
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 1 – Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd heb waith: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 

Mae lleihau nifer yr aelwydydd heb waith yng Nghymru yn 
parhau yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Rydym yn 
gwybod mai cyflogaeth yw’r ddihangfa orau o dlodi ac 
rydym wedi datblygu polisïau a rhaglenni allweddol 
amrywiol i helpu i wireddu’r nod hwn. 
 
Mae nifer yr aelwydydd heb waith yng Nghymru yn parhau i 
leihau ac nid yw nifer y plant sy’n byw mewn aelwydydd 
heb waith erioed wedi bod mor isel. Fodd bynnag, er ein 
bod yn cymryd camau pwysig ymlaen, nid ydym yn sicrhau 
newid ar y cyflymder ac ar y raddfa sydd eu hangen mewn 
nifer o feysydd allweddol. Mae anweithgarwch economaidd 
yn parhau yn uchel ac mae diffyg cyflogaeth hefyd yn 
broblem, sy’n gysylltiedig â’r broblem gynyddol o dlodi 
mewn gwaith. 
 
Mae hefyd angen i ni gefnogi ein gwasanaethau prif ffrwd i 
gydweithio’n fwy effeithiol, gan nodi bylchau mewn 
darpariaeth ac osgoi’r posibilrwydd o ddyblygu gwaith. 
 
 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 
 

Mae’r Fframwaith yn ategu a sbarduno ein dull o leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). O dan y Fframwaith, mae pob awdurdod lleol yn 
nodi pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn NEET a’r cymorth penodol sydd ei angen arnynt 
i wneud cynnydd cadarnhaol. Mae’r Offeryn Prosbectws Ardal Gyffredin, a ddatblygwyd gan 
Gyrfa Cymru, yn galluogi pobl ifanc i weld yr ystod o opsiynau sydd ar gael ar gyfer dysgu 
ôl-16. Mae’r astudiaeth gwerthuso ffurfiannol ddilynol o’r Fframwaith yn cadarnhau bod 
awdurdodau lleol yn parhau i wneud cynnydd yn y maes hwn ac mae’r Fframwaith wedi 
galluogi cydgysylltu cynyddol rhwng rhanddeiliaid. 
 

Symud Ymlaen 
 

Rydym yn datblygu canllawiau i gefnogi ymhellach y gwaith o adnabod dysgwyr ôl-16 yn 
gynnar ac olrhain a gwella’r cyfnod pontio. Rydym yn canolbwyntio ar grwpiau mwy anodd 
eu cyrraedd a mwy agored i niwed, fel Plant sy’n Derbyn Gofal, pobl ifanc yn y system 
cyfiawnder ieuenctid a’r rhai ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol sy’n 
derbyn eu haddysg yn rhywle gwahanol i’r ysgol. Mae Gyrfa Cymru yn gobeithio datblygu 
canolfannau data rhanbarthol i helpu i wella’r data sydd ar gael i awdurdodau lleol, fel y 
gallant olrhain a darparu cymorth yn well ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sydd mewn perygl o 

fod yn NEET. 

Cyllid Ewropeaidd ar gyfer Trechu Tlodi 
 
Mae trechu tlodi yn Thema Drawsbynciol ym mhob Rhaglen Strwythurol a 
Chyllid Buddsoddi Ewropeaidd ac mae’n cynnig cyfle i dargedu a chefnogi’r 
rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur gyda chamau gweithredu penodol. Bydd 
prosiectau sy’n cael eu cyllido drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 
hollbwysig i gefnogi’r rhai sydd bellaf o’r gweithle i gyfleoedd cyflogaeth. 
 
Mae rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn helpu i roi camau gweithredu 
ar waith i gynyddu cyflogadwyedd a chefnogi unigolion di-waith, yn enwedig y 
rhai â sgiliau isel neu heb sgiliau, i ddysgu sgiliau uwch neu sgiliau sy’n fwy 
perthnasol i waith. Mae rhaglenni allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
lleihau nifer y bobl sy’n byw mewn aelwydydd heb waith yn cynnwys 

Cymunedau am Waith a Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE). 

Cymunedau am Waith 
 
Nod y Rhaglen Cymunedau am Waith yw cynyddu cyflogadwyedd oedolion sy’n 
economaidd anweithgar ac yn ddi-waith yn yr hirdymor sy’n wynebu rhwystrau 
sylweddol a chymhleth yn aml sy’n eu hatal rhag manteisio ar gyfleoedd 
hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae hefyd yn ceisio lleihau nifer y bobl ifanc 16-25 
oed sy’n NEET. Bydd y rhai a fydd yn elwa yn cynnwys llawer o bobl o aelwydydd 
heb waith ac ym mhob achos bydd gan y rhaglen y nod yn y pen draw o’u cefnogi 
i gyflogaeth. Erbyn 31 Awst 2016, roedd ymgynghorwyr wedi ymgysylltu â 5,079 
o bobl ac wedi cynorthwyo 781 o bobl i gyflogaeth. 
 
Symud Ymlaen 
 
Nod Cymunedau am Waith yw cynorthwyo 41,000 o bobl dros y tair blynedd 

nesaf a helpu mwy na 8,000 o gyfranogwyr i gael gwaith. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 1 – Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd heb waith: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 

 
Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth 

 
Mae ein Rhaglen Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn helpu i hwyluso llwybr i gyflogaeth 
gynaliadwy, addysg neu hyfforddiant ar gyfer rhieni economaidd anweithgar, gan gynnwys 
ail enillwyr aelwyd drwy ddarparu gofal plant a helpu rhieni i wella eu rhagolygon 
cyflogaeth. Erbyn diwedd mis Medi 2016, roedd y Rhaglen wedi ymgysylltu â 1,179 o rieni, 
gan eu helpu i fagu hyder, dysgu sgiliau a derbyn yr hyfforddiant oedd ei angen i’w paratoi 
ar gyfer gwaith. Mae cyfanswm o 152 o rieni wedi dechrau gweithio bellach o ganlyniad i 
ymyrraeth y Rhaglen, ac roedd y rhan fwyaf yn dod o aelwydydd heb waith cyn iddynt 
ymrestru. 
 
Symud Ymlaen 
 
Mae’r Rhaglen Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn ceisio cynorthwyo o leiaf 20 y cant o’r 
cyfranogwyr i ddod o hyd i waith. Rhagwelir y bydd dros 1,500 o rieni yn dechrau cyflogaeth 
gynaliadwy. Mae canlyniadau eraill yn cynnwys gwirfoddoli, hyfforddi ac ennill cymhwyster 
a fydd yn gwella rhagolygon cyflogadwyedd. 

Rhaglen Esgyn 

 
Mae’r Rhaglen Esgyn yn ymrwymo i ddarparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth 
i bobl sy’n byw ar aelwydydd heb waith, lle nad oes unrhyw un wedi gweithio am o leiaf 
chwe mis, erbyn diwedd 2017. Mae’r Rhaglen yn cynorthwyo pobl sy’n wynebu rhwystrau 
sylweddol, a niferus yn aml, sy’n eu hatal rhag manteisio ar gyfleoedd hyfforddiant neu 
gyflogaeth, ac mae ganddi ffocws penodol ar rieni sengl ifanc, pobl heb lawer o 
gymwysterau, os o gwbl, a phobl anabl. Erbyn 31 Gorffennaf 2016, roedd y rhaglen wedi 
darparu 3,622 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth, gyda 720 yn cael eu cynorthwyo i 
gyflogaeth. Mae’r Rhaglen Esgyn ar y trywydd iawn i gyflawni ei tharged cyffredinol. 
 
Symud Ymlaen 
 
Mae’r Rhaglen Esgyn yn cael ei darparu mewn 9 ardal, ar sail 12 Clwstwr Cymunedau yn 
Gyntaf, ledled Cymru. Mae’n darparu cymorth wedi’i deilwra gan Froceriaid neu Fentoriaid, 
sy’n gweithio’n galed gyda chyfranogwyr i nodi a goresgyn rhwystrau sy’n eu hatal rhag 
manteisio ar gyfleoedd hyfforddiant neu gyflogaeth gan eu cefnogi i gyfleoedd addas. 

Polisi Budd i’r Gymuned 

 
Mae Gwerth Cymru wedi datblygu Polisi Budd i’r Gymuned 
sy’n hyrwyddo ymgysylltu â chymunedau a chyfraniadau i 
addysg gan gontractwyr a chyflenwyr i ysgogi a chodi 
dyheadau mewn ardaloedd lle mae contractau a 
phrosiectau ar waith. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleoedd 
cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer y rhai sydd bellaf o’r 
farchnad lafur. 
 
Mae Offeryn Mesur Budd i’r Gymuned wedi’i ddatblygu i 
grynhoi canlyniadau a gyflawnir drwy gontractau sector 
cyhoeddus. Mae’r 250 o brosiectau caffael sydd wedi 
cyflwyno canlyniadau’r offeryn mesur hyd ddiwedd mis 
Gorffennaf 2016 yn dangos bod y dull Budd i’r Gymuned 
wedi’i gymhwyso i gontractau gwerth £1.3 biliwn, ac mae 
83% wedi’u cadw yng Nghymru fel refeniw i fusnesau neu 
fel cyflogau i bobl sy’n byw yng Nghymru. Mae’r prosiectau 
wedi cynorthwyo 1,783 o bobl i ddod o hyd i gyflogaeth ac 
wedi darparu 38,668 wythnos o hyfforddiant. 
 
Symud Ymlaen 
 
Mae mwy o gyfle i ddefnyddio dull fel hwn mewn meysydd 
eraill o gaffael cyhoeddus. Mae Datganiad Polisi Caffael 
Cymru yn nodi 10 egwyddor y mae disgwyl i gyrff sector 
cyhoeddus yng Nghymru gadw atynt wrth gyflawni eu 
caffael. Mae Gwerth Cymru yn hyrwyddo ac yn monitro’r 
polisi fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gryfhau’r 
cymorth sydd ar gael yn gyffredinol ac i herio sut y caiff ei 
gymhwyso. 
 

http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/procurement-policy-statement/?lang=cy
http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/procurement-policy-statement/?lang=cy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 2 - Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel: Y Diweddaraf am 

Raglenni Allweddol 

Mae sgiliau’n cael effaith bwysig ar les economaidd a 
chymdeithasol Cymru.  
 
Rydym yn gwybod bod sgiliau’n arfau cadarn i drechu tlodi 
drwy helpu i wireddu potensial unigolion. Mae ganddynt y 
potensial i ddymchwel rhwystrau i waith ac yn cynorthwyo pobl 
i ddod o hyd i gyflogaeth, gan helpu Cymru i ddatblygu yn wlad 
gystadleuol a chynhyrchiol. 
 
O safbwynt economaidd, mae ffocws ar gynyddu sgiliau a 
symud pobl ymlaen i waith yn hollbwysig i greu’r economi 
cyflogau uchel, medrus iawn rydym am ei gweld yng Nghymru. 
Maent yn cryfhau’r swyddi a’r twf sy’n cael eu creu drwy helpu 
cyflogwyr i dyfu a ffynnu. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi polisïau a rhaglenni 
amrywiol ar waith a fydd yn cyfrannu at gynyddu sgiliau rhieni a 
phobl ifanc gydol eu bywydau gwaith. 
 
 

Y Porth Sgiliau 

 
Mae’r Porth Sgiliau yn darparu un pwynt mynediad i bobl 25+ oed sy’n chwilio am gymorth o ran cyflogadwyedd a sgiliau yng Nghymru. 
Mae’n cael ei gynnal gan Gyrfa Cymru ac mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth drwy wasanaeth llinell gymorth ffôn, arweiniad wyneb 
yn wyneb ac ar-lein. Hyd at fis Mawrth 2016, roedd y Porth wedi cynorthwyo dros 8,249 o gleientiaid, gan gynnwys 6,000 pellach o 
ymwneud dilynol.  O ganlyniad, aeth mwy na 1,263 o bobl i gyflogaeth a dechreuodd 134 ddefnyddio’r ddarpariaeth sgiliau. Mae menter 
prosiect allweddol o’r enw Llwybrau Cyflogaeth wedi’i datblygu i gyfleu a chyflwyno holl ddarpariaeth cyflogaeth a sgiliau Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop a’r ddarpariaeth graidd nad yw’n rhan o Gronfa Gymdeithasol Ewrop sydd ar gael ar hyn o bryd ledled Cymru. 
Drwy ddefnyddio map sgiliau rhyngweithiol Llwybrau Cyflogaeth, gellir paru cyfleoedd a chleientiaid, ar sail eu hanghenion unigol. 
 
Symud Ymlaen 
 
Yn ystod 2016-17, mae cwmpas y Porth Sgiliau yn cael ei ymestyn i gynnwys cymorth i unigolion 18-24 oed. Mae ein model cymorth 
gwasanaeth wedi’i ddatblygu hefyd i ymgorffori lefel uwch o gyngor â ffocws, arweiniad a chymorth sgiliau cyflogadwyedd i ymateb i 
gyfraddau cyfeirio cynyddol cleientiaid o’r Ganolfan Byd Gwaith. 
 

Polisi Sgiliau 
 
Bydd sgiliau a dysgu ôl-16 yn ganolog i sicrhau twf economaidd a chreu swyddi, fel 
yr amlinellir yn y Rhaglen Lywodraethu. 
 
Bydd blaenoriaethau’r portffolio sgiliau yn canolbwyntio ar dri maes: 

 Creu o leiaf 100,000 o gyfleoedd prentisiaeth i gynorthwyo unigolion a helpu 
cyflogwyr i dyfu eu busnesau. 

 Cynorthwyo pobl sy’n chwilio am y sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen i 
gael swyddi o ansawdd da. 

 Hyrwyddo, annog a galluogi arloesedd a chysylltedd. 
 
Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ymgysylltu â chyflogwyr a’r cymorth busnes sydd ar 
gael iddynt. Yn ogystal, bydd modelau rhanbarthol yn cael eu datblygu’n barhaus 
ar gyfer cyflogaeth a darparu sgiliau, wedi’u hategu gan dair o’r Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol. 
 

http://www.careerswales.com/cy/porth-sgiliau/llwybrau-cyflogaeth/
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/routes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 2 - Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel: Y Diweddaraf am 

Raglenni Allweddol 

 

Rhaglenni Sgiliau a Gyllidir gan yr UE 

 
O dan Raglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2007-2013, 
arweiniodd Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru ar 23 
o brosiectau gyda buddsoddiad mewn darpariaeth gwerth 
£600 miliwn i gyd (gan gynnwys cyllid Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop o £30 miliwn).  Cynorthwyodd hyn oddeutu 250,000 o 
gyfranogwyr, gan gynyddu sgiliau hanfodol a swydd benodol 
a gwella rhagolygon cyflogaeth a gyrfa unigolion. Dangosodd 
y gwerthusiad o’r rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle bod 
dros hanner y 21,000 o gyfranogwyr wedi nodi eu bod wedi 
gwella eu rhagolygon cyflogaeth neu yrfa. 
 
Symud Ymlaen 
 
Ar hyn o bryd, mae gan y grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a 
Dysgu Gydol Oes yn Llywodraeth Cymru 10 cynllun wedi’u 
cymeradwyo ar waith o dan y cylch cyllid 2014-2020 newydd 
a fydd yn cynorthwyo pobl i ddechrau gweithio, dychwelyd i’r 
gwaith neu aros mewn gwaith a datblygu drwy gymorth sgiliau 
a hyfforddiant. Mae £153 miliwn wedi’i gymeradwyo o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop hyd yma, gan gefnogi tua 137,000 o 
gyfranogwyr. Mae Symud Cymru Ymlaen yn nodi ymrwymiad 
y rhaglen cyflogadwyedd pob oedran i’r nod o ad-drefnu’r 
cymorth cyflogadwyedd ar gyfer unigolion sy’n barod am 
waith, a’r rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur, fel y gallant ennill 
y sgiliau a dal eu gafael ar gyflogaeth gynaliadwy. Bydd y 
rhaglen ar waith o 2018 a disgwylir iddi ymateb i anghenion 
unigolion, cyflogwyr ac anghenion economaidd ehangach. 
Bydd yn cynorthwyo unigolion i gyflogaeth gynaliadwy ac i 
gamu ymlaen yn y gweithle. 
 

Prentisiaethau 

 
Mae ein hymrwymiad i greu o leiaf 100,000 o leoedd ar brentisiaethau o ansawdd ar gyfer 
pob oed yn ystod y tymor presennol y Cynulliad yn ganolog i’n cynlluniau. Bydd y mesur yn 
ein helpu i sicrhau cysondeb rhwng y sgiliau y mae pobl yn eu dysgu a’r sgiliau sydd eu 
hangen ar yr economi. Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys cynyddu nifer y prentisiaethau 
sydd ar gael i bobl ifanc 16 i 19 oed; datblygu prentisiaethau mewn sectorau sy’n cael 
blaenoriaeth; a chynyddu nifer y cyfleoedd mewn prentisiaethau uwch. Mae’r adroddiad 
gwerthusiad o ddysgu seiliedig ar waith, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn darparu tystiolaeth 
o effeithlonrwydd prentisiaethau yng Nghymru. 
 
Symud Ymlaen 
 
Bydd y cyfleoedd a gynigir gan y prentisiaethau o ansawdd ar gael i bobl o bob oed, yn 
enwedig y rhai sy’n ceisio ymuno neu ailymuno â’r farchnad lafur. Bydd y cyfleoedd i ddilyn 
prentisiaeth yng Nghymru hefyd yn cael eu cryfhau. Bydd cynllun polisi ar gyfer 
prentisiaethau yn cael ei gyhoeddi yn ystod hydref 2016. Byddwn yn datblygu rhyngwyneb 
gwefan i gynorthwyo cyflogwyr i ddod o hyd i ddarparwyr a phrentisiaid. Erbyn diwedd y 
tymor hwn o’r Cynulliad, bydd o leiaf 100,000 o bobl wedi dechrau ar brentisiaethau gyda’r 
cyfle i ddod o hyd i gyflogaeth barhaus a’r posibilrwydd o ddatblygu gyrfa. 
 
 Dysgu Oedolion yn y Gymuned 

 
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn parhau i ddarparu ystod o Sgiliau Hanfodol, 
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd i helpu i 
drechu tlodi. Daeth Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned, a gynhaliwyd rhwng 
Chwefror a Mai 2016 i’r casgliad bod Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn darparu cyfleoedd i 
unigolion ddysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau, camu ymlaen i lwybrau dysgu pellach, 
neu’n uniongyrchol i gyflogaeth neu wirfoddoli. Mae hefyd yn cyfrannu at iechyd a lles, 
cynhwysiant cymdeithasol, cydlyniant cymunedol a gellir ei ddefnyddio fel offeryn i drechu 
tlodi. Mae’r adolygiad yn cynnwys 6 argymhelliad i Lywodraeth Cymru. 
 
Symud Ymlaen 
 
Bydd canfyddiadau’r adolygiad a’i argymhellion yn llywio datblygiad polisi yn y dyfodol ar 
gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru. 
 

http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-work-based-learning/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/communitylearning/review-of-adult-community-learning-wales/?skip=1&lang=cy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 3 - Lleihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd, addysg ac economaidd plant a 

theuluoedd trwy wella canlyniadau'r tlotaf: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 

Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
yn hollbwysig os ydym am i’n plant a’n pobl 
ifanc feithrin cydnerthedd a gwella eu 
rhagolygon. Mae Llywodraeth Cymru yn 
parhau i wneud cynnydd o ran lleihau’r 
anghydraddoldebau sy’n bodoli ym maes 
iechyd, addysg a chanlyniadau economaidd 

aelwydydd incwm isel. 

Cymunedau yn Gyntaf 
 
Yn ystod 2015/16, dywedodd clystyrau Cymunedau yn Gyntaf 
bod 2,626 o gyfranogwyr dros 25 oed (mewn gweithgareddau 
Cymunedau yn Gyntaf) wedi dechrau gweithio a bod 3,284 o 
gyfranogwyr dros 25 oed wedi cwblhau cyrsiau sy’n gysylltiedig 
â chyflogaeth. Mae pobl ifanc 16-24 oed, yn enwedig rhai NEET 
yn faes penodol sydd wedi’i dargedu. Yn ystod 2015/16, 
dywedodd Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf fod 973 o 
gyfranogwyr 16-24 oed wedi dechrau gweithio. 
 
Yn 2015/16, dywedodd Clystyrau fod 5,285 o gyfranogwyr wedi 
lleihau/rheoli dyledion a bod 8,056 wedi’u cynorthwyo i i fanteisio 
ar y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Er bod 
Cymunedau yn Gyntaf wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau 
llawer o bobl o fewn yr ardaloedd Clwstwr, rydym yn ystyried ai 
dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o gefnogi a grymuso cymunedau 
cryf ledled Cymru. 

Dechrau’n Deg 
 

Yn ystod 2015-16, cynorthwyodd y rhaglen Dechrau’n Deg 38,269 o blant dan 4 oed a’u teu luoedd, sef 
oddeutu 25% o boblogaeth gyfan plant yn y grŵp oedran. Awgryma dystiolaeth o’r gwerthusiad fod y rhaglen 
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau teuluoedd Dechrau’n Deg. Yn yr adroddiad gwerthuso 
ansoddol diweddar, nododd rhieni welliannau amrywiol yn natblygiad eu plant. Roedd hyn yn cynnwys siarad 
a chyfathrebu, darllen a chyfrif, materion ymarferol ac ymddygiad a’u hagwedd. Yn ogystal â hyn, credai bron 
i’r holl rieni a gyfwelwyd fod Dechrau’n Deg wedi cael effaith gadarnhaol ar lefel lesiant gyffredinol eu 
teuluoedd. Roedd 52 y cant o blant yn y rhaglen Dechrau’n Deg wedi cyrraedd, neu wedi rhagori ar eu cerrig 
milltir datblygiadol yn dair blwydd oed yn 2015-16. 
 

Teuluoedd yn Gyntaf 
 

Ers 2012, rydym wedi buddsoddi dros £225 miliwn i Teuluoedd yn Gyntaf. Datgelodd 
Evaluation of Families First Year 3 Report 2015 newid sylweddol yn y ffordd mae awdurdodau 
lleol yn darparu cymorth i deuluoedd, yn ogystal ag arbedion mawr posibl drwy helpu 
teuluoedd ac osgoi canlyniadau hirdymor gwael. Mae Teuluoedd yn Gyntaf wedi gwella’r 
ffordd mae asiantaethau’n cydweithio gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar y teulu wrth 
asesu a theilwra cymorth drwy’r Tîm o Amgylch y Teulu, gan rymuso teuluoedd i wella eu 
canlyniadau. 
 

Erbyn 31 Mawrth 2016, roedd dros 200 o brosiectau a gomisiynwyd yn strategol yn 
gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu cymorth i blant a’u teuluoedd mewn meysydd 
amrywiol, gan gynnwys cymorth rhianta, gwasanaethau cyngor, gwasanaethau iechyd (gan 
gynnwys iechyd meddwl) a chymorth ar gyfer gofalwyr ifanc. 
 

Rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2016, defnyddiwyd y prosiectau hyn 701,956 o weithiau. Er y 
gallai’r ffigur hwn gynnwys unigolion sy’n defnyddio mwy nag un prosiect neu’n defnyddio 
prosiect fwy nag unwaith, mae’n dangos cyrhaeddiad sylweddol Teuluoedd yn Gyntaf ledled 
Cymru. 

Cefnogi Pobl  

 
Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn helpu pobl ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref i ddod o hyd i gartref ac i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae hefyd yn 
galluogi cymorth mewn lleoliadau dros dro fel hostel i’r digartref, lloches, cartref grŵp yn y gymuned neu dai dros dro, gan wella bywydau’r rhai sy’n cael eu cefnogi, 
yn ogystal ag unrhyw blant yn yr uned deuluol. Mae data ar gyfer 2016-17 yn dangos y bydd y Rhaglen yn helpu i ddarparu 57,643 uned o gymorth ar gyfer 
unigolion a theuluoedd. Mae’r adroddiad Supporting People Data Linkage Feasibility study yn amlygu sut y cafodd pobl sy’n derbyn cymorth gan y Rhaglen 
ymyriadau iechyd mwy priodol, yn hytrach na’u bod yn cyrraedd sefyllfa argyfyngus a gorfod mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Hefyd, yn aml mae’r 
Rhaglen yn atal yr angen am ymyriadau drutach o adrannau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/families-first/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/national-evaluation-families-first/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/supporting-people/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/supporting-people/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/supporting-people-data-linking-feasibility-study/?skip=1&lang=cy
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Rydym yn gwybod bod gwella deilliannau addysgol 
disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn hollbwysig 
i drechu tlodi yn y tymor huw. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi rhoi nifer o fentrau ar waith sydd â’r nod o dorri’r 
cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol. 
 
Mae tystiolaeth sylweddol bod buddsoddiad sy’n mynd i’r 
afael â rhwystrau yn gynt mewn addysg – ac yn wir, ym 
mywydau pobl – yn cael budd cadarnhaol anghymesur ar 
ddeilliannau. 

Ailysgrifennu’r Dyfodol 
 

Ailysgrifennu’r dyfodol: codi uchelgais a chyrhaeddiad yn 
ysgolion Cymru yw ein strategaeth genedlaethol i fynd i’r 
afael ag effeithiau amddifaded ar gyrhaeddiad addysgol. Mae’r 
strategaeth hon yn cael ei hategu gan y Grant Amddifadedd 
Disgyblion. Dangosodd ein hadroddiad Ailysgrifennu’r 

Dyfodol 2015: Blwyddyn Ymlaen gynnydd sylweddol wrth 
gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n gymwys am 
Brydau Ysgol Am Ddim a’u cyfoedion. Bydd dull ar ei newydd 
wedd yn helpu gwasanaethau addysgol ac ysgolion i gael 
gwell dealltwriaeth o anghenion dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig. 
 

Grant Amddifadedd Disgyblion 
 

Fe wnaeth ein buddsoddiad yn y Grant Amddifadedd 
Ysgolion ein helpu i gau’r bwlch cyrhaeddiad ym mhob 
cyfnod allweddol yn 2015. Mae Symud Cymru Ymlaen yn 
nodi ein hymrwymiad i gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y 
disgyblion tlotaf a sicrhau bod pob plentyn yn cael y 
dechrau gorau mewn bywyd drwy Grant Amddifadedd 
Ysgolion estynedig. Rydym eisoes wedi cyhoeddi y bydd 
y cyllid sydd ar gael i gefnogi dysgwyr cymwys yn y 
Cyfnod Sylfaen yn dyblu (o £300 i £600) a byddwn yn 
ystyried opsiynau ar gyfer natur y Grant yn y dyfodol i 
sicrhau cefnogaeth i ddysgwyr difreintiedig. 

Her Ysgolion Cymru 
 

Gyhoeddwyd Her Ysgolion Cymru ym mis Chwefror 2014 i gefnogi 39 o ysgolion mwyaf herio yng 

Nghymru. Roedd y rhaglen bob amser yn fenter â therfyn amser i gyflymu'r gwelliant mewn rhai o'n 
hysgolion mwyaf herio. Mae'n derbyn cyllid canolog ar gyfer tair blynedd, gan gynnwys £15 miliwn ar 
gyfer 2016-17. Bydd cyllid canolog ar gyfer y rhaglen yn dod i ben yn 2016-17. O'r cychwyn cyntaf, 
rydym wedi gweithio'n agos gydag Awdurdodau Lleol a chonsortia i sicrhau dull cyfannol. Mae 
Llwybrau i ysgolion Llwyddiant a chonsortia addysg ranbarthol i gyd wedi datblygu eu cynlluniau gwella 
yn y cyd-destun ac mae strategaethau ymadael eisoes yn eu lle. Mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Addysg yn myfyrio ar dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg a bydd yn ystyried sut sy'n hysbysu rhaglenni 
ariannu a gwella ysgolion. 
 

Rhaglen Cyfoethogi a Phrofiadau 
Ysgolion (SEEP) 
 

Mae SEEP yn adeiladu ar raglen 
beilot, sef ‘Cynnig Disgyblion’ a 
sefydlwyd i gyfoethogi profiadau 
addysgol dysgwyr yn Ysgolion 
Llwybrau Llwyddiant Her Ysgolion 
Cymru. Mae’r Rhaglen wedi’i 
hymestyn i bob ysgol gynradd ac 
uwchradd a bydd yn eu cynorthwyo 
i weithio gyda phartneriaid cyflawni 
o ddiwydiant, y sector gwirfoddol a’r 
trydydd a’r sector preifat, 
sefydliadau celf, diwylliant a 
chwaraeon i sicrhau y gall dysgwyr 
fanteisio ar ystod eang o brofiadau i 
gefnogi eu datblygiad dysgu. Mae’r 
gwaith wedi dechrau gydag 
ysgolion i ddatblygu offer ac 
adnoddau ymarferol i helpu 
ysgolion i gynllunio a darparu eu 
rhaglenni cyfoethogi. Bydd y gwaith 
hwn yn hysbysu datblygiad 
meysydd dysgu a phrofiad ar gyfer 

y cwricwlwm newydd. 

Cwricwlwm i Gymru: cwricwlwm am oes 
 

Mae cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu gyda gweithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru ar ôl cyhoeddi 

adroddiad yr Athro Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus. Bydd y cwricwlwm newydd yn canolbwyntio ar bedwar diben craidd. 
Ym mis Hydref 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun gweithredu Cwricwlwm i Gymru: cwricwlwm am oes. Mae’r 

gwaith o gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd a’r trefniadau asesu yn cael ei arwain gan ymarferwyr drwy rwydwaith o 
Ysgolion Arloesi. Dyma ffordd arloesol a chydweithredol o weithio sy’n gofyn am gymorth dwys gan Lywodraeth Cymru ac 
ymgysylltiad ar y lefel uchaf gan randdeiliaid gyda’r Arloeswyr eu hunain, llywodraeth leol, Estyn a llawer o randdeiliaid eraill. 
Gwnaed yr elfen gyntaf o’r cwricwlwm newydd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol trawsgwricwlaidd, ar gael i ysgolion a 
lleoliadau ym mis Medi 2016. Ein nod yw i’r cwricwlwm newydd a’r trefniadau asesu fod ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn 
mis Medi 2018 a’u defnyddio i gefnogi dysgu ac addysgu erbyn mis Medi 2021. 
 

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/rewriting-the-future-schools/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/rewriting-the-future-schools/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/pdg-and-early-years-pdg/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/pdg-and-early-years-pdg/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/rewriting-the-future-schools/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/rewriting-the-future-schools/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/pdg-and-early-years-pdg/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/pdg-and-early-years-pdg/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schools-challenge-cymru/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/dcells/publications/151021-a-curriculum-for-wales-a-curriculum-for-life-w.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/150317-successful-futures-cy.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/151021-a-curriculum-for-wales-a-curriculum-for-life-w.pdf
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Nid yw Cymru yn unigryw o ran cael graddiant 
cymdeithasol mewn perthynas ag iechyd: mae iechyd 
yn gwella’n gynyddol wrth i sefyllfa economaidd 
gymdeithasol pobl a chymunedau wella. Ar y llaw 
arall, rydym yn gwybod bod plant sy’n cael eu magu 
ac yn byw ar aelwydydd incwm isel mewn llawer mwy 
o beryg o fod â chanlyniadau corfforol ac iechyd 
meddwl gwaeth. 
 
Yng Nghymru, mae pobl sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig yn byw mwy o flynyddoedd mewn 
iechyd gwael na phobl mewn ardaloedd llai 
difreintiedig. Mae anghydraddoldebau iechyd hefyd yn 
effeithio ar ragolygon a thwf economaidd. 
 
Rydym yn gwybod mai mynd i’r afael â’r 
anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd sy’n 
sbarduno anghydraddoldebau iechyd sy’n debygol o 
fod fwyaf effeithiol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel 
mynd i’r afael â diweithdra, buddsoddi yn y 
blynyddoedd cynnar, gwella amgylchedd ffisegol a 
darparu gwasanaethau hygyrch i bawb, tra’n 
buddsoddi mewn cymorth ychwanegol ar gyfer 
grwpiau agored i niwed. 
 
 
 

Rhaglen Plant Iach Cymru 
 

Rydym yn ymateb i brif argymhelliad yr Athro 
Marmot i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob 
plentyn drwy ein Rhaglen Plant Iach Cymru 
sy’n amlinellu dull darbodus, systematig 
seiliedig ar dystiolaeth o oruchwylio a sgrinio 
iechyd plant.  Mae lleihau anghydraddoldeb 
drwy sicrhau darpariaeth gwasanaeth 
cyffredinol i bob plentyn yng Nghymru, gyda 
chymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu 
mewn ymateb i anghenion a nodwyd, wrth 
wraidd y dull hwn. 
 

Symud Ymlaen 
 

Mae’n ofynnol i’n Byrddau Iechyd arddangos 
bod camau priodol yn cael eu cymryd i fynd i’r 
afael ag anghydraddoldebau iechyd drwy eu 
Cynlluniau Tymor Canolig Integredig. Rydym yn 
disgwyl gweld cynnydd penodol drwy 
ddatblygiad parhaus clystyrau gofal sylfaenol, 
cynllunio a chymorth i ddarparu gwasanaethau 
sy’n canolbwyntio mwy ar y person, a thrwy 
weithredu Rhaglen Plant Iach Cymru. 
 

Iechyd y Gweithle 
 

Rydym yn parhau i ddarparu amrywiaeth o 
gymorth amrywiol i gyflogwyr a gweithwyr i 
leihau’r risg o bobl yn colli eu swyddi oherwydd 
salwch. Mae’r syniad bod gwaith caled yn ‘dda’ i 
iechyd y corff a’r meddwl yn cael ei dderbyn yn 
eang. Mae plant sy’n byw mewn teuluoedd lle 
nad oes neb yn gweithio yn fwy tebygol o fyw 
mewn tlodi a dioddef iechyd gwaeth. 
 

Symud Ymlaen 
 

Mae dros 3,100 o sefydliadau sy’n cyflogi 
460,000 o weithwyr wedi cymryd rhan mewn 
rhaglenni Cymru Iach ar Waith. Mae hyn yn 33% 
o boblogaeth waith Cymru. Yn ogystal, bydd 
prosiect £3.8 miliwn Cronfa Gymdeithasol Ewrop 
y gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cefnogi 
4,232 o unigolion a 740 o sefydliadau i atal colli 
swyddi oherwydd cyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar 
waith. Mae gweithwyr yn cael eu cefnogi i barhau 
yn eu gwaith, neu i ddychwelyd i’r gwaith yn gynt 
nag y byddai wedi bod yn bosibl fel arall. 
 

Rhaglen Gydweithredol y 1000 Diwrnod Cyntaf 
 

Mae Rhaglen Gydweithredol y 1000 Diwrnod Cyntaf yn cael ei harwain ar y cyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 
ochr yn ochr ag arweinwyr strategol o’r sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat. Mae’n cael ei datblygu ar hyn o bryd ac mae wedi’i sefydlu i wella 
canlyniadau datblygiad plant o’u cenhedlu hyd nes eu bod yn ddwy oed. Mae’r rhaglen yn cael ei llywio gan y fenter Uno i Wella Iechyd. Mae’r ffocws ar y 
blynyddoedd cynnar, gan gefnogi teuluoedd a threchu tlodi.  
 

Symud Ymlaen 
 

Bydd dull cydweithredol yn cysoni buddsoddiad sylweddol yn fwy effeithiol gan sefydliadau amrywiol ac asedau eraill gan arwain at well canlyniadau. Nod y 
rhaglen yw helpu i leihau anghydraddoldebau iechyd a lleihau nifer y plant sy’n profi niwed o ganlyniad i ddigwyddiadau anffafriol yn y 1000 diwrnod cyntaf. Bydd 
hefyd yn ceisio darparu’r canlyniad gorau posibl o bob beichiogrwydd a chefnogi plant i gyrraedd cerrig milltir datblygiadol mewn perthynas ag iaith a chyfathrebu, 
datblygiad gwybyddol a rhyngweithio cymdeithasol sy’n hollbwysig o ran cyraeddiadau a chanlyniadau galwedigaethol, ynghyd ag iechyd a lles. 
 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/newyddion/37241
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Datblygiad Economaidd 
 

Mae camau pwysig wedi’u cymryd dros gyfnod y Strategaeth 
Tlodi Plant i gynorthwyo i greu a chadw swyddi sy’n galluogi 
rhieni a phobl ifanc mewn tlodi, neu sydd mewn perygl o dlodi, i 
ymgysylltu mewn ffordd gadarnhaol â’r farchnad lafur, gan 
gydnabod bod swyddi’n diogelu teuluoedd rhag tlodi. Mae camau 
wedi’u cymryd i gefnogi busnesau i sbarduno buddsoddiad a 
hyrwyddo twf, gan gynnwys cynorthwyo egin-fusnesau a 
chymorth ar ffurf cyllid, cynlluniau rhyddhad ardrethi i fusnesau 
wedi’u targedu, a datblygu cynnig cadarn o ran eiddo a thir.  
Rydym yn cynorthwyo’r rhai hynny mewn tlodi, neu mewn perygl 
o dlodi, i fanteisio ar gyfleoedd a geir yn sgil twf economaidd. 
 

Byddwn yn parhau i weithio gyda busnesau i gynorthwyo i greu 
swyddi a sicrhau gwell diogelwch ariannol ar gyfer busnesau ac 
unigolion ledled Cymru. Byddwn yn ystyried cyfleoedd pellach i 
integreiddio a hyrwyddo pwysigrwydd gweithgarwch busnes 
cyfrifol i wasanaethau Busnes Cymru ynghyd â chyfeirio pobl at 
bolisïau gweithio’n hyblyg drwy wefan Busnes Cymru a sianeli 
cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig. 
 

Rôl y Sectorau wrth Drechu Tlodi 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ar gyfer busnesau ledled Cymru i greu a chadw 
swyddi. Mae hyn yn cynnwys gwaith gyda chwmnïau angori ar draws sectorau amrywiol i 
fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer swyddi a thwf o fewn eu sefydliadau eu hunain a thrwy eu 
cadwyn gyflenwi. 
 

Ar draws pob sector â blaenoriaeth, mae camau wedi’u cymryd i gynorthwyo i greu a chadw 
swyddi yn y sector preifat yng Nghymru sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi. Mae llawer o’r 
prosiectau hyn wedi’u lleoli mewn ardaloedd difreintiedig, gyda lefelau uwch na’r cyfartaledd o 
ddiweithdra ac anweithgarwch economaidd. Mae’r sectorau hyn yn amrywio o ran natur a lefel 
y cyfleoedd cyflogaeth a ddarperir, gan gefnogi dull cytbwys sy’n sbarduno galw am unigolion 
medrus iawn, ynghyd â chreu cyfleoedd ar gyfer y rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur. Er 
enghraifft, yn y pum mlynedd diwethaf mae’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol 
wedi cynorthwyo i greu a diogelu dros 10,000 o swyddi. Fel arfer, mae’r cyfleoedd hyn yn rhai 
medrus iawn, ac yn cynnig cyfleoedd da i gamu ymlaen o lefel mynediad. 
 

Yn y sector Twristiaeth, mae’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS) wedi 
cefnogi nifer o fuddsoddiadau strategol ledled Cymru, gan gynnwys Surf Snowdonia, Zipworld 
(Gogledd Cymru), Bluestone a’r Bathdy Brenhinol. Mae’r atyniadau a’r cyrchfannau amlwg 
hyn yn ganolfannau lleol ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth ac adfywio, maent wedi’u lleoli yn aml 
mewn cymunedau gwledig, ac wedi cefnogi cyfleoedd cyflogaeth lefel mynediad ar gyfer pobl 
ifanc sy’n eu galluogi i weithio (ac aros) yng Nghymru mewn amgylchedd gwaith creadigol. 
Mae’r buddsoddiadau hyn hefyd yn cefnogi ystod o effeithiau cadarnhaol ehangach. 
 

Mae rhai sectorau â blaenoriaeth yn cyfrannu’n ehangach at drechu tlodi. Rydym yn gweithio 
gyda’r sector adeiladu i hyrwyddo a hwyluso effeithlonrwydd ynni drwy ôl-osod stoc tai hŷn. 
Bydd hyn yn helpu i drechu tlodi tanwydd, yn cefnogi byw yn iachach ac yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth yn lleol. Yn y Sector Ynni a’r Amgylchedd, mae’r cynlluniau Nyth, Cartrefi Clyd ac 
Arbed, y prosiectau Buddsoddi i Arbed a Thwf Gwyrdd i gyd â’r nod o wella effeithlonrwydd 
ynni. Mae Arbed yn arbennig yn targedu cymunedau ac aelwydydd difreintiedig i liniaru 
effeithiau tlodi yn y cymunedau hynny. 
 

Symud Ymlaen 
 

Byddwn yn parhau i weithio gyda Chwmnïau Angor a chyrff cyflogwyr i ddarparu cyngor, 
arweiniad a chymorth i gyflogwyr. Byddwn yn ymgysylltu â busnesau a phartneriaid allweddol i 
ddatblygu’r dull cywir o sicrhau ffyniant a gwell diogelwch ariannol ar gyfer busnesau ac 
unigolion ledled Cymru. 
 
 

Mae creu swyddi a thwf yn ganolog i’n hymdrechion i drechu tlodi 
plant drwy hybu ffyniant pobl yng Nghymru. Cyflogaeth yw’r llwybr 
gorau allan o dlodi. Mae cyflogaeth yng Nghymru yn agos i’w 
uchaf erioed ac rydym yn perfformio’n well na holl rannau eraill o’r 
DU gyda’r gyfradd ddiweithdra yn gostwng gyflymaf dros y 12 mis 
diwethaf. Cefnogodd Llywodraeth Cymru bron i 150,000 o swyddi 
yn ystod y weinyddiaeth ddiwethaf. 
 
Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig cydnabod bod tlodi mewn 
gwaith yn parhau i fod yn broblem fawr a chynyddol. Er bod plant 
sy’n byw ar aelwydydd sy’n gweithio yn debygol o fod yn llai 
tlawd, mae mwy o blant bellach yn byw mewn tlodi incwm 
cymharol ar aelwydydd sy’n gweithio (lle mae un person neu fwy 
yn gweithio) nag ar aelwydydd lle nad oes unrhyw un yn gweithio. 
Mae un o bob pum plentyn sy’n byw mewn tlodi yn byw ar aelwyd 
lle mae pob oedolyn yn gweithio. 
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Mentrau Rhanddeiliaid 
 

Mae menter Swyddi Gwell – Yn nes at Adref TUC 

Cymru yn ceisio sefydlu dwy ganolfan gyflogaeth 
yn ardal Blaenau’r Cymoedd i ddarparu cyfleoedd 
ystyrlon am waith ar gyfer gweithwyr difreintiedig. 
Mae’r fenter Swyddi Gwell yn nodi bod methiant 
wedi bod yn y farchnad yn y rhanbarth ac yn sgil 
hynny bod pobl sy’n byw yn yr ardal hon wedi’u 
hamddifadu o gyfleoedd cyflogaeth hygyrch ac 
ystyrlon. Mae’n anochel y bydd angen teithio 
rhywfaint i gael gwaith. Y nod yw lleihau’r teithio, 
cadw gweithwyr yn y Cymoedd a cheisio sefydlu 
dwy ganolfan gyflogaeth lle gellir bodloni’r rhan 
fwyaf o’r gofynion i gefnogi’r crynhoad mwyaf o 
weithwyr difreintiedig. 
 

Trafnidiaeth 
 

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn nodi 
amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella 
trafnidiaeth i sicrhau bod Cymru wedi’i chysylltu, 

gwella’r economi a diogelu ein hamgylchedd. 

Trafnidiaeth Gyhoeddus 
 

Cydnabyddir bod gwasanaethau teithio ar fws yn arbennig o bwysig i bobl ifanc, pobl hŷn, pobl anabl a’r rhai a 
allai fod yn llai gweithredol yn economaidd. Mae Gweinidogion Cymru wedi dyrannu £25 miliwn i awdurdodau 
lleol bob blwyddyn ers 2013-14 ar gyfer gwasanaethau bws a thrafnidiaeth gymunedol na fyddai’n cael eu 
darparu fel arall. Rydym yn cyllido gwasanaethau allweddol pellach, fel rhwydwaith bws y TrawsCymru, gan 
ddarparu mynediad i gyflogaeth allweddol a chanolfannau addysg ledled Cymru. 
 

Mae cynllun teithio ar fws rhatach Llywodraeth Cymru, a gostiodd £72 miliwn yn 2015-16, yn rhoi sicrwydd o 
deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol ledled Cymru i bobl hŷn neu anabl, ac i hen filwyr a gweithwyr y 
fyddin sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol. Mae’r cynllun hwn yn ysgafnhau baich costau teithio i sawl aelwyd mewn 
tlodi, gan gynnwys y rhai â phlant. Ers mis Medi 2015, mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido cynllun yn cynnig 
gostyngiadau o draean ar wasanaethau bws lleol ar gyfer pobl ifanc 16, 17 ac 18 oed ar eu holl deithiau bws. 
Lle mae gwasanaethau bws yn gyfyngedig, rydym wedi rhoi trefniadau ar waith lle gellir defnyddio pasys 
teithio rhatach ar drenau. Ers 2014, rydym wedi helpu i gadw tocynnau trenau’n rhad drwy ddarparu cyllid 
ychwanegol i sicrhau na ellir codi pris tocynnau trenau a reoleiddir ar Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r 
Gororau yn uwch na chyfradd chwyddiant. 
 

Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 
 

Mae ein Cynllun Cyllid Trafnidiaeth 
Cenedlaethol yn cynnwys camau perthnasol i 
gefnogi prosiectau strategol fel Ffordd A465 
Blaenau’r Cymoedd, Metro De Ddwyrain 
Cymru, cyllido gwasanaeth bws o ansawdd, 
tocynnau consesiynol a mynediad i 
wasanaethau allweddol, yn enwedig iechyd. 
Rydym yn dyrannu £25 miliwn i awdurdodau 
lleol bob blwyddyn ers 2013-14 i helpu i roi 
cymhorthdal i wasanaethau bws a thrafnidiaeth 
gymunedol. Rydym yn cyllido gwasanaethau 
pellach, fel rhwydwaith bws y TrawsCymru a 
gludodd fwy na 2 filiwn o deithwyr y llynedd. 
 

Cymalau Cymdeithasol mewn prosiectau trafnidiaeth 
 

Lle rydym yn buddsoddi yn uniongyrchol mewn seilwaith, mae ein holl 
gontractau mawr yn cynnwys cymalau cymdeithasol er mwyn i ni geisio 
sicrhau’r cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant gorau posibl i bobl mewn 
cymunedau lleol, er enghraifft drwy brentisiaethau. Rhoddir pwyslais 
penodol ar geisio darparu cyfleoedd i’r rhai mewn aelwydydd heb waith 
drwy’r rhaglen Esgyn. 
 

Symud Ymlaen 
 

Yn ddiweddar, rydym wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar 
ganlyniadau polisi ar gyfer masnachfraint rheilffyrdd nesaf Cymru a’r 
Gororau. Dywedodd ymatebwyr fod angen i wasanaethau rheilffyrdd a 
ddarperir fel system trafnidiaeth gyhoeddus integredig fod yn 
fforddiadwy i sicrhau bod gwasanaethau yn parhau’n hygyrch i 
deithwyr. Mae’r fasnachfraint nesaf yn cael ei hadnewyddu yn 2018, a 
bydd y safbwyntiau hyn yn cael eu hystyried wrth ddatblygu’r fanyleb ar 
gyfer dyfarnu’r fasnachfraint nesaf. Rydym yn sicrhau bod cyllid cyfalaf 
sylweddol ar gael i awdurdodau lleol bob blwyddyn ar gyfer cynlluniau 
trafnidiaeth leol; yn 2016/17, mae gwerth cyfanswm y cyllid hwn dros 
£26 miliwn. Mae cynigion cyllid ar gyfer y grantiau hyn yn cael eu 
hasesu yn erbyn meini prawf allweddol, sy’n adlewyrchu dyheadau’r 
Strategaeth Tlodi Plant. 
 

Diwylliant a Chwaraeon 
 

Mae Cymru a Llywodraeth Cymru 
wedi achub y blaen drwy fynegi’r rôl 
bwerus y gall y celfyddydau a 
diwylliant ei chwarae wrth drechu 
tlodi. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu 
yn y ddau adroddiad a gomisiynwyd 
gan Lywodraeth Cymru ar Y 
Celfyddydau mewn Addysg yn 
Ysgolion Cymru a Diwylliant a 
Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, 
diwylliant a threftadaeth i hybu 
cyfiawnder cymdeithasol yng 
Nghymru. Mae’r adroddiadau hyn yn 
nodi’r rôl bwysig sydd gan 
ddiwylliant, treftadaeth a’r 
celfyddydau wrth ysgogi pobl i 
ddysgu ac ennill sgiliau, gan 
bwysleisio pwysigrwydd 
gweithgareddau diwylliannol i wella 
dyheadau, uchelgeisiau a 
rhagolygon plant a phobl ifanc. 
 

http://gov.wales/topics/transport/planning-strategies/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/transport/planning-strategies/ntp/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/transport/planning-strategies/ntp/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-wales/?skip=1&lang=cy


Amcan 4 – Creu economi a marchnad lafur gref sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi ac yn lleihau tlodi 
mewn gwaith yng Nghymru: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 
 

Cynllun Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau 
 

Bydd y Cynllun Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau yn 
rhoi argymhellion yr adroddiad Celfyddydau mewn 
Addysg ar waith, er mwyn cynyddu a gwella cyfleoedd i 
ymgysylltu â phrofiadau celfyddydol a gwella 
cyrhaeddiad drwy greadigrwydd. 
 

Mae’r cynllun 5 mlynedd yn cael ei gyllido ar y cyd gan 
y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chyngor Celfyddydau 
Cymru gyda £20 miliwn ar gael dros oes y cynllun. 
 

O fis Gorffennaf 2016, bu cynllun yr Ysgolion Creadigol 
Arweiniol, a gynhelir gan CCC, i wella cyrhaeddiad 

drwy greadigrwydd, yn ymgysylltu â 265 o ysgolion. 
Lansiodd CCC y grant ‘Ewch i Weld’ hefyd yn 2016 i 
annog ysgolion, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd 
difreintiedig, i fanteisio ar weithgareddau celf. 
 

Cyfuno 
 

Mae Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant yn darparu 
fframwaith i sefydliadau amrywiol gyfrannu at agenda 
gwrthdlodi a rennir, a ddarperir yn 2015-16 a 2016-17 mewn 
partneriaeth â’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. 
 

Yn 2015-16, sefydlwyd y Rhaglen Ardaloedd Arloesi, gyda 
chlymbleidiau o gyrff diwylliannol a chymunedol yn datblygu 
gweithgareddau i annog a chynorthwyo unigolion, gan 
gynnwys llawer o blant a phobl ifanc o gymunedau 
difreintiedig, i fwynhau a chymryd rhan mewn gweithgarwch 
diwylliannol fel ffordd o fagu hyder ac ennill sgiliau a 
chymwysterau. 
 

Mae’r pwyslais ar gyrff diwylliannol yn asio eu gwasanaethau 
a’u prosiectau er budd cyfranogwyr mewn ardaloedd 
difreintiedig a’u herio i lunio gweithgareddau a rhaglenni i 
fodloni’r blaenoriaethau hyn. Arweiniodd Amgueddfa Cymru ar 
y gwaith gwerthuso ac ymchwil sy’n sail i Cyfuno, a chafodd 
Adroddiad Gwerthuso ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2016. 
 

Chwaraeon 
 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymryd camau i sicrhau bod gweithgarwch chwaraeon yn 
cyfrannu cymaint â phosibl at fynd i’r afael ag amddifadedd, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol 
a gwella dyheadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc. 
 

I ddatblygu’r gwaith hwn, mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid fel 
Street Games i ddarparu cyfleoedd chwaraeom amrywiol o well ansawdd ar gyfer pobl ifanc sy’n 
byw mewn ardaloedd sydd wedi’u hamddifadu’n gymdeithasol ledled Cymru. Y nod cyffredinol 
yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle cyfartal, waeth beth fo’u hamgylchiadau cymdeithasol, fel 
eu bod yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a gweithgarwch corfforol 
sy’n eu helpu i gynnal ffordd iach o fyw. 
 

Mae nofio am ddim yn un o fentrau Llywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc a hŷn 
fyw bywydau iach ac egnïol drwy weithgareddau yn y dŵr. Yn dilyn adolygiad o’r rhaglen, 
rhoddwyd mwy o bwyslais ar bwysigrwydd dysgu plant i nofio, gyda ffocws arbennig ar gefnogi’r 
rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig o safbwynt economaidd a chymdeithasol. 
 

Mae Chwaraeon Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddarparu ystod o gyfleoedd 
chwaraeon o well ansawdd i bobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn gymdeithasol 
ledled Cymru. 

Trechu Tlodi Gwledig 
 

Mae aelwydydd incwm isel mewn ardaloedd gwledig yn aml yn wynebu costau ychwanegol sy’n 
gysylltiedig â gweithgareddau bob dydd, fel teithio i’r gwaith neu’r ysgol, ac mae angen lefel uwch o 
incwm i gyrraedd safon byw ddigonol. 
 

Lansiodd Llywodraeth Cymru Cymunedau Gwledig: Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 i gefnogi 
datblygiad economïau gwledig. Un o flaenoriaethau’r rhaglen yw canolbwyntio ar hyrwyddo cynhwysiant 
cymdeithasol a lleihau tlodi mewn ardaloedd gwledig. Fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig, mae’r 
Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig yn cynnig cyllid buddsoddi i helpu i atal a lliniaru effaith tlodi mewn 
cymunedau gwledig. I gydnabod yr anawsterau sy’n wynebu cymunedau gwledig, mae’n cynnwys ffocws 
ar fynediad at wasanaethau, cynhwysiant digidol, tlodi tanwydd a thlodi mewn gwaith. Mae gan y Gronfa 
Datblygu Cymunedau Gwledig ymrwymiad i ddwy ffenestr ddiddordeb bellach yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru i edrych ar yr hyn sy’n gweithio 
wrth drechu tlodi gwledig. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd gan y Sefydliad ym mis Mehefin 2016 yn 
canolbwyntio ar ymchwil gyfredol a bylchau tystiolaeth. Mae’r Sefydliad wrthi’n gweithio ar adroddiad sy’n 

amlygu tystiolaeth sy’n gysylltiedig ag ymyriadau llwyddiannus mewn cymunedau gwledig. 

http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/creative-learning-through-the-arts/?skip=1&lang=cy
http://www.arts.wales/what-we-do/creative-learning/cynllun-yr-ysgolion-creadigol-arweiniol?diablo.lang=cym
http://www.arts.wales/what-we-do/creative-learning/cynllun-yr-ysgolion-creadigol-arweiniol?diablo.lang=cym
http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/?skip=1&lang=cy
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/cynllun-datblygu-gwledig
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?skip=1&lang=cy
file://hba76/ERDMSCache/HarringtonK/DefaultHome/Objects/ppiw.org.uk/files/2016/06/An-introduction-to-Rural-Poverty.pdf


Amcan 5 – Rhoi cymorth i deuluoedd “yn y presennol” gynyddu incwm eu haelwydydd a mynd i’r afael 
â’r premiwm tlodi: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 
 

Gall mentrau cynhwysiant ariannol a digidol 
helpu i liniaru effaith tlodi mewn gwaith drwy 
ddysgu’r sgiliau a rhoi’r adnoddau sydd eu 
hangen ar deuluoedd i helpu eu harian i fynd 
ymhellach. 
 
Gall mynd i ormod o ddyled effeithio’n 
negyddol ar fywydau pobl, gan gynnwys 
bywydau plant sy’n byw mewn teuluoedd sy’n 
cael trafferth rheoli eu harian. Mae mynd i’r 
afael â phroblemau gorddyledion yn helpu i 
atal y problemau corfforol ac iechyd meddwl y 
mae’r pwysau ariannol yn eu hachosi drwy 

gefnogi pobl i reoli eu harian. 

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol a 
Chynllun Cyflawni 
 

Mae Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 
Cymru yn rhoi ymrwymiad i sefydliadau 
partner nodi a hyfforddi staff rheng flaen a all 
ddarparu gwasanaethau cyfeirio a sicrhau 
bod ganddynt fynediad at yr wybodaeth 
ddiweddaraf am wasanaethau ataliol a 
chyngor mewn argyfwng yn eu hardaloedd a 
chysylltiadau ag adnoddau ar-lein priodol. 
 

Symud Ymlaen 
 

Mae Cynllun Cyflawni wrthi’n cael ei 
ddatblygu mewn ymgynghoriad â phartneriaid 
allweddol a’i lywio gan ymatebion i’r 
ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth 
ddrafft gyda golwg ar gyhoeddi ddiwedd 
2016. Bydd yn nodi’r camau gweithredu a’r 
mesurau llwyddiant sy’n ofynnol i gynyddu 
cynhwysiant ariannol ledled Cymru. 
 

Gwasanaethau Cynghori 
 

Mae’r prosiect Cyngor Da, Byw’n Well 
wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru a’i 
gyllido gan Cyngor ar Bopeth Cymru ers 
mis Ebrill 2012. Rhaglen uchafu incwm 
yw’r prosiect sydd â’r nod o leihau tlodi 
sydd ar waith ym mhob ardal awdurdod 
lleol yng Nghymru. 
 

Yn 2015/16, helpodd cynghorwyr Cyngor 
Da, Byw’n Well dros 18,637 o bobl ledled 
Cymru gyda mwy na 46,000 o broblemau. 
Roedd cyfanswm y buddion/ enillion 
ariannol ar gyfer pobl a chymunedau a 
nodwyd drwy’r prosiect yn y flwyddyn yn 
fwy na £20.7 miliwn. Ers dechrau’r 
prosiect, mae Cyngor Da, Byw’n Well 
wedi helpu dros 72,700 o bobl, gan 
sicrhau enillion pendant o fwy na £66.5 
miliwn. 
 

Yn ogystal â lleihau tlodi, gall manteisio ar 
eu hawliadau hefyd leihau’r effaith 
negyddol sy’n gysylltiedig â thlodi ar 
iechyd pobl. Mae economïau lleol hefyd 
yn elwa ar bobl yn gwario arian yn y 
gymdogaeth. Cyhoeddwyd gwerthusiad 
o weithrediad y prosiect Cyngor Da, Byw’n 
Well ym mis Tachwedd 2015. 
 

Undebau Credyd 
 

Ers mis Ebrill 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo bron i £1.9 miliwn i gefnogi Undebau Credyd 

tan fis Mawrth 2017. Mae’r cyllid hwn yn eu galluogi i gefnogi pobl sy’n cael eu heithrio’n ariannol nad ydynt o 
bosibl yn gallu cael gafael ar gynhyrchion ariannol prif ffrwd. Mae’r cyllid wedi hwyluso mwy na 22,600 o 
fenthyciadau i unigolion gwerth £18.6 miliwn i gyd. Ers dechrau’r cyllid ym mis Ebrill 2014, mae Undebau 

Credyd wedi adrodd bod mwy na 22,600 o aelodau newydd wedi ymuno ag Undeb Credyd. 

Cynhwysiant Digidol 
 

Mae Sicrhau Cynhwysiant Digidol: Fframwaith Strategol ar gyfer 
Cymru yn nodi’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu 
cymryd i helpu mwy o bobl i fanteisio ar y cyfleoedd a geir yn 
sgil technolegau digidol, gan gynnwys y rhai yn y grwpiau sy’n 
cael eu hallgáu’n ddigidol fwyaf. 
 

Gall cael mynediad at dechnolegau digidol, a’r cymhelliant a’r 
sgiliau i’w defnyddio’n effeithiol, roi’r cyfle i deuluoedd gynyddu 
incwm yr aelwyd drwy gael gafael ar y nwyddau neu’r 
gwasanaethau rhatach sydd ar gael ar-lein yn unig yn aml. Gall 
hefyd helpu i leddfu teimladau o unigedd ac annog unigolion i 
ymgysylltu â’u cymuned leol. 
 

Gall bod â sgiliau TGCh gwael fod yn rhwystr hefyd i bobl ifanc 
NEET. Mae Strategaeth Cynhwysiant Digidol Llywodraeth 
Cymru yn cydnabod y gall sgiliau digidol wneud cyfraniad 
pwysig at gynyddu cyflogadwyedd person. Gall cael mynediad i’r 
rhyngrwyd hefyd gynorthwyo pobl i fanteisio ar gyfleoedd i 
gynyddu eu sgiliau, gan gynnwys hyfforddiant, gwirfoddoli a 
chyflogaeth. 
 

Symud Ymlaen 
 

Rydym yn gobeithio helpu 95% o bobl i ennill o leiaf y sgiliau 
digidol sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y 21ain ganrif erbyn 
2021. Byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i ysgolion o safbwynt 
cyswllt â band eang cyflym iawn ac yn cynorthwyo i gyflwyno 
cymhwysedd digidol yn raddol fel rhan o’r cwricwlwm newydd. 
 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/debt/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/debt/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-better-advice-better-lives-benefit-take-up-scheme/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/science-and-technology/digital/digital-inclusion/?lang=cy


 

Amcan 5 – Rhoi cymorth i deuluoedd “yn y presennol” gynyddu incwm eu haelwydydd a mynd i’r afael 
â’r premiwm tlodi: Y Diweddaraf am Raglenni Allweddol 
 
Cronfa Cymorth Dewisol 
 

Ar 1 Ebrill 2013, sefydlodd Llywodraeth Cymru gynllun 
cenedlaethol o’r enw y Gronfa Cymorth Dewisol i helpu pobl 
agored i niwed nad oes ganddynt fodd arall o dalu costau byw 
uniongyrchol i fyw’n annibynnol neu i ddal ati i fyw’n 
annibynnol. Yn ystod tair blynedd gyntaf y Gronfa, 2013/14 - 
2015/16, helpodd dros 88,000 o bobl yng Nghymru, gyda dros 
£21.3 miliwn yn cael ei wario ar grantiau i gynorthwyo ein pobl 
fwyaf agored i niwed. Hyd yma, yn 2016/17, mae dros 15,000 
o bobl wedi’u cynorthwyo gyda dros £3 miliwn mewn grantiau. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ail-gaffael y contract i 
weithredu’r Gronfa y tu hwnt i fis Mawrth 2017. 
 

Dŵr 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda dau gwmni dŵr 
yng Nghymru i’w cynorthwyo i gefnogi cwsmeriaid o aelwydydd 
incwm isel drwy ddatblygu eu Tariffau Cymdeithasol. Rydym 
hefyd wedi cyhoeddi rheoliadau sy’n helpu cwmnïau dŵr i fynd 
i’r afael â phroblem dyledion drwg drwy eu galluogi i anfon 
biliau cywir ac amserol at denantiaid mewn eiddo rhent a nodi 
cwsmeriaid agored i niwed yn gynt. 
 

Mae cangen Dŵr Llywodraeth Cymru wedi creu cysylltiadau â 
rhaglen tlodi tanwydd Nyth, gan alluogi i Nyth I gynnig cyngor 
ar effeithlonrwydd dŵr a nodi cwsmeriaid a allai fod yn gymwys 
ar gyfer tariffau cymdeithasol er mwyn eu helpu i ostwng eu 
biliau dŵr. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at atgyfeiriadau i 
dariffau cymdeithasol y cwmnïau dŵr. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi datblygu canllawiau pellach i Ofwat mewn perthynas â’u 
rheolau codi tâl i gwmnïau dŵr er mwyn sicrhau bod 
fforddiadwyedd yn cael ei ystyried wrth i gwmnïau ddatblygu 
eu strwythurau codi tâl. 
 

Byddwn yn monitro ac adolygu effeithlonrwydd tariffau 
cymdeithasol a Rheoliadau Dyledion Drwg y diwydiant. 
Byddwn hefyd yn gweithio gyda sefydliadau rhanddeiliaid i 
edrych ar sut mae cwsmeriaid yn derbyn cyngor ar 
fforddiadwyedd biliau dŵr, gan sicrhau bod y cyngor yn gyson 
a bod bylchau mewn darpariaeth cyngor yn cael eu nodi. 
 

Tlodi Tanwydd 
 

Rhaglenni Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys cynlluniau Nyth, sy’n seiliedig ar alw, 

ac Arbed, sy’n seiliedig ar ardaloedd, yw ein prif ddulliau o drechu tlodi tanwydd, a hynny drwy 
wella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru. Mae canfyddiadau diweddar adroddiad y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu ar lefel y tlodi tanwydd a amcangyfrifir rhwng 2012 a 2016 yn dangos 
bod gostyngiad o 6 pwynt can ran yn nifer yr aelwydydd yng Nghymru a amcangyfrifir sydd mewn 
tlodi tanwydd, mewn pedair blynedd yn unig.  Bydd y buddsoddi yng nghynlluniau Cartrefi Clyd 
Llywodraeth Cymru yn parhau drwy gynllun Nyth a thrwy gyllid grant i awdurdodau lleol ar gyfer 

cynlluniau seiliedig ar ardaloedd. 
 

Ers 2011, mae Cartrefi Clyd Nyth wedi darparu cyngor a chymorth i dros 85,000 o aelwydydd, 
gyda dros 23,700 o’r rhain wedi elwa ar welliannau ynni am ddim i’r cartref. Mae dros 1,190 o bobl 
wedi derbyn budd-daliadau newydd neu ychwanegol, gan arwain at bobl yn derbyn budd-daliadau 
gwerth £2.25 miliwn i gyd. Mae dros 1,000 o bobl wedi derbyn ad-daliad Gostyngiad Cartrefi Clyd 
ar eu biliau trydan, gwerth dros £140,000 i gyd. Lansiwyd ymgynghoriad 12 wythnos ym mis 
Gorffennaf yn gofyn am safbwyntiau ar gynllun newydd sy’n seiliedig ar alw i olynu Nyth o fis Medi 
2017. Mae’r Prosiect Cysylltu Data Tlodi Tanwydd wedi nodi canfyddiadau newydd ar fanteision 
iechyd cynllun Nyth. Bydd y canfyddiadau’n helpu i lywio’r ymgynghoriad hefyd. 
 

Ers 2009, mae cynlluniau Cartrefi Clyd Arbed wedi gwella dros 22,000 o gartrefi yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, gydag Arbed 2 ar ei ben ei hun yn creu mwy na 470 o 

swyddi a chynorthwyo i ddarparu mwy na 60,000 awr o hyfforddiant mewn technolegau gwyrdd i 
weithwyr presennol a newydd. Rydym hefyd yn datblygu cynnig gyda WEFO am gyllid gan yr UE i 

ddarparu cynllun newydd seiliedig ar ardaloedd i olynu ERDF Arbed 2 yn 2017. 

Lleihau costau cynnal cartref newydd 
 

I gefnogi’r agenda tlodi tanwydd newydd, mae gofyn i gartrefi cymdeithasol newydd sydd wedi’u 
hadeiladu â chymhorthdal Llywodraeth Cymru fodloni Gofynion Ansawdd Datblygu. Mae hyn yn 
golygu sicrhau bod cartrefi ar gael ond hefyd yn defnyddio ynni yn effeithlon, yn gallu cael eu 
haddasu i ddiwallu anghenion newidiol a bod gan blant le i chwarae ac astudio. Rydym yn 
ystyried beth fyddai’r ffordd orau o wella hyn, gyda ffocws penodol ar berfformiad ynni cartrefi i 
leihau tlodi tanwydd. 
 

Mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i ddatblygu modelau newydd o dai a fydd yn lleihau tlodi 
tanwydd, yn gallu ymateb i newid hinsawdd yn y dyfodol, yn darparu amgylcheddau iach i fyw ac 
yn gallu diwallu anghenion demograffig sy’n newydd. Mae Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi’i 
chomisiynu i archwilio modelau newydd a bydd yr ymchwil yn helpu i lywio’r math o gartrefi mae 

Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi. 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/debt/discretionary-assistance-fund/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/fuel-poverty-data-linking-project/?skip=1&lang=cy

