ynghylch sut i wneud hynny ar y wefan.
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Diolch i’r canlynol am eu cyfraniad: 
Eileen Davies, Cynghorydd Bywyd Gwledig, Esgobaeth 

Tyddewi, Yr Eglwys yng Nghymru

Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytûn a Chadeirydd 

Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

Rachel Lampard, Arweinydd Tîm a Chynghorydd Polisi, Tîm 

Materion Cyhoeddus ar y Cyd Undeb Bedyddwyr Prydain 

Fawr, Eglwys yr Alban, Yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys 

Ddiwygiedig Unedig

Sharon Lee, Cydlynydd (Cymru) Ffydd mewn Tai Fforddiadwy, 

Housing Justice

Philip Manghan, Cynghorydd Cymru, Y Gwasanaeth Addysg 

Catholig

Paul Morrison, Cynghorydd Polisi, Tîm Materion Cyhoeddus 

ar y Cyd Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, Eglwys yr Alban, Yr 

Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Gethin Rhys, Swyddog Polisi y Cynulliad Cenedlaethol, Cytûn

Vaughan Salisbury, Ymgynghorydd Addysg, Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru 

Carol Wardman, Cynghorydd yr Esgobion ar yr Eglwys a 

Chymdeithas, Yr Eglwys yng Nghymru 

Tîm Cyhoeddi’r Eglwys Fethodistaidd.

Mae pob tudalen yn y pecyn briffio hwn yn 

ymdrin â phwnc gwahanol ac yn cynnwys 

gwybodaeth gefndir, materion cyfredol i’w 

trafod a chwestiynau. Gellir eu defnyddio ar 

gyfer trafodaethau ag ymgeiswyr a myfyrdod 

personol. Ysgrifennwyd y deunydd briffio hwn 

gyda chymorth arbenigwyr sy’n gweithio i eglwysi 

neu asiantaethau eglwysig. Fe’i bwriedir ar gyfer 

aelodau eglwysig ac eraill sydd am wybod mwy 

am amrywiaeth o faterion o bwys, pa ffordd 

bynnag y byddant yn pleidleisio yn y pen draw. 

Nid yw’r deunydd yn cefnogi nac yn gwrthwynebu 

unrhyw blaid nac ymgeisydd.

Mae rhagor o wybodaeth am adnoddau 

etholiadol Cytûn ac am ein gwaith ar ran yr 

eglwysi gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru a 

Llywodraeth Cymru i’w cael ar ein gwefan, www.

cytun.org.uk, neu drwy gysylltu â Swyddog Polisi y 

Cynulliad Cenedlaethol, Gethin Rhys, yn  

gethin@cytun.org.uk neu drwy ffonio 029 2046 

4378.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

Golygwyd y cyfraniadau a dderbyniwyd gan Cytûn ar gyfer y cyhoeddiad hwn. Nid yw’r set hon o nodiadau briffio o 

reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau’r cyrff a enwyd.

http://www.cytun.org.uk
http://www.cytun.org.uk
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Gellir olrhain dechreuadau’r gyfundrefn  

  ysgolion yng Nghymru i’r adeg pan fu  

  eglwysi Cristnogol yn darparu addysg 

gyda’u hysgolion cylchynol yn y ddeunawfed 

ganrif. Mae’r Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys 

Gatholig Rufeinig yn parhau i ddarparu addysg yn 

uniongyrchol, ac mae holl eglwysi Cymru â chyswllt 

â’r gyfundrefn addysg drwy gyfrwng y Cynghorau 

Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol 

(CYSAGau) a thrwy lawer o bartneriaethau 

ffurfiol ac anffurfiol eraill yn lleol, yn sirol ac yn 

genedlaethol.

Cefnogodd eglwysi Cymru’r argymhellion a’r 

cynlluniau a amlinellodd Llywodraeth bresennol 

Cymru yn Dyfodol Llwyddiannus (‘Adroddiad 

Donaldson’ ar y cwricwlwm cenedlaethol, 2015) a 

Cymwys am Oes: cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm 

am oes (ynghylch hyfforddi athrawon) fel y bydd 

dysgwyr yng Nghymru “yn mwynhau addysgu 

a dysgu sy’n eu hysbrydoli i lwyddo. Rhaid i 

aelodau’r gymuned addysgol gydweithio a dyheu 

am ragoriaeth, er mwyn datblygu potensial 

pob plentyn a pherson ifanc.” Roedd hefyd 

gefnogaeth drawsbleidiol i’r cynlluniau hyn yn y 

Cynulliad Cenedlaethol. Y cynllun presennol yw eu 

datblygu mewn ‘Ysgolion Arloesi’ hyd 2018, yna 

eu cyflwyno’n raddol nes eu gweithredu ym mhob 

ysgol yng Nghymru erbyn mis Medi 2021.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

Erys, fodd bynnag, rai pryderon ynghylch y 

manylion:

• Mae prif fwrdd arholi Cymru, sef CBAC, ar 

hyn o bryd yn bwriadu cyflwyno manylebau 

TGAU a lefel A newydd o fis Medi 2016. Mae 

pryder ynghylch y cyfnod byr sydd gan ysgolion 

i baratoi at hynny ac ynghylch y ffaith bod 

y manylebau’n rhagdybio canlyniad proses 

diwygio’r cwricwlwm.

• Mae’r cwricwlwm diwygiedig yn dod â Hanes, 

Daearyddiaeth, Crefydd, Athroniaeth a Moeseg 

ynghyd mewn maes newydd, sef y ‘Dyniaethau’. 

Pa ddyfodol sydd yna i bynciau’r Dyniaethau o 

safbwynt amser, statws ac adnoddau? Sut bydd 

Addysg Grefyddol yn cael ei dysgu fel rhan o’r 

maes pynciau newydd hwn?

• Byddai diwygio Llywodraeth Leol, fel mae 

rhai pleidiau’n ei argymell, yn golygu newid 

sylweddol yn strwythur yr Awdurdodau 

Addysg Lleol. Sut byddai hynny’n effeithio ar y 

gwasanaethau cynghori a chymorth a ddarperir 

ar hyn o bryd gan y consortia rhanbarthol?  

• Teimlir bod angen i’r drefn newydd o hyfforddi 

cychwynnol i athrawon fod yn gyson ledled 

Cymru.
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Cyfeiriadau
1  http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=181 

(gwelwyd 24 Ionawr 2016)

2  http://cymdeithas.cymru/newyddion/prif-weinidog-

i-ddileu-cymraeg-ail-iaith-croesawu-ymrwymiad-i-

gontinwwm-dysgu (gwelwyd 24 Ionawr 2016)

Ysgolion Eglwys

Nod ysgolion a cholegau’r Eglwys Gatholig a’r 

Eglwys yng Nghymru ledled Cymru yw datblygu’n 

gyflawn y doniau a roes Duw i bob plentyn, gan 

ystyried pob plentyn yn blentyn i Dduw. Mae 

nifer sylweddol o rieni sy’n perthyn i eglwysi a 

chrefyddau eraill hefyd yn dewis anfon eu plant 

i’r ysgolion hyn. Mae Erthygl 2 ym Mhrotocol 1 y 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn nodi 

y dylai llywodraethau “barchu hawl rhieni i sicrhau 

addysg ac addysgu sydd yn unol â’u credoau 

crefyddol ac athronyddol hwy eu hunain”. 

Mae teimlad arbennig y dylai awdurdodau lleol, 

wrth weithredu trefniadau cludiant rhwng y 

cartref a’r ysgol, fod yn barod i ystyried yr ysgol 

eglwys agosaf fel yr ‘ysgol addas’ agosaf ac y 

dylid cynnig cludiant ar yr un telerau ag ar gyfer 

dysgwyr mewn ysgolion eraill a gynhelir yng 

Nghymru.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Cyfrannodd eglwysi a chapeli yng Nghymru tuag 

at ddechreuadau’r ysgolion cyfrwng Cymraeg 

gyda llawer o’r ysgolion hynny’n cyfarfod gyntaf 

mewn festrïoedd ac ysgoldai lleol. Mae’r galw 

am addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau i dyfu 

mewn ardaloedd a fu gynt yn Saesneg, ac mae 

rhai awdurdodau lleol yn cael trafferth diwallu’r 

galw hwnnw. Fodd bynnag, mae tystiolaeth bod 

llai o rieni’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg, yn 

enwedig ar gyfer plant oedran uwchradd, mewn 

rhai ardaloedd a fu’n gadarnleoedd i’r Gymraeg. 

Mae RhAG, sy’n ymgyrchu dros addysg cyfrwng 

Cymraeg, yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru 

i gyflwyno polisi cryfach a mwy cyson ar gyfer 

addysg cyfrwng Cymraeg1. Mae’r Llywodraeth 

bresennol wedi mynegi cydymdeimlad â’r syniad 

o ddileu’r gwahaniaeth rhwng cymwysterau ‘iaith 

gyntaf’ ac ‘ail iaith’ yn y Gymraeg, gan anelu at 

sicrhau y bydd pob disgybl yn gwbl ddwyieithog 

erbyn y bydd yn 16 mlwydd oed2.

Cwestiynau i ymgeiswyr

• Mewn cyfnod pan fo toriadau’n parhau, 

faint o gyllid gaiff ei ddyrannu i addysg 

yng nghyllideb Llywodraeth nesaf Cymru?

• Mae canlyniadau TGAU a Lefel A wedi 

gwella eto eleni, sy’n galonogol. Ond sut 

gellir gwella ymhellach ar y canlyniadau 

hynny, gan gofio bod canlyniadau 

Cymru’n parhau’n is na rhai Lloegr?

• Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth 

Cymru i gynorthwyo ac i hyrwyddo 

addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru?

• A ydych yn cytuno y dylid parhau i gynnig 

Addysg Grefyddol yn ysgolion Cymru? 

Beth ydych chi’n ei feddwl y dylid ei 

gynnwys yn y cwricwlwm? Pwy, yn eich 

barn chi, a ddylai benderfynu?

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=181
http://cymdeithas.cymru/newyddion/prif-weinidog-i-ddileu-cymraeg-ail-iaith-croesawu-ymrwymiad-i-gontinwwm-dysgu
http://cymdeithas.cymru/newyddion/prif-weinidog-i-ddileu-cymraeg-ail-iaith-croesawu-ymrwymiad-i-gontinwwm-dysgu
http://cymdeithas.cymru/newyddion/prif-weinidog-i-ddileu-cymraeg-ail-iaith-croesawu-ymrwymiad-i-gontinwwm-dysgu
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Yr Amgylchedd

Bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r  

  Dyfodol (Cymru) 2015 yn mynnu bod  

  y cyrff cyhoeddus a restrir yn y ddeddf 

yn gweithredu i wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru yn yr 

hirdymor drwy gyfrannu at gyflawni set o 

“amcanion llesiant”. Y Llywodraeth newydd fydd 

yn gosod yr amcanion hynny. 

Yn y cyfamser, mae’r nodau y bu Llywodraeth 

Cymru’n gweithio tuag atynt yn ystod ei thymor 

diwethaf wedi’u nodi yn Rhaglen Lywodraethu 

Prif Weinidog Cymru. Mae gwefan Llywodraeth 

Cymru’n cynnwys data ynghylch y cynnydd a 

wnaed, gan gynnwys ynglyn a’r amgylchedd1. 

Allyriadau nwyon ty gwydr

• Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf 

Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 

(2014)2 yn dangos, er bod Cymru’n cyflawni’r 

targed o gwtogi ar allyriadau o 3% y flwyddyn, 

nad ydym yn gwneud cynnydd digonol i 

gyflawni’r prif darged o gwtogi ar allyriadau 

o 40% erbyn 2020, o gymharu â lefelau 1990. 

Nodir yn yr adroddiad bod allyriadau wedi 

gostwng 17.9% o lefel 1990. Gan fod 2020 

bellach mor agos, bydd angen i allyriadau 
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ostwng yn gyflymach o lawer os ydym i 

gyrraedd y targed hwnnw.

• Mae’r Adroddiad yn dangos mai trwy 

strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff y bu’r 

cynnydd gorau. Mae hynny wedi gosod Cymru 

yn y pedwerydd safle drwy Ewrop am ailgylchu, 

wedi lleihau allyriadau o 20.4% a chreu budd 

economaidd sylweddol. Rhaid holi pam na 

ellir sicrhau cynnydd tebyg mewn sectorau 

eraill. Llwyddodd y rhannau datganoledig o’r 

sector cyhoeddus, er enghraifft, ond i leihau 

allyriadau o 3.1% ers 1990, ac amaeth a’r 

defnydd o dir dim ond o 1.2%.

• Ymhlith pethau eraill, bydd Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswydd 

ar Weinidogion Cymru i sicrhau cwtogi ar 

allyriadau nwyon ty gwydr o 80% erbyn 2050

Ynni adnewyddadwy

• Mae trydan a gynhyrchir o ffynonellau 

adnewyddadwy fel canran o’r holl drydan a 

gynhyrchir yng Nghymru wedi codi i 10.1% yn 

2013 o 2.9% yn 20043.
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• Fodd bynnag, dros yr un cyfnod, cododd y cyfran 

hwnnw o 11.7% i 32% yn yr Alban ac o 2.1% i 19.7% yng 

Ngogledd Iwerddon. 

• Hyd yma, mae Llywodraeth y DU wedi cadw’r cyfrifoldeb 

am gymeradwyo adeiladwaith ar gyfer cynhyrchu 

trydan ar y tir uwchlaw trothwy o 50MW, ond mae’r 

Llywodraeth bellach yn bwriadu codi’r trothwy hwnnw i 

350MW. Bydd hynny‘n golygu y bydd mwy o gyfleoedd i 

Lywodraeth Cymru hyrwyddo ynni adnewyddadwy yn y 

dyfodol.

Llifogydd

Mae llifogydd yn fygythiad mewn llawer rhan o Gymru.

• Mae data Llywodraeth Cymru yn dangos bod nifer yr 

eiddo sy’n swyddogol dan fygythiad gan lifogydd yn fwy 

na 208,000 yn 20144. Mae’r trychinebau a ddigwyddodd 

yng Ngwlad yr Haf, Cumbria a Swydd Efrog yn dangos yr 

hyn a all ddigwydd, a bydd y patrymau glaw mwy dwys a 

ddisgwylir o ganlyniad i newid hinsawdd yn golygu bod 

problemau o’r fath yn debygol o ddigwydd yn amlach.

• Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wario £245 

miliwn ar amddiffyn rhag llifogydd yn ystod ei thymor 

presennol, ynghyd â £50 miliwn oddi wrth Gronfa 

Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’r cyllid hwnnw 

wedi’i dargedu’n bennaf at adeiladu amddiffynfeydd 

ffisegol i atal llifogydd ac erydu ar lannau afonydd 

ac ar yr arfordir. Mae hi hefyd yn allweddol bwysig, 

fodd bynnag, i arafu llif dwr glaw oddi ar y bryniau yn 

dilyn cyfnodau o law trwm, er enghraifft, drwy adfer 

mawnogydd ar dir uchel a phlannu coed ar lethrau 

cymoedd. Byddai hynny’n gofyn newidiadau sylweddol 

mewn dulliau ffermio.

Bywyd gwyllt

Mae adroddiadau megis Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol 

2011 yn dangos bod bioamrywiaeth (planhigion ac 

anifeiliaid) Cymru’n parhau i grebachu ac ni chyflawnodd 

Cymru ei Thargedau Bioamrywiaeth ar gyfer 2010. Mae 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn gosod dyletswydd 

bioamrywiaeth ar gyrff cyhoeddus.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

Cwestiynau i ymgeiswyr

1. A ydych yn ymroddedig i 

gyflawni targed 2020 ar gyfer 

lleihau allyriadau ty gwydr? A 

ydy hynny’n flaenoriaeth? Os 

yw’n flaenoriaeth, pa gamau 

fyddech chi’n eu hargymell i 

gyrraedd y targed?

2. A ydych am gyflymu datblygiad 

ynni adnewyddadwy? Sut? 

3. A wnaed lleihau’r bygythiad 

i eiddo gan lifogydd yn 

ddigon o flaenoriaeth? A 

ydym wedi taro’r cydbwysedd 

priodol rhwng adeiladu 

amddiffynfeydd ffisegol rhag 

llifogydd a chamau ataliol 

megis sicrhau bod glaw trwm 

disymwth yn effeithio llai ar 

ddalgylchoedd afonydd ar dir 

uchel? 

4. Ydych chi’n credu ei bod 

yn bwysig atal y crebachu 

ar fywyd gwyllt Cymru? Os 

felly, sut gall cyrff cyhoeddus 

gynorthwyo gyda hynny?

Cyfeiriadau
1  http://gov.wales/about/programmeforgov/

environment/performance?skip=1&lang=cy 

(gwelwyd 27 Ionawr 2016) 

2  http://gov.wales/topics/environmentcountryside/

climatechange/publications/2014-climate-

change-annual-report/?skip=1&lang=cy 

(gwelwyd 27 Ionawr 2016)

3  http://gov.wales/about/programmeforgov/

environment/performance?skip=1&lang=cy 

(gwelwyd 27 Ionawr 2016) 

4  http://gov.wales/about/programmeforgov/ 

environment/performance?code= 

OU091&lang=cy (gwelwyd 27 Ionawr 2016)

http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/2014-climate-change-annual-report/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/2014-climate-change-annual-report/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/2014-climate-change-annual-report/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?code=OU091&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?code=OU091&lang=cy
http://gov.wales/about/programmeforgov/environment/performance?code=OU091&lang=cy
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Mae wyth deg y cant o dir Cymru’n wledig, 

  ac ystyrir 60% o’r ardaloedd gwledig yn  

  ‘ardaloedd gwledig anghysbell’ – 

mwy na 30 munud o waith gyrru oddi wrth 

wasanaethau hanfodol megis siop, swyddfa 

bost, banc ac ysgol. Mae tua 35% o boblogaeth 

Cymru’n byw mewn ardaloedd gwledig1, sy’n 

gyfran uwch nag mewn unrhyw ranbarth yn 

Lloegr.

Amaethyddiaeth

Ffermio yw sylfaen bywyd yng nghefn gwlad 

Cymru. Cyflogir tri y cant2 o’r gweithlu yng 

Nghymru mewn amaeth – teirgwaith yn uwch 

na’r ganran ar gyfer y DU gyfan. Ond mae llawer 

o’r swyddi hynny’n ansicr: mae mwy na hanner 

y 69,000 o bobl a gyflogir ar y ffermydd – gan 

gynnwys perchnogion y ffermydd – yn gweithio’n 

rhan-amser neu dros dro3. 

Nid yw pris peint o laeth yn yr archfarchnad yn 

cyfateb o gwbl i gost ei gynhyrchu ar y fferm. Mae 

ffermwyr godro’n colli arian mawr ar gynhyrchu 

llaeth. Ar yr un pryd, mae pris cig oen yn 

amrywio’n barhaus; ac mae cig oen rhad o Seland 

Newydd yn ymddangos yn y siopau. 

Dywedir bod mwy nag erioed o achosion o 

dwbercwlosis buchol (y diciáu) yn Sir Gaerfyrddin. 

Mae ymgyrch Llywodraeth Cymru i frechu moch 

daear i rwystro twbercwlosis rhag lledaenu 

ymysg gwartheg ar ganol cyfnod prawf o bum 

mlynedd, ond cred llawer o ffermwyr nad yw’n 

gweithio. Mewn cyferbyniad, mae’n ymddangos 

bod y nifer o achosion o dwbercwlosis yn 

gostwng mewn ardaloedd fel Swydd Gaerloyw 

lle bu rhaglen difa moch daear ar waith. Mae 

amheuaeth o dwbercwlosis mewn buches yn 

golygu cyfyngiadau am gyfnod hir ar symud y 

gwartheg ac nid yw’r iawndal am anifeiliaid a 

gollir yn ddigon i dalu am rai yn eu lle. Mae hefyd 

yn bygwth parhad llinachau cyfan o stoc.

Mae Llywodraeth Cymru, yn yr un modd â’r 

llywodraethau eraill yn y DU, wedi newid i drefn 

o dalu ‘taliad sylfaenol’ i ffermwyr. Mae gofyn 

llenwi llwythi o waith papur ac mae’r Llywodraeth 

yn gwirio’n fanwl iawn i sicrhau nad oes unrhyw 

dwyllo. Y dyddiad talu arferol i ffermwyr yw 1 

Rhagfyr bob blwyddyn, ond bu oedi mewn llawer 

o achosion yn 2015. Mae contractwyr a chyflenwyr 

wedi arfer â disgwyl hyd fis Rhagfyr cyn y telir eu 

biliau, ond mae unrhyw oedi pellach yn effeithio’n 

andwyol iawn ar fusnesau a chymunedau lleol.
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Ffermio a Bywyd Cefn Gwlad
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Bygythiadau i fywyd y gymuned

Mae erydu ar gymunedau Cymreig clos yng 

nghefn gwlad oherwydd yr angen i bobl symud 

i ffwrdd i geisio gwaith. Yn ogystal, mae’r 

nifer o ail gartrefi neu gartrefi gwyliau yng 

nghefn gwlad Cymru ymhlith yr uchaf yn y DU. 

Yng Ngwynedd, ceir y ganran uchaf o gartrefi 

gwyliau ymhlith holl awdurdodau lleol Prydain, 

gyda 10% o’r boblogaeth yn berchnogion ail 

gartrefi sydd â’u prif gyfeiriad rywle arall4. 

Mae’r iaith Gymraeg yn rhan allweddol o fywyd 

yng nghefn gwlad. Yn Siroedd Caerfyrddin, 

Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn, mae mwy 

na 40% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg. 

Mewn tua hanner o’r ardal honno – Gwynedd 

ac Ynys Môn – mae hyd at 65% o’r boblogaeth 

yn siarad Cymraeg5.

Y prif fygythiad i fywyd cefn gwlad yw colli 

pobl ifanc a theuluoedd, a hynny oherwydd 

diffyg swyddi. Mae pentrefi cyfan yn troi yn 

aneddiadau noswylio i gymudwyr – os ydynt 

yn ddigon agos i drefi neu gysylltiadau cludiant 

– neu’n ‘bentrefi gwyliau’. Yn aml nid oes siop 

yn y pentref ac mae ysgolion cynradd yn cael 

eu cyfuno. Er mwyn datblygu gweithgareddau 

economaidd amgen, mae band eang 

cyflym iawn yn hanfodol, ond, er gwaethaf 

addewidion Telecom Prydain a Llywodraeth 

Cymru, prin fod band eang yng nghefn gwlad 

ar hyn o bryd hyd yn oed yn cyrraedd cyflymder 

arferol. 

Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Cynhelir etholiad Cynulliad Cymru wrth i’r 

ddadl boethi ynglyn â’r refferendwm sydd i 

ddod ynghylch a ddylai’r DU barhau’n aelod 

o’r Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn peri 

pryder mawr i lawer o ffermwyr Cymru. Mae’r 

mwyafrif llethol o allforion i wledydd yn yr 

Undeb Ewropeaidd, ac mae llawer o bobl yn 

teimlo y byddai dyfodol y tu allan i’r Undeb 

Ewropeaidd yn fwy ansicr fyth.

Cyfeiriadau
1  Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2011 Census 

Analysis, Tachwedd 2013 http://www.ons.gov.uk/ons/

dcp171776_337939.pdf (gwelwyd 29 Ionawr 2016)

2  Ystadegau ar gyfer Cymru, Cyflogaeth gweithle sifil fesul 

diwydiant, Hydref 2015 http://gov.wales/statistics-and-

research/work-place-employment-industry/?skip=1&lang=cy 

(gwelwyd 13 Ionawr 2016)

3  Ystadegau ar gyfer Cymru, Ystadegau Amaethyddol 

Cymru 2014, 2015, t43, tabl 3.1 http://gov.wales/docs/

statistics/2015/151028-welsh-agricultural-statistics-2014-ency.

pdf (gwelwyd 13 Ionawr 2016)

4  Ystadegau ar gyfer Cymru, Cyfrifiad 2011: Amcangyfrifon 

ar ail Gyfeiriadau ar gyfer Awdurdodau Lleol ac Unedol yng 

Nghymru ac yn Lloegr, Hydref 2012 http://gov.wales/docs/

statistics/2012/121031-census-2011-second-address-estimates-

local-unitary-authorities-england-wales-cy.pdf (gwelwyd 28 

Ionawr 2016)

5  Ystadegau ar gyfer Cymru, Cyfrifiad 2011: Y Canlyniadau 

Cyntaf am yr Iaith Gymraeg, Rhagfyr 2012 http://gov.wales/

docs/statistics/2012/121211sb1182012cy.pdf (gwelwyd 28 

Ionawr 2016)
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Cwestiynau i ymgeiswyr

1. Beth allwch chi ei wneud i gynorthwyo 

ffermwyr Cymru fel y gellir prisio cig oen 

a gynhyrchir yng Nghymru ar lefel sy’n 

gystadleuol â chig oen a fewnforir o’r ochr 

arall i’r byd?

2. A ydych o blaid brechu ynteu ddifa moch 

daear i atal twbercwlosis mewn gwartheg?

3. Mae pobl yn hoffi ymddeol i gefn gwlad 

Cymru oherwydd y golygfeydd hyfryd a’r 

cymunedau cyfeillgar. Ond sut y byddant 

yn ymdopi wrth fynd yn hyn, heb unrhyw 

siopau, gwasanaethau na chludiant yn lleol?

4. A ddylem aros yn yr Undeb Ewropeaidd?  

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn gadael? 

Gallwch weld mwy am y materion hyn mewn 

fideo ar wefan Cytûn,  

http://www.cytun.org.uk/etholiadau2016

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337939.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337939.pdf
http://gov.wales/statistics-and-research/work-place-employment-industry/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/work-place-employment-industry/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/statistics/2015/151028-welsh-agricultural-statistics-2014-ency.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2015/151028-welsh-agricultural-statistics-2014-ency.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2015/151028-welsh-agricultural-statistics-2014-ency.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2012/121031-census-2011-second-address-estimates-local-unitary-authorities-england-wales-cy.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2012/121031-census-2011-second-address-estimates-local-unitary-authorities-england-wales-cy.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2012/121031-census-2011-second-address-estimates-local-unitary-authorities-england-wales-cy.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2012/121211sb1182012cy.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2012/121211sb1182012cy.pdf
http://www.cytun.org.uk/etholiadau2016
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Y gwasanaethau iawn ar yr adeg iawn

Mae’r datblygiadau lu mewn gofal iechyd heddiw’n 

golygu bod triniaethau na ellid eu dychmygu ychydig 

flynyddoedd yn ôl bellach ar gael, ac mae pobl 

yn disgwyl y byddant yn gallu eu defnyddio. Mae 

angen i rai gwasanaethau – megis fferyllfeydd – fod 

ar gael yn rhwydd lle bynnag y byddwch yn byw. 

Ni ellir darparu eraill – megis sganiau diagnostig 

a gofal arbenigol ar gyfer cleifion sydd â chanser 

neu glefyd y galon, neu driniaeth ar ôl damwain 

ddifrifol – ond mewn canolfannau gyda’r holl offer 

diweddaraf ac aelodau staff sydd wedi’u hyfforddi i’r 

lefel uchaf. Nid yw penderfynu lle orau i fynd mewn 

argyfwng neu’r rhif gorau i’w ffonio am gyngor bob 

amser yn hawdd i bobl nad ydynt yn arbenigwyr 

ynghylch y gyfundrefn. Bydd cynigion i ad-drefnu’r 

gwasanaethau mewn ardal yn aml yn peri pryder 

mawr i’r boblogaeth leol. Ar gyfer gwasanaethau 

megis mamolaeth, gall fod yn anodd iawn taro’r 

cydbwysedd cywir rhwng cynnig gwasanaethau’n 

lleol ac argaeledd gofal arbenigol pe byddai 

pethau’n mynd o chwith.

Rhaid i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 

yng Nghymru gwmpasu ardaloedd trefol gyda 

phoblogaeth ddwys a chefn gwlad lle mae’r 

boblogaeth yn wasgaredig. Mae cysylltiadau 

cludiant yng Nghymoedd y De’n anodd oherwydd y 

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd i gyfrif am  

  ymron hanner gwariant Llywodraeth Cymru   

  (46.2% neu ymron i £7 biliwn yn 2016-17)1. 

Rheolir y rhan fwyaf o’r gwario ar iechyd gan y 

saith bwrdd iechyd rhanbarthol. Gweinyddir y 

rhan fwyaf o’r gwario ar ofal cymdeithasol gan 

awdurdodau lleol. O fis Ebrill 2016, cydlynir eu 

gwaith hwy (ynghyd â gwaith cyrff cyhoeddus 

eraill) drwy’r Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, un ar 

gyfer pob un o’r 22 ardal llywodraeth leol, a 

bydd pob bwrdd yn datblygu ‘cynllun llesiant’ 

ar gyfer ei ardal.

Mae’r holl bleidiau gwleidyddol yn credu 

bod angen rhagor o gydlynu wrth gynllunio 

a darparu gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mae hynny’n fater pwysig iawn 

i’r bobl sydd angen defnyddio’r gwasanaethau 

a’u gofalwyr. Bydd cyrff sy’n cynrychioli cleifion 

a gofalwyr yn galw’n rheolaidd am symleiddio’r 

broses o gysylltu â’r gwasanaethau cywir. Mae 

hynny’n arbennig o bwysig i bobl sydd ar fin 

cael eu rhyddhau o’r ysbyty, y rhai sydd am 

dderbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain a’r 

rhai sy’n ystyried symud o’u cartrefi i lety â 

chymorth neu ofal preswyl.
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11%

ddaearyddiaeth. Mae’n anodd cynllunio ar gyfer 

pob posibilrwydd2. Bu cryn bryder ynghylch pa 

mor effeithiol a dibynadwy yw’r gwasanaethau 

ambiwlans yng Nghymru3.

Gall fod yn anodd i wleidyddion sydd am gael 

eu hail-ethol fod yn onest ynghylch pa mor 

gymhleth yw’r materion hyn, ac osgoi cael eu 

llusgo i mewn i ymgyrchoedd poblogaidd i ‘achub’ 

gwasanaethau arbennig mewn ardal leol hyd yn 

oed os nad ydynt o’r safon a ddisgwylid heddiw. 

Ar y llaw arall, gall Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus sy’n ystyried pethau o safbwynt 

effeithlonrwydd gweinyddol ei chael hi’n anodd 

deall pryderon y bobl leol a pheidio â gwrando 

bob tro ar y doethineb a’r profiad sydd ganddynt 

i’w gynnig.

Gofalwyr

Yn ôl cyfrifiad 2011, mae dros 370,000 o ofalwyr 

yng Nghymru ac mae dros 100,000 ohonynt 

yn darparu 50 awr neu ragor o ofal di-dâl bob 

wythnos4. Mae’r eglwysi, drwy eu haelodau 

a’u gwaith yn y gymuned, yn ymwybodol o’r 

pwysau mawr sydd ar ofalwyr. Yn y blynyddoedd 

diwethaf, mae nifer o newidiadau deddfwriaethol 

wedi effeithio ar hawliau gofalwyr yng Nghymru 

i fynnu asesiad o’u hanghenion a gweithredu 

o ganlyniad i hynny. Rheolir y sefyllfa ar hyn o 

bryd gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant (Cymru) 2014, a’r Canllawiau a’r Codau 

Ymarfer cysylltiedig. Nid yw’r holl ddarpariaethau 

hynny wedi eu rhoi ar waith yn gyflawn eto, a 

chyda sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn 2016 (gweler uchod) mae’r cyfnod pellach hwn 

o newid yn peri pryder i rai gofalwyr.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

Cwestiynau i ymgeiswyr

1. Sut ydych chi’n feddwl y gellir 

cydlynu gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn well? A oes angen i 

hynny gynnwys ad-drefnu gweinyddol 

pellach?

2. Sut fyddech chi’n gwneud yn siwr bod 

pobl ymhob rhan o Gymru’n gallu 

sicrhau’r gwasanaethau sydd eu hangen 

arnynt yn lleol ac yn gallu sicrhau gofal 

gan arbenigwyr?

3. A ydych yn teimlo bod anghenion 

gofalwyr di-dâl yng Nghymru’n cael eu 

diwallu’n ddigonol? Os nad ydynt, beth 

allwch chi ei wneud i wella’r sefyllfa?

Cyfeiriadau
1  Martin Jennings a David Millett, Y Gyllideb Ddrafft 2016-

17, Blog Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru  https://pigion.wordpress.com/2015/12/09/y-

gyllideb-ddrafft-2016-17/ (gwelwyd 29 Ionawr 2016)

2  Gweler, er enghraifft, yr ymgynghoriad yn 2013 ynghylch 

ad-drefnu gwasanaethau iechyd yn Ne Cymru yn  

http://www.wales.nhs.uk/SWP/hafan (gwelwyd 13 Ionawr 

2016)

3  Paul Worthington, Perfformiad yn ôl targedau ymateb 

newydd y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru, Blog 

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

https://pigion.wordpress.com/2015/12/03/perfformiad-

yn-ol-targedau-ymateb-newydd-y-gwasanaethau-

ambiwlans-yng-nghymru/ (gwelwyd 29 Ionawr 2016)

4  Dyfynnwyd yn Carers Wales Manifesto 2016 yn 

http://www.carersuk.org/wales/news/carers-wales-

manifesto (gwelwyd 29 Ionawr 2016)

https://pigion.wordpress.com/2015/12/09/y-gyllideb-ddrafft-2016-17/
https://pigion.wordpress.com/2015/12/09/y-gyllideb-ddrafft-2016-17/
http://www.wales.nhs.uk/SWP/hafan
https://pigion.wordpress.com/2015/12/03/perfformiad-yn-ol-targedau-ymateb-newydd-y-gwasanaethau-ambiwlans-yng-nghymru/
https://pigion.wordpress.com/2015/12/03/perfformiad-yn-ol-targedau-ymateb-newydd-y-gwasanaethau-ambiwlans-yng-nghymru/
https://pigion.wordpress.com/2015/12/03/perfformiad-yn-ol-targedau-ymateb-newydd-y-gwasanaethau-ambiwlans-yng-nghymru/
http://www.carersuk.org/wales/news/carers-wales-manifesto
http://www.carersuk.org/wales/news/carers-wales-manifesto
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Yr angen am gartrefi

Ymddengys y bydd Llywodraeth bresennol Cymru’n 

cyflawni ei tharged o adeiladu 10,000 o gartrefi 

newydd fforddiadwy erbyn yr etholiad. Adeiladwyd 

y rhan fwyaf o’r cartrefi hynny gan gymdeithasau tai 

lleol, gyda Lywodraeth Cymru wedi talu’n rhannol 

amdanynt. Fodd bynnag, amcangyfrifir y bydd angen 

25,000 o gartrefi newydd fforddiadwy ymhob Tymor 

Cynulliad hyd at 2031 i ddiwallu’r angen1. Yn ogystal, 

amcangyfrifir y bydd angen adeiladu 35,000 o gartrefi 

i’w gwerthu ar y farchnad agored hefyd yn ystod pob 

Tymor Cynulliad i fodloni’r galw. Ni welwyd adeiladu tai 

ar y raddfa hon ers y 1970au.

Mae hynny’n gofyn mwy o dir. Gall eglwysi fod yn rhan 

o’r ateb i’r angen am gartrefi drwy ryddhau tir nad oes 

ei angen neu adeiladau diddefnydd i’w gwerthu neu eu 

gosod ar rent. 

Mae dros 8,000 o deuluoedd wedi bod ar restr aros am 

dy yng Nghymru ers Etholiad y Cynulliad yn 2011. Mae 

cymaint â 112,000 o blant yn byw mewn llety wedi’i 

rentu’n breifat. Amcangyfrifir bod o leiaf un perygl 

sylweddol i iechyd mewn 40% o gartrefi a gaiff eu 

rhentu’n breifat2.
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Mae’r cyfrifoldeb dros bolisïau tai 

wedi ei ddatganoli i Lywodraeth 

Cymru, er bod y cyfrifoldeb am 

Fudd-dal Tai wedi ei gadw yn San Steffan. 

Mae tystiolaeth yn dangos bod ein cartrefi’n 

cael effaith mawr ar ein hiechyd, ein 

haddysg, ein lles a’n cyfleoedd mewn bywyd. 

Os ydych yn byw mewn cartref o ansawdd 

gwael neu un nad yw’n fforddiadwy, rydych 

yn fwy tebygol o ddioddef o afiechyd, bydd 

eich plant yn cael llai o lwyddiant yn yr 

ysgol a bydd eich cyfleoedd gwaith yn fwy 

cyfyngedig. Mae tai addas, diogel hefyd yn 

hybu cynaliadwyedd y gymuned ac yn llesol 

i’r economi lleol.  

Mae prinder tai fforddiadwy yng Nghymru. 

Nid yw’n bosibl i lawer o bobl brynu 

cartref ac mae’r nifer o bobl sy’n rhentu 

oddi wrth landlordiaid preifat ar gynnydd. 

Mae safonau yn y sector rhentu preifat yn 

amrywio’n fawr ac ychydig o sicrwydd a 

rheolaeth dros godiadau yn y rhent sydd 

gan denantiaid. Mae’r twf yn y sector 

rhentu preifat hefyd wedi cynyddu cost y 

Budd-dal Tai a delir gan Lywodraeth y DU i 

gynorthwyo pobl i dalu eu rhent.



13

Fforddiadwyedd

Wrth i’r bwlch rhwng prisiau tai ac enillion 

ehangu, mae bod yn berchen cartref yn dod yn 

amhosibl i fwy a mwy o bobl. Mae ffigurau gan 

y Sefydliad Tai Siartredig yn dangos bod oedran 

cyfartalog pobl sy’n prynu ty am y tro cyntaf 

bellach yn 40.

Mae hefyd brinder tai fforddiadwy mewn llawer 

o ardaloedd gwledig yng Nghymru, gan wneud 

cymunedau’n anghynaliadwy a gadael pobl leol 

heb ddewis ond symud i ffwrdd.

Diogelwch deiliadaeth

Mae mwy a mwy o bobl yn rhentu yn y sector 

preifat heb lawer o ddiogelwch. Mae Deddf 

Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn ceisio symleiddio’r 

berthynas rhwng landlordiaid a thenantiaid, ond 

er bod y ddeddf yn cynnwys peth amddiffyniad i 

denantiaid rhag eu troi allan fel dial am gwyno, 

nid yw wedi gwella diogelwch daliadaeth. Mae’r 

ddeddf yn mynnu bod pob cartref a osodir ar rent 

yn “ffit i bobl fyw ynddo” a bod â rhai mesurau 

diogelwch ond nid yw’n gorfodi unrhyw safonau 

uwch.

Digartrefedd

Ar ddiwedd Mehefin 2015, roedd 1,935 o 

deuluoedd digartref yn byw mewn llety dros dro 

yng Nghymru, gyda llawer mwy na chofnodwyd 

yn yr ystadegau swyddogol3. Mae dyletswydd 

ar awdurdodau lleol i atal digartrefedd yn eu 

hardaloedd, ond byddai hynny’n golygu rhagor o 

gyllid ar gyfer gwasanaethau megis llochesau nos, 

llety dros dro a gwasanaethau cymorth. 

Gellid defnyddio cartrefi gweigion i gynorthwyo 

i ddiwallu’r angen am gartrefi, drwy annog y 

perchnogion i’w gwella nes eu bod o safon a 

fyddai’n eu gwneud yn addas i’w gwerthu neu eu 

gosod. 

Cyfeiriadau
1  Suzanne Fitzpatrick ac eraill, The Homelessness Monitor: 

Wales 2015, Crisis, 2015

2  Shelter Cymru www.sheltercymru.org.uk

3  Alan E Holmans, Future Need and Demand for Housing in 

Wales, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, 2015

Cwestiynau i ymgeiswyr

1. Sut fyddech chi’n sicrhau bod digon o dir 

ar gael i adeiladu’r nifer o gartrefi sydd 

ei angen? Sut ddylid talu am y cartrefi 

hyn?

2. Sut mae cynorthwyo pobl sydd am brynu 

eu cartref cyntaf?

3. Sut fyddech chi’n lleihau’r nifer o gartrefi 

gweigion sydd yna yng Nghymru?

Gallwch weld mwy am y materion hyn mewn 

fideo ar wefan Cytûn yn  

www.cytun.org.uk/etholiadau2016 
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Diwygio lles

Mae’r diwygiadau i’r gyfundrefn les a gyflwynwyd 

gan Lywodraeth San Steffan wedi cael effaith 

enfawr ar bobl sydd angen cymorth â’u rhent 

(Budd-dal Tai). Mae’r cymhorthdal ystafell sbâr 

(y dreth ystafell wely) wedi golygu bod llawer o 

bobl yn methu â thalu eu rhent ond yn methu 

â chanfod eiddo llai i symud iddo. Ymhlith y 

newidiadau arfaethedig mae dileu Budd-dal Tai ar 

gyfer pobl 18-21 mlwydd oed a lleihau’r budd-dal 

a delir i bobl sengl heb blant sydd yn 35 mlwydd 

oed neu’n iau.

http://www.sheltercymru.org.uk
http://www.cytun.org.uk/etholiadau2016
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Mae oddeutu 700,000 (23%) o bobl  

  Cymru’n byw ar aelwydydd sydd ag  

  incwm sy’n is na’r ffin tlodi gymharol 

(sef 60% o incwm canolrifol aelwydydd y DU). 

Dyma’r ganran uchaf o blith deuddeg rhanbarth 

y DU (heblaw Llundain). Fel yn achos y DU yn 

gyffredinol, y grwp oedran sydd debycaf o fod yn 

byw mewn tlodi yw plant (31%) a’r lleiaf tebygol 

yw pensiynwyr (14%)1. 

Mae oddeutu 200,000 o blant yn byw mewn tlodi 

yng Nghymru. Wrth iddynt dyfu, gallant ddisgwyl 

ennill llai o gymwysterau, bod mewn swyddi sy’n 

talu llai, dioddef mwy o afiechyd a marw’n gynt 

na’u cyfoedion mwy cyfoethog. Mae eglwysi ac 

elusennau yng Nghymru’n gweld y bobl sydd y tu 

ôl i‘r ffigurau hyn ac yn credu bod yma wastraffu 

trasig ar botensial bodau dynol.

Dros y degawd diwethaf mae 
nodweddion tlodi wedi newid 

• Mae cynnydd ym mhensiynau’r wladwriaeth a 

budd-daliadau uwch wedi lleihau tlodi ymhlith 

pensiynwyr – er pe byddai pensiynwyr Cymru’n 

hawlio’r gwerth £168 miliwn o Gredydau 

Pensiwn yr amcangyfrifir bod ganddynt yr hawl 

iddynt, byddai graddfeydd tlodi  yn llai fyth.

• Mae tuedd hirdymor tuag at dlodi mewn 

gwaith. Mae ymron i ddwy ran o dair o’r 

plant sydd mewn tlodi a hanner yr oedolion 

oedran gweithio sydd mewn tlodi’n aelodau o 

deuluoedd sy’n gweithio.

 • Mae hynny oherwydd bod Cymru’n dioddef 

o economi cyflogau is na gweddill y DU. Mae 

llawer o swyddi’n ansicr neu’n rhai nad ydynt 

yn cynnig oriau gwaith rheolaidd.  Mae mwy a 

mwy o bobl yn gweithio am nifer cyfyngedig 

o oriau. Gall hynny fod oherwydd na allant 

ganfod rhagor o waith neu oherwydd bod 

cyfrifoldebau gofal neu broblemau meddygol 

yn cyfyngu ar eu gallu i weithio. 

• Golyga’r tueddiadau hyn bod tlodi ymhlith 

pobl mewn oedran gwaith yn digwydd fwyfwy 

i rieni ac oedolion iau. 

Newidiadau i drethiant, budd-
daliadau a’r Isafswm Cyflog

Mae’r cymorth a gaiff teuluoedd drwy’r drefn 

budd-daliadau wedi lleihau’n sylweddol – i’r rhai 

sy’n gweithio a’r di-waith fel ei gilydd. Ers 2011 

amcangyfrifir bod teuluoedd yng Nghymru wedi 

colli £900 miliwn y flwyddyn. Mae gostyngiadau 

Tlodi
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ar raddfa debyg yn yr arfaeth ar gyfer y pum 

mlynedd nesaf.

Cafodd hynny effaith sylweddol ar Gymru, lle mae 

lefelau uwch o hawlio budd-daliadau anabledd 

a diweithdra na’r cyfartaledd ar gyfer y DU, yn 

ogystal â chyflog cyfartalog is. Teuluoedd gyda 

phlant, yn enwedig rhieni sengl, a ddioddefodd y 

colledion mwyaf mewn incwm. 

Mae mwy a mwy o deuluoedd sydd angen 

cymorth wedi gorfod dioddef cyfnodau hir 

heb incwm – o achos camgymeriadau prosesu, 

sancsiynau budd-dal a chynnydd yn yr amser aros 

rhwng gwneud cais am fudd-dal a derbyn y taliad 

cyntaf (erbyn 2020 bydd hynny’n chwe wythnos 

o leiaf). Mae angen cymorth ar y bobl hyn gan 

fanciau bwyd ac elusennau eraill yn aml.

Ni fydd trothwyon treth incwm uwch a’r cynnydd 

arfaethedig yn yr Isafswm Cyflog ond yn cael 

effaith lliniarol bach iawn ar gyfer teuluoedd sy’n 

gweithio sydd ar gyflogau isel. Fodd bynnag, bydd 

y polisïau hynny’n cynyddu incwm aelwyddydd 

yn hanner uchaf y rhychwant incwm yn fwy nag 

incwm y rhai yn yr hanner isaf.

Llywodraeth Cymru: Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi2 

Erys y cyfrifoldeb am bolisïau trethiant a budd-

daliadau gan fwyaf gyda San Steffan a bydd 

hynny’n gosod y cyd-destun ar gyfer polisi 

tlodi yng Nghymru. Er nad yw’r Cynulliad yn 

cynorthwyo’n uniongyrchol gydag incwm 

teuluoedd, mae gan y Cynulliad lawer o bwerau a 

all effeithio ar fywydau dinasyddion tlotaf Cymru.

Mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn 

amlinellu’r strategaeth bresennol i fynd i’r afael 

â thlodi yng Nghymru. Mae llawer o’r gwaith yn 

canolbwyntio ar deuluoedd sy’n byw mewn 52 

o ardaloedd difreintiedig – a elwir yn ardaloedd 

‘Cymunedau’n Gyntaf’. Mae nifer o raglenni 

wedi’u hanelu at wella canlyniadau addysgol, 

gan gynnwys cymorth ar gyfer y cyfnod cyn 

ysgol a’r blynyddoedd cynnar. Nod prosiectau 

eraill yw cynorthwyo pobl ifanc i symud i mewn 

i waith. Gwneir ymdrechion i gynorthwyo gyda 

chyllidebau teuluol drwy gadw gwerth Budd-

dâl Treth y Cyngor yng Nghymru, sicrhau bod 

teuluoedd yn hawlio’u budd-daliadau, lleihau 

tlodi tanwydd drwy ddefnyddio ynni’n effeithiol a 

thrafod â chyflenwyr ynni, a hybu undebau credyd 

a darpariaeth cyngor ynghylch dyled.

Mynegwyd pryderon na chynhwyswyd teuluoedd 

tlawd yn effeithiol yn y broses o lunio’r cynllun 

ac na fu rhai o’r rhaglenni’n effeithiol o safbwynt 

sicrhau canlyniadau mesuradwy megis cynorthwyo 

pobl i gael gwaith.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 - Nodiadau Briffio

Cwestiynau i ymgeiswyr

1. Beth ddylai ymateb Cymru fod i 

deuluoedd a adewir heb ddigon i ddiwallu 

eu hanghenion sylfaenol oherwydd 

cwtogi ar fudd-daliadau?

2. A yw polisi Cymru wedi taro’r cydbwysedd 

cywir rhwng cynorthwyo pobl sydd mewn 

tlodi â’u hanghenion nawr a buddsoddi 

mewn gofal plant, addysg a seilwaith?

3. Sut gall Llywodraeth nesaf Cymru atal y 

dirywiad tuag at gyflogaeth lai sefydlog â 

chyflogau isel?

Cyfeiriadau
1  Joseph Rowntree Foundation, Monitoring Poverty and 

Social Exclusion in Wales 2015  https://www.jrf.org.uk/

report/monitoring-poverty-and-social-exclusion-wales-

2015#jl_downloads_0 (gwelwyd 2 Chwefror 2016)

2  Llywodraeth Cymru, Cynllun 

Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 

2012-2016 http://gov.wales/docs/dsjlg/

publications/socialjustice/120625tac

kpovplancy.pdf (gwelwyd 31 Ionawr 

2016)

https://www.jrf.org.uk/report/monitoring-poverty-and-social-exclusion-wales-2015#jl_downloads_0
https://www.jrf.org.uk/report/monitoring-poverty-and-social-exclusion-wales-2015#jl_downloads_0
https://www.jrf.org.uk/report/monitoring-poverty-and-social-exclusion-wales-2015#jl_downloads_0
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/socialjustice/120625tackpovplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/socialjustice/120625tackpovplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/socialjustice/120625tackpovplancy.pdf
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Ymfudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid 

Adeg y cyfrifiad diwethaf yn 2011, nifer preswylwyr 

arferol Cymru oedd 3,063,456. Ganwyd tua 5.5% o’r 

preswylwyr hynny (167,871) y tu allan i’r DU. Roedd 

hynny’n gynnydd o 82% yn y boblogaeth a anwyd 

y tu allan i’r DU ers 20014. Mae i Gymru hanes hir o 

ymaddasu i lefelau sylweddol o fewnfudo. Yn ystod 

y chwyldro diwydiannol, dim ond gwledydd fel Unol 

Daleithiau’r America oedd â lefelau mewnfudo fesul 

pen o’r boblogaeth a oedd yn uwch na rhai De Cymru. 

Roedd llawer o’r newydd ddyfodiaid hynny’n dod o’r tu 

allan i’r DU.

Ymunodd tua 22,300 o ymfudwyr o ganolbarth a 

dwyrain Ewrop â marchnad lafur Cymru rhwng mis 

Mai 2004 a mis Mawrth 2008, yn dilyn ehangu’r 

Undeb Ewropeaidd yn 2004. Pwysleisiodd Partneriaeth 

Ymfudo Cymru yn 2013 mai prin, os o gwbl, y gwelwyd 

tystiolaeth o effeithiau negyddol ymfudo ar farchnad 

lafur Cymru. I’r gwrthwyneb, roedd peth tystiolaeth 

bod y lefelau mewnfudo uchel diweddar ar y cyfan 

wedi bod yn fanteisiol i economi’r DU5.

Ym mis Gorffennaf 2013, amlinellodd Partneriaeth 

Ymfudo Cymru hanes diweddar Cymru o dderbyn a 

chroesawu ceiswyr lloches6. Mae’r nifer o bobl sy’n 

gwneus cais am loches yng Nghymru’n amrywio yn  

sgïl polisïau Llywodraeth y DU a’r hyn sy’n digwydd yn 

Nid yw mewnfudo, yn nhermau  

  penderfynu pwy sy’n cael caniatâd i  

  fyw a gweithio yng Nghymru, 

wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru. 

Mae polisïau penodol ar gyfer Cymru’n 

effeithio ar y modd y caiff mewnfudwyr 

rhyngwladol eu denu i astudio, i weithio 

ac i ddatblygu’r economi a darparu 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae polisïau datganoledig o’r fath yn cael 

cryn effaith:

• Creodd myfyrwyr rhyngwladol ym 

mhrifysgolion Cymru, ynghyd â gwariant 

gan ymwelwyr cysylltiedig â’r myfyrwyr 

hynny, £530 miliwn o enillion drwy 

allforio, sef 4% o holl allforion Cymru yn 

20141.

• Roedd mewnfuddsoddi i Gymru yn ystod 

2014-15 ar y lefel uchaf a gofnodwyd 

erioed2.

• Mae’r GIG yng Nghymru’n dibynnu’n 

drwm iawn ar aelodau staff meddygol 

rhyngwladol3.
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y byd. Ar hyn o bryd, oherwydd digwyddiadau 

megis y rhyfel cartref yn Syria, gall fod dros 2,500 

o geiswyr lloches6 yng Nghymru. Bu niferoedd 

cyffelyb yng Nghymru o’r blaen. Ni chaniateir i 

geiswyr lloches sy’n disgwyl am benderfyniad 

ynghylch eu hachosion weithio.

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru hefyd wedi 

cytuno i gymryd rhan yn Rhaglen Llywodraeth 

y DU i Adleoli Pobl Agored i Newid o Syria. Nod 

y Rhaglen yw derbyn tuag 20,000 o ffoaduriaid 

dros gyfnod o bum mlynedd. Ni wyddys faint o 

ffoaduriaid, y caniatawyd lloches iddynt yn y DU, 

sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Masnachu pobl a chamfanteisio

Cofnododd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol yn ddiweddar fod y nifer o oedolion, plant 

a phobl ifanc yr adroddwyd eu bod wedi cael eu 

masnachu wedi mwy na dyblu rhwng 2012 a 2014, 

o 34 i 70 o achosion. Yn 2015, darganfu Ymgyrch 

Fulcrum Heddlu De Cymru 13 o bobl yr amheuid 

eu bod yn gweithio dan orfodaeth7.

Dull gweithredu arbennig i Gymru

Bu Cytûn yn weithgar ym maes ceiswyr lloches 

a ffoaduriaid, gan ddarparu Cadeirydd ar 

gyfer Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru 

a chynorthwyo Llywodraeth Cymru ac eraill i 

lunio mentrau polisi megis Strategaeth Cynnwys 

Ffoaduriaid 20088. Ymhlith mentrau polisi 

arbennig i Gymru, gwelwyd cynlluniau arloesol 

megis prosiect Grwp Meddygon Ceiswyr Lloches 

a Ffoaduriaid Cymru, sydd wedi ailhyfforddi tua 

90 o weithwyr proffesiynol meddygol i weithio 

yn y GIG ers 2002. Yn 2008, penderfynodd 

Llywodraeth Cymru gynnig gofal iechyd am ddim 

i geiswyr lloches y gwrthodwyd eu ceisiadau9. 

Gan weithio gyda chyrff yn y trydydd sector, 

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lawlyfr llawn 

gwybodaeth, y Welcome to Wales Guide ar 

gyfer ffoaduriaid10. Mae’r ddogfen yn pwysleisio 

pwysigrwydd ffydd yng Nghymru.

Ymfudo a’r Ffydd Gristnogol

Dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd yn 2012 

fod llawer mwy o Gristnogion na Mwslimiaid 

yn ymfudwyr ledled y byd, gan gynnwys yn 

yr Undeb Ewropeaidd, er mai ar newydd-

ddyfodiaid Mwslimaidd y bu’r drafodaeth yno’n 

canolbwyntio’n ddiweddar11. Yn ddiweddar, 

profodd Cymru dwf mewn amrywiaeth gyfoethog 

o gynulleidfaoedd Cristnogol o blith lleiafrifoedd 

ethnig. 

Cwestiynau i ymgeiswyr

1. Pa gamau fyddai eich plaid chi’n eu cymryd 

i sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid 

yn cael eu trin yn deg yng Nghymru?

2. A fyddech yn cefnogi strategaethau gan 

sefydliadau academaidd, cyrff cyhoeddus 

a busnesau yng Nghymru i recriwtio 

myfyrwyr neu weithwyr o dramor? Os na 

fyddech, pam ddim?

3. Sut fyddech chi’n sicrhau bod y drafodaeth 

gyhoeddus ynghylch mewnfudo’n deg ac 

yn seiliedig ar dystiolaeth?
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