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Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 18 - Dylai’r ddau riant rannu cyfrifoldeb dros 
godi eu plant, a dylent ystyried yr hyn sydd orau i bob 
plentyn bob amser. Dylai llywodraethau helpu rhieni 
trwy ddarparu gwasanaethau i’w cefnogi, yn enwedig 
os yw’r ddau riant yn gweithio. 
Erthygl 27 - Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n 
ddigon da i ymateb i’w hanghenion corfforol a 
meddyliol. Dylai’r Llywodraeth helpu rhieni na allant 
fforddio i ddarparu hyn. 

Cefnogi pobl ifanc i 

gyflogaeth drwy well 

addysg a darparu’r sgiliau 

a’r profiadau sydd eu 

hangen arnynt i ffynnu a 

llwyddo. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant 
sy’n byw mewn 
aelwydydd heb 

waith. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y bobl 
ifanc 19-24 oed 

sy’n NEET. 

Mae nifer y plant 
sy’n byw mewn 
aelwydydd heb 

waith wedi 

gostwng. 

Cefnogi pobl, gan gynnwys 

ail enillwyr, i waith drwy 

greu’r cynnig gofal plant 

mwyaf hael yn y DU i rieni 

sy’n gweithio. 

Cefnogi pobl i gyflogaeth 

drwy greu o leiaf 100,000 o 

brentisaiethau o ansawdd 

uchel i bob oed. 

Gwneud pob ymdrech i 

sicrhau bod 

penderfyniadau ar 

ymadawiad y DU o’r 

Undeb Ewropeaidd yn 

mynd i’r afael yn llwyr â 

buddiannau Cymru, yn 

enwedig o ran swyddi, 

twf a’r economi. 

Modelau Rhesymeg: Heb waith 

 

Strategaeth ar yr Economi  

 

Twf Swyddi Cymru a ReAct 

 

Dull buddion i’r gymuned o ran caffael 
Llywodraeth Cymru 

 

PaCE 

 

Cymunedau am Waith 

 

Rhaglen Cyflogadwyedd Pob Oed 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y bobl 
ifanc 16-18 oed 

sy’n NEET. 

 

Cyllid yr UE 2014-2020 

 

Prentisiaethau 

 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid 

 

Rhaglen Esgyn 

 

Grant Gofal Plant y tu allan i Oriau  Ysgol 

Tocynnau Rhatach i Bobl Ifanc  

 

Mwy tebygol o fod yn 
byw mewn tlodi parhaus 

os ydynt heb waith. 
 

Mae cymorth pwrpasol a 
dwys yn hollbwysig, yn 
enwedig i’r rhai sydd 

bellaf o’r farchnad lafur. 
 

Angen mynd i’r afael â 
rhwystrau i waith: 

mynediad at ofal plant 
fforddiadwy, iechyd a 

lles, trafnidiaeth. 
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Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 28 - Mae gan blant yr hawl i addysg. Dylai 

disgyblaeth mewn ysgolion barchu hunan-barch dynol 
plant. Dylai addysg gynradd fod am ddim. Dylai gwledydd 
cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn. 
 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran yr oedolion 
â sgiliau sylfaenol. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran yr oedolion 
oed gweithio â 

chymwysterau ar 
lefel 2, 3 neu 4 ac 

uwch. 

Mae sgiliau Rhieni 
a Phobl Ifanc yn 

cael hwb i’w 
galluogi i sicrhau 
gwaith â chyflog 

da. 

Ehangu mynediad i 

gyfleoedd addysg uwch ar 

gyfer pobl ifanc a 

theuluoedd o gefndiroedd 

difreintiedig drwy 

ddatblygu cysylltiadau 

rhwng prifysgolion ac 

ysgolion. 

Cefnogi unigolion sy’n barod 

am waith a’r rhai sydd bellaf 

o’r farchnad lafur i gael y 

sgiliau a’r profiad sydd eu 

hangen arnynt i gael a 

pharhau mewn cyflogaeth 

gynaliadwy. 

Modelau Rhesymeg: Sgiliau 

 

Gwirfoddoli 

Porth Sgiliau 

 

Dysgu Oedolion a’r Gymuned 

 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid 

Gwneud yn fawr o gyfleoedd 

i sicrhau bod plant a phobl 

ifanc yn barod ac yn gallu 

cymryd rhan lawn mewn 

bywyd a gwaith. 

 

Prentisiaethau 

 

Cwricwlwm i Gymru – Cwricwlwm am Oes 

 

Dysgu yn y Gymuned 

 

Gwella sgiliau a dymchwel 

rhwystrau i ddechrau a 

pharhau i weithio drwy 

ddatblygu Rhaglen 

Gyflogadwyedd Pob Oed 

newydd. 

 

Cynllun Gweithredu Sgiliau 

Datganiad Polisi ar Sgiliau 

 

Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol 

 

Cyllid yr UE 2014-2020 

Mae sgiliau yn cael 
effaith bwysig ar les 

economaidd a 
chymdeithasol Cymru 

ac maent yn 
hollbwysig i greu 
swyddi a thwf. 

 
Mae cynyddu sgiliau a 

chyflogadwyedd 
sylfaenol yn hollbwysig 

i gefnogi’r rhai sydd 
bellaf o’r gweithle. 
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Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 6 – Mae gan bob plentyn hawl i fyw. Dylai 
llywodraethau ofalu fod plant yn goroesi ac yn datblygu’n 
iach. 
Erthygl 24 – Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o 
ansawdd da ac i ddŵr glân, bwyd maethlon ac 
amgylchedd glân iddyn nhw gadw’n iach. Dylai gwledydd 
cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn. 
Erthygl 36 – Dylai plant gael eu gwarchod rhag 
gweithgarwch a allai amharu ar eu datblygiad. 
 

Lleihau Profiadau Niweidiol 

yn ystod Plentyndod drwy 

gymorth i deuluoedd a 

rhieni. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 
Canran y 

babanod sy’n cael 
eu geni gyda 
phwysau geni 

isel. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant ar 
aelwydydd incwm 
isel sy’n cyrraedd 

cerrig milltir 
iechyd, 

cymdeithasol a 
datblygiad 

gwybyddol wrth 
ddechrau addysg 

ffurfiol. 

 
Lleihau’r 

anghydraddoldebau 
sy’n bodoli yng 
nghanlyniadau 
iechyd plant a 

theuluoedd drwy 
wella canlyniadau’r 

tlotaf. 

Gwella canlyniadau lles ac 

iechyd meddwl ar gyfer 

plant, pobl ifanc a rhieni 

drwy weithio gydag 

ysgolion, cyflogwyr a 

phartneriaid eraill. 

Modelau Rhesymeg: Lleihau anghydraddoldebau mewn canlyniadau iechyd 

 

Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 

 

Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 

Cefnogi gwell canlyniadau 

yn y blynyddoedd cynnar 

drwy roi’r rhaglen Plant 

Iach Cymru ar waith i 

sicrhau darpariaeth gyson 

gwasanaethau iechyd 

cyffredinol hyd at saith oed. 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 

 

Rhaglen Plant Iach Cymru 

 

Rhaglen 1000 Diwrnod 

 

Byw yn Well yn Hirach 

 

Canlyniadau Iechyd Tecach i Bawb 

 

Clystyrau Gofal Sylfaenol 

Cefnogi pobl i fyw mewn 

cartrefi cynnes, diogel a 

fforddiadwy drwy weithio 

mewn partneriaeth i 

ddarparu 20,000 o gartrefi 

fforddiadwy ychwanegol yn 

y tymor nesaf. 

 

Dechrau’n Deg 

 

Cymorth Blynyddoedd Cynnar GIG 

 

Rhaglen Deddf Gofal Gwrthgyfartal 

 

Deddf Tai (Cymru) 2014  

Cynllun rheoli tybaco 

Mae’n hollbwysig 
buddsoddi yn y 

blynyddoedd cynnar  
 
 

Mae rhianta da yn 
bwysig a gall effeithio’n 
allweddol ar iechyd a 

lles. 
 
 

Mae gwella ansawdd 
gwasanaethau iechyd yn 
allweddol i sicrhau bod y 
bobl sydd â’r anghenion 

mwyaf yn derbyn y 
cymorth mwyaf. 

 
 

Mae gan wasanaethau 
iechyd rôl allweddol yn 
helpu pobl i fod yn ffit a 
chadw’n ffit i weithio. 

 

 

 
 

Cynllun Gwên 

 

Cymorth Iechyd yn y gwaith 



Tystiolaeth 
Rhaglenni a Pholisïau 

Allweddol 
Canlyniadau 

Interim 
Amcanion Strategol Dangosyddion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 6 – Mae gan bob plentyn hawl i fyw. Dylai 
llywodraethau ofalu fod plant yn goroesi ac yn datblygu’n 
iach. 
Erthygl 24 – Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o 
ansawdd da ac i ddŵr glân, bwyd maethlon ac 
amgylchedd glân iddyn nhw gadw’n iach. Dylai gwledydd 
cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn. 
Erthygl 36 – Dylai plant gael eu gwarchod rhag 
gweithgarwch a allai amharu ar eu datblygiad. 
 

Lleihau Profiadau Niweidiol 

yn ystod Plentyndod drwy 

gymorth i deuluoedd a 

rhieni. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 
Canran y 

babanod sy’n cael 
eu geni gyda 
phwysau geni 

isel. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant ar 
aelwydydd incwm 
isel sy’n cyrraedd 

cerrig milltir 
iechyd, 

cymdeithasol a 
datblygiad 

gwybyddol wrth 
ddechrau addysg 

ffurfiol. 

 
Lleihau’r 

anghydraddoldebau 
sy’n bodoli yng 
nghanlyniadau 
iechyd plant a 

theuluoedd drwy 
wella canlyniadau’r 

tlotaf. 

Gwella canlyniadau lles ac 

iechyd meddwl ar gyfer 

plant, pobl ifanc a rhieni 

drwy weithio gydag 

ysgolion, cyflogwyr a 

phartneriaid eraill. 

Modelau Rhesymeg: Lleihau anghydraddoldebau mewn canlyniadau iechyd 

 

Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 

 

Rhaglen Deddf Gofal Gwrthgyfartal 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

Cefnogi gwell canlyniadau 

yn y blynyddoedd cynnar 

drwy roi’r rhaglen Plant 

Iach Cymru ar waith i 

sicrhau darpariaeth gyson 

gwasanaethau iechyd 

cyffredinol hyd at saith oed. 

Dechrau’n Deg 

 

Rhaglen 1000 Diwrnod 

 

Cymorth Blynyddoedd Cynnar GIG 

 

Clystyrau Gofal Sylfaenol 

 

Byw yn Well yn Hirach 

 

Rhaglen Plant Iach Cymru 

Cefnogi pobl i fyw mewn 

cartrefi cynnes, diogel a 

fforddiadwy drwy weithio 

mewn partneriaeth i 

ddarparu 20,000 o gartrefi 

fforddiadwy ychwanegol yn 

y tymor nesaf. 

 

Cynllun rheoli tybaco 

 

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 

 

Canlyniadau Iechyd Tacach i Bawb  

 

Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 

Cymorth Iechyd Meddwl 

 

Mae’n hollbwysig 
buddsoddi yn y 

blynyddoedd cynnar  
 
 

Mae rhianta da yn 
bwysig a gall effeithio’n 
allweddol ar iechyd a 

lles. 
 
 

Mae gwella ansawdd 
gwasanaethau iechyd yn 
allweddol i sicrhau bod y 
bobl sydd â’r anghenion 

mwyaf yn derbyn y 
cymorth mwyaf. 

 
 

Mae gan wasanaethau 
iechyd rôl allweddol yn 
helpu pobl i fod yn ffit a 
chadw’n ffit i weithio. 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
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Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 27 - Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n 
ddigon da i ymateb i’w hanghenion corfforol a 
meddyliol. Dylai’r Llywodraeth helpu rhieni na allant 
fforddio i ddarparu hyn. 

Manteisio ar gyfleoedd ar 

gyfer twf cyflogaeth a 

hyfforddiant mewn 

ardaloedd difreintiedig drwy 

fentrau pwrpasol. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant sy’n 
byw mewn tlodi 

incwm cymharol. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant sy’n 
byw mewn tlodi 

incwm cymharol lle 
mae o leiaf un 

oedolyn yn 
gweithio. 

Mae teuluoedd 
incwm isel yn cael 

eu cefnogi i 
gyflawni gwell 
canlyniadau 

cyflogaeth drwy 
gael economi 

gadarn a 
marchnad lafur 
sy’n cefnogi’r 

agenda dlodi. 

Gwella cysylltedd a 

mynediad at gyfleoedd 

cyflogaeth a hyfforddiant 

drwy fentrau trafnidiaeth 

amrywiol. 

Cynyddu cyfleoedd 

cyflogaeth a thwf busnes 

drwy ddatblygiad gofodol 

strategol. 

Modelau Rhesymeg: Cyflogaeth ac economi gadarn 

Defnyddio pob dull sydd ar 

gael i gynyddu 

cyflogadwyedd pobl a 

lleihau tlodi mewn gwaith 

drwy fentrau amrywiol, gan 

gynnwys cydweithio â’r 

sector preifat ar y cyflog 

byw, gweithio’n hyblyg, 

cynyddu sgiliau a llwybrau 

gyrfa.  

Dangosydd 
Allweddol: 

 

Canran y plant sy’n 
byw ar aelwydydd 

heb waith. 

 

Cefnogi mewnfuddsoddi a chreu swyddi 

newydd drwy raglenni, gan gynnwys 

Banc Datblygu Cymru a’r Cynllun 

Sbarduno Busnes 

 
 

Defnyddio Gwerth Cymru a chymalau 

caffael a chymdeithasol Llywodraeth 

Cymru i gefnogi buddion cymunedol. 

 

 

Cynyddu mynediad at rwydweithiau 

cyfathrebu a band eang cyflym a 

dibynadwy drwy Raglen Cyflymu Cymru.  

 

Datblygiadau trafnidiaeth allweddol fel y 

system Metro, ffordd liniaru’r M4 a 

mentrau trafnidiaeh eraill. 

 

 

Datblygu Cytundeb Rhanbarthol Dinas 
Caerdydd, cytundeb tebyg i Abertawe a 

Chytundeb Twf i’r Gogledd.  

Cymorth i fasnacheiddio ymchwil ac 

arloesedd 

 

Gostwng costau i fusnesau drwy raglen 

o doriadau treth. 

 
Mae cyflogaeth 

gynaliadwy a mynediad 
at swyddi da yn 

hollbwysig. 
 
 
 

Mae rôl bwysig ar gyfer 
gwahanol sectorau i 

gefnogi’r agenda trechu 
tlodi. 

 
 

Mae gan gyflogwyr rôl 
allweddol yn cefnogi 

aelwydydd incwm isel i 
ganfod, aros a chamu 

ymlaen mewn 
cyflogaeth. 
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Erthyglau Allweddol CCUHP 
 

Erthygl 26 - Dylai’r Llywodraeth roi mwy o arian ar 
gyfer plant teuluoedd mewn angen. 
Erthygl 27 - Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n 

ddigon da i ymateb i’w hanghenion corfforol a 
meddyliol. Dylai’r Llywodraeth helpu rhieni na allant 
fforddio i ddarparu hyn. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 
Canran y plant sy’n 

byw mewn tlodi 
incwm cymharol. 

Dangosydd 
Allweddol: 

 
Canran y plant sy’n 
byw ar aelwydydd 

sy’n profi tlodi 
mewn gwaith. 

Mae teuluoedd yn 
cael eu cefnogi i 

gynyddu incwm eu 
haelwydydd (a 

gwneud i’w harian 
fynd ymhellach) 
drwy fynediad at  

hawliadau ariannol, 
gostwng gwariant 

aelwydydd, 
mynediad at 

wasanaethau a 
chefnogaeth i reoli 

arian. 

Cynyddu llythrennedd 

ariannol, yn enwedig ymysg 

pobl ifanc. Bydd Addysg 

Ariannol yn rhan hollbwysig o 

Gwricwlwm newydd Cymru. 

Lleihau nifer y bobl sydd â 

phroblemau dyledion a 

sicrhau bod aelwydydd 

incwm isel yn cael eu cefnogi 

i uchafu eu hincwm drwy 

waith parhaus ar gynhwysiant 

digidol, gan gynnwys cymorth 

i wasanaethau cynhgori ac 

undebau credyd. 

 

Cefnogi pobl i ostwng biliau 

eu haelwydydd drwy weithio 

gyda’r cwmnïau cyfleustodau. 

Modelau Rhesymeg: Uchafu Incwm 

 

 

 

Lliniaru Diwygio Lles 

Cynlluniau Uchafu Incwm 

20,000 o Dai Fforddiadwy 

 

Gwasanaethau cynghori Rheng Flaen 

Cronfa Cymorth Dewisol 

 

Brecwast Ysgol am Ddim / Prydau Ysgol am 
Ddim 

Cyngor Da, Byw’n Well 

Cefnogi pob unigolyn i 

fanteisio ar gyfleoedd digidol 

drwy flaenoriaethu mynediad i 

fand eang cyflym iawn i 

ysgolion a cheisio helpu 95% o 

bobl i ddysgu o leiaf y sgiliau 

digidol sylfaenol sydd eu 

hangen ar gyfer yr 21ain ganrif 

erbyn 2021. 
 

Mynediad i Nofio am Ddim / Amgueddfeydd 

am Ddim 

 

Lliniaru Tlodi Bwyd 

 

Gwella a chynnal 221,000 o dai cymdeithasol 

presennol 

 

Strategaeth Cynhwysiant Digidol 

 

Undebu Credyd 

Cynllun Cyflawni a Strategaeth Cynhwysiant 

Digidol 

 

Rhaglenni Cartrefi Clyd / Strategaeth Dŵr 

Cwricwlwm i Gymru: Cwricwlwm am Oes 

Safonau Ansawdd Tai Cymru 

Materion incwm. 
 
 

Mae gan wasanaethau 
cyngori rôl allweddol yn 

cefnogi aelwydydd i 
uchafu incwm aelwydydd. 

 
 

Mae camau i ostwng 
costau byw (bwyd/ 

tanwydd/ dŵr/ 
trafnidiaeth) yn hollbwysig 

 

Cynnig Gofal Plant 


