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Mae’r portffolio Cymunedau a Phlant newydd yn cynnig cyfle 
gwirioneddol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaus i 
fywydau pobl ifanc yng Nghymru. Rwyf wedi nodi fy 
mlaenoriaethau ar gyfer tymor newydd y llywodraeth – mae 
cynyddu lles a ffyniant economaidd yn hollbwysig i wella 
canlyniadau ar gyfer plant agored i niwed, gan gynnwys y 
rhai sy’n byw mewn tlodi. 
 
Mae adroddiad 2016 yn cynnwys asesiad o’r cynnydd sydd 
wedi’i wneud tuag at gyflawni ein hamcanion tlodi plant ers 
cyhoeddi ein Strategaeth Tlodi Plant yn 2011. Byddwch yn 
gweld ein bod wedi gwneud cynnydd da mewn rhai meysydd, 
ond rydym yn gwybod bod angen i ni wneud mwy. Roedd ein 
huchelgais i ddileu tlodi plant (a ddiffinnir yn nhermau’r mesur 
incwm cymharol) erbyn 2020 yn dibynnu’n fawr ar 
amgylchiadau economaidd ehangach y DU ac rydym yn 
cydnabod na fyddwn yn gallu cyflawni hynny’n awr. 
 
Rwy’n benderfynol o ganolbwyntio ar y materion y gall 
Llywodraeth Cymru eu cyflawni drwy ddefnyddio’r 
ysgogiadau y mae’n eu rheoli, o fewn y cyd-destun ehangach 
o Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
Rydym yn datblygu dull newydd, ar draws y llywodraeth o 
feithrin cymunedau cadarn sy’n canolbwyntio ar flynyddoedd 
cynnar, grymuso a chyflogaeth. Mae hyn yn golygu datblygu 
cymunedau sy’n gallu cynnig y dechrau gorau mewn bywyd i 
blant; cymunedau sy’n barod ac yn gallu gweithio; 

cymunedau sydd wedi’u grymuso 
ac sy’n ymgysylltu, yn ogustal â 
bod yn ddiogel a chryf. 
 
Fel llywodraeth, ni allwn wneud 
hyn ar ein pen ein hunain. Rwyf 
wedi gwahodd sefydliadau i ymuno â ni i helpu i ddatblygu 
Parthau Plant i helpu i wella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc 
sy’n byw yng Nghymru. 
 
Byddwn yn dal ati i weithio gydag eraill i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd ac addysg sy’n gallu cael effaith 
mor andwyol a pharhaus ar fywydau plant ar aelwydydd incwm 
isel. Byddwn yn cydweithio i gefnogi aelwydydd i fod yn 
gadarn drwy roi’r sgiliau a’r adnoddau sydd eu hangen ar 
deuluoedd, fel bod eu harian yn mynd ymhellach. 
 
Bydd yr ymrwymiadau allweddol sydd wedi’u hamlinellu yn ein 
Rhaglen Lywodraethu newydd yn helpu i yrru’r agenda trechu 
tlodi yn ei blaen yn ystod tymor y llywodraeth hon, gan roi 
cyfeiriad i’n gwaith a fydd yn cefnogi plant difreintiedig i gael y 
dechrau posibl yn eu bywydau. 
 
 
 
Carl Sargeant AC Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 
Phlant  

Rhagair y Gweinidog 



 
 

 
 
The 2015 Child Poverty Strategy reflects the fact that 
tackling child poverty is a cross-Government issue. 
Welsh Government Departments are working together to 
ensure a strong focus on improving the outcomes of 
children and young people and using all available levers 
to reduce the number of children living in low income 
households.  
 
Following the election in June 2016, the First Minister 
has made it clear that addressing poverty and inequality 
and creating an economy which delivers for families and 
children continues to be a priority for this new 
Government. Tackling poverty is the shared 
responsibility of every Cabinet Secretary and Minister. 
The Cabinet Secretary for Communities and Children 
leads on the Child Poverty Strategy, coordinating work 
across government to deliver its objectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mae’r llyfryn hwn yn trafod: 
 

 Cynnydd Llywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei 

hamcanion tlodi plant 

 Y gwaith rydym wedi’i wneud rhwng 2011 a 2016 

 Beth rydym am ei wneud nesaf 

Strategaeth Tlodi Plant 2015 

Mae Strategaeth Tlodi Plant 2015 yn adlewyrchu natur 
trawsbynciol trechu tlodi plant. Dyma fater sy’n effeithio ar bob 
rhan o’r llywodraeth sy’n golygu bod Adrannau Llywodraeth 
Cymru yn cydweithio i sicrhau bod ffocws cadarn ar wella 
canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc, gan ddefnyddio pob dull 
sydd ar gael i ostwng nifer y plant sy’n byw ar aelwyddydd incwm 
isel. 
 
Yn dilyn yr etholiad ym mis Mehefin 2016, eglurodd y Prif 
Weinidog bod mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb a chreu 
economi sy’n cyflawni i deuluoedd a phlant yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i’r Lywodraeth newydd. 
 
Mae’r cyfrifoldeb i drechu tlodu yn cael ei rannu gan bob 
Ysgrifennydd Cabinet a Gweinidog. Ysgrifennydd y Cabinet dros 
yr Economi a’r Seilwaith sy’n rhoi’r arweiniad o ran cydraddoldeb 
economiadd gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 
Phlant yn arwain ar y Strategaeth Tlodi Plant, gan gydlynu gwaith 
ar draws y llywodraeth i gyflawni ei hamcanion. 

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyflwyno Mesur Plant a Theuluoedd 
(Cymru) ym mis Chwefror 2010, Cymru oedd y genedl gyntaf yn 
y DU i gynnwys ymrwymiad i drechu tlodi plant yn ei deddfau. 
 
Roedd Mesur 2010 yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 
ddatblygu Strategaeth Tlodi Plant i Gymru. Cyflawnwyd y 
ddyletswydd hon pan gyhoeddwyd Strategaeth Tlodi Plant 2011, 
gan bennu amcanion newydd ar gyfer gwella canlyniadau 
aelwydydd incwm isel. Cyhoeddwyd Strategaeth Tlodi Plant 
ddiwygiedig ym mis Mawrth 2015, a oedd yn cynnwys dau 
amcan ychwanegol, i adlewyrchu’r dirwedd newidiol a 
nodweddion tlodi yng Nghymru. 

 
Rhoddodd y ddeddfwriaeth hefyd ddyletswydd ar awdurdodau 
lleol a chyrff cyhoeddus i gyfrannu drwy bennu amcanion ar gyfer 
trechu tlodi plant. Ers hynny, rydym wedi gweithio’n agos gyda’r 
partneriaid hyn ac eraill i helpu i atal a lliniaru effeithiau tlodi ar 
fywydau ifanc. 

 

Cyflwr hirdymor o beidio â chael digon o adnoddau i 
fforddio bwyd, amodau byw neu amwynderau 

rhesymol neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
(fel mynediad i gymdogaethau atyniadol a mannau 

agored) a gymerir yn ganiataol gan eraill yn eu 
cymdeithas.’ 

 

Diffiniodd Strategaeth Tlodi Plant 2011 tlodi fel: 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents


 
 

Ym mis Mai 2012, daeth ein dyletswydd i roi ystyriaeth briodol i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn i 
rym fel rhan o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 
2011.  
 
Mae hawliau plant yn parhau’n rhan ganolog o’n dull o drechu 
tlodi plant. Y llynedd, datblygwyd ein Rhaglen Plant a Phobl 
Ifanc sy’n dwyn ynghyd sawl darn o ddeddfwriaeth a pholisi 

sydd gennym sy’n cefnogi ein plant a’n pobl ifanc. Mae’n nodi 
ein saith nod craidd ar gyfer plant a phobl ifanc, gan amlinellu 
sut y byddwn yn cyflawni ein hymrwymiadau iddynt a yn 
cefnogi’r gwaith o gydlynu a gweithredu’r CCUHP yng 
Nghymru. 
 
Rydym yn parhau i sicrhau bod lles plant yn cael ei ystyried 
wrth ddatblygu ein polisïau allweddol drwy gwblhau Asesiadau 
Effaith ar Hawliau Plant. Rydym hefyd yn cyllido’r prosiect 
Cymru Ifanc sy’n galluogi i leisiau plant a phobl ifanc gael eu 

clywed wrth ddatblygu a chyflawni ein deddfwriaeth, ein polisïau 
a’n rhaglenni. Mae Cymru Ifanc yn cysylltu ac yn gweithio 
gydag ystod eang o grwpiau ar y cyrion a phrif ffrwd ac wedi 
galluogi i dros 1,500 o blant a phobl ifanc fynegi eu barn drwy 
ymgynghori wyneb yn wyneb a chyfleoedd ymgysylltu. 

 
 
 

Mae amcanion strategol Strategaeth Tlodi Plant 2015 yn 
adlewyrchu ble mae’r dystiolaeth yn dweud wrthym y gallwn 

gael yr effaith fwyaf a’r ysgogiadau polisi sydd ar gael i 
Lywodraeth Cymru. Cadwyd amcanion 1 i 3 ar ôl cyfnod yr 
ymgynghori cyhoeddus yn 2015. Mae amcanion 4 a 5 yn 
newydd i’n dull. Dyma ein hamcanion: 
 

  

CCUHP Amcanion Strategaeth Tlodi Plant 2015 

1. Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn aelwydydd heb 

waith, gan fod plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith 

mewn perygl yn arbennig o fyw mewn tlodi. 
 

2. Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn 

aelwydydd incwm isel, fel eu bod yn gallu sicrhau cyflogaeth 

sy’n talu'n dda a datblygiad mewn gwaith, gan fod tlodi mewn 

gwaith yn broblem gynyddol. 
 

3. Lleihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd, 

addysg ac economaidd plant a theuluoedd trwy wella 

canlyniadau'r tlotaf. Mae atal tlodi’n hanfodol i’n gweledigaeth 

hirdymor ar gyfer cefnogi aelwydydd incwm isel. 
 

4. Defnyddio’r holl ysgogiadau sydd ar gael i greu economi a 

marchnad lafur gadarn sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi a 

lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. 
 

5. Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm eu 

haelwyd drwy gyngor ar ddyledion a chyngor ariannol, 

gweithredu i fynd i’r afael â’r “premiwm tlodi” (lle mae 

aelwydydd incwm isel yn talu’n anghymesur am nwyddau a 

gwasanaethau) a gweithredu i liniaru effeithiau diwygio lles. 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/uncrc/?skip=1&lang=cy
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/implementation-of-childrens-rights/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/implementation-of-childrens-rights/?skip=1&lang=cy
http://www.cymruifanc.cymru/


 
 

Pum Blaenoriaeth Ychwanegol ar gyfer Tlodi Plant 

 
Awgrymodd gwerthusiad 2014 o ddull Llywodraeth Cymru o 
drechu tlodi plant y byddai polisïau a rhaglenni presennol yn 
gwneud cyfraniad pwysig tuag at drechu tlodi, ond roedd hyn yn 
debygol o ddigwydd yn y tymor hirach. 
 
O ganlyniad, nododd Strategaeth Tlodi Plant 2015 bum maes 
polisi newydd lle gallwn wneud mwy i helpu i wella 
amgylchiadau a chanlyniadau teuluoedd incwm isel “yma a 
nawr”. Y blaenoriaethau hyn yw: mynd i’r afael â thlodi bwyd, 
gwella mynediad at ofal plant fforddiadwy, tai ac adfywio, lleihau 
tlodi mewn gwaith a lliniaru effeithiau diwygio lles. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio nifer o ddangosyddion 
allweddol i fesur cynnydd wrth gyflawni amcanion strategol y 
Strategaeth Tlodi Plant. 
 
Dangosyddion Tlodi Plant 
 
Y dangosydd allweddol ar gyfer tlodi plant yw can ran y plant 
sy’n byw ar aelwydydd sydd dan 60% o ganolrif incwm 
aelwydydd y DU (ar ôl costau tai). Dengys y ffigurau diweddaraf 
ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd, ond bod tlodi plant yn 
parhau yn styfnig o uchel yng Nghymru.  
 
Mae data Cartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog ar gyfer Cymru a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2016 yn dangos gostyngiad o 
ddau bwynt can ran yng nghyfran y plant sy’n byw mewn tlodi 
cymharol yng Nghymru. Ar gyfer y cyfnod tair blynedd a ddaeth 
i ben yn 2014/15, roedd 29 y cant o blant yng Nghymru yn byw 
mewn tlodi. Mae hyn yn cymharu â 31 y cant am y cyfnod tair 
blynedd a ddaeth i ben yn 2013/14. 
 
Yn ogystal â’r mesur cymharol o dlodi plant, rydym yn defnyddio 
cyfres ehangach o ddangosyddion allweddol i fesur cynnydd 
wrth ddarparu’r newidiadau rydym am i’r Strategaeth Tlodi Plant 
eu cyflawni. 
 
 
 

Mesur Cynnydd 

Ffynhonnell: Aelwydydd Islaw’r Incwm Cyfartalog, yr Adran Gwaith a Phensiynau 

 

Can ran y bobl mewn tlodi incwm cymharol yng Nghymru 
a’r DU, 2012/13 – 2014/15 

 

 

Pawb Plant Oedran gweithio Pensiynwyr 

Cymru 

DU 

http://gov.wales/statistics-and-research/households-below-average-income/?skip=1&lang=cy


 
 

Mae ein dangosyddion Tlodi Plant yn adlewyrchu’r ysgogiadau 
polisi sydd ar gael: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% y plant sy’n byw mewn tlodi incwm 
cymharol (ar ôl Costau Tai). 

 
% y plant sy’n byw mewn tlodi incwm 
cymharol lle mae o leiaf un oedolyn yn 
gweithio (ar ôl Costau Tai). 

 
% y plant sy’n byw ar aelwydydd heb waith. 

 
% yr oedolion o oedran gweithio heb 
gymwysterau. 

 
% yr oedolion oedran sy’n gweithio sydd â 
chymwysterau lefel 2, 3 neu 4 neu uwch. 

 
% y plant sy’n byw ar aelwydydd incwm isel 
sy’n cyrraedd cerrig milltir datblygiad iechyd, 
cymdeithasol a gwybyddol wrth ddechrau 
addysg ffurfiol. 

 
 
 
 

 

% y disgyblion 7 oed cymwys am Brydau Ysgol 
am Ddim sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. 

 
 

% y disgyblion cymwys am Brydau Ysgol am 
Ddim sy’n cyrraedd y trothwy Lefel 2, gan 
gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg 
Cyfnod Allweddol 4. 

 
 

% y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn 
cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEET) 

 
 

% y bobl ifanc 19-24 oed nad ydynt mewn 
cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEET) 

 
 

% y babanod (genedigaethau byw) sy’n cael eu 
geni gyda phwysau geni isel (a ddiffinnir fel 
dan 2,500 gram). 

 
 
 
 

 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi cynnydd yn erbyn pob un o’r 
dangosydddion allweddol hyn. 

Mesur Cynnydd 



 
 

Data Ychwanegol a Dadansoddi Tlodi Plant yng Nghymru 

 
Mae rôl data, ymchwil a gwerthuso’n hollbwysig wrth hysbysu a 
chyfeirio ein dull. Mae’n hanfodol bod yr adnoddau rydym yn eu 
buddsoddi mewn polisïau a rhaglenni’n arddangos eu gwerth ac 
yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol i’r bobl y maent yn eu 
targedu. 
 
Mae dadansoddiad pellach o’r data Cartrefi Islaw’r Incwm 
Cyfartalog a data’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 
Cymru wedi’i gynnal i gael gwell dealltwriaeth o dlodi a 
diweithdra yng Nghymru. Mae’r dadansoddiad hwn yn cael ei 
ddefnyddio i lywio ein dull o drechu tlodi drwy ddarparu 
gwybodaeth werthfawr am nodweddion aelwydydd incwm isel 
yng Nghymru. 
 
Yn ogystal, mae Arolwg Cenedlaethol Cymru Llywodraeth 
Cymru bellach yn cynnwys cyfres o gwestiynau ar amddifadedd 
sylweddol, sydd wedi’u cymryd o Arolwg o Adnoddau Teulu’r 
Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd hyn yn darparu data ar 
amddifadedd aelwydydd a phlant - gan wella cadernid ac 
ansawdd y data ar dlodi yng Nghymru, ynghyd â darparu 
gwybodaeth hollbwysig ar natur a chyfansoddiad yr 
amddifadedd sy’n wynebu aelwydydd penodol a ffactorau sy’n 
cyfrannu at hynny. 
 
 
 

Mae maint sampl mwy Arolwg Cenedlaethol Cymru (o gymharu 
â’r Arolwg o Adnoddau Teulu) yn golygu bod data ar aelwyd ac 
amddifadedd plant ar gael hefyd ar lefel awdurdod lleol. 
 
Bydd data o’r Arolwg Cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio hefyd 
fel rhan o’r gyfres o Ddangosyddion Cenedlaethol a ddefnyddir i 
fonitro canlyniadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 
Rydym hefyd yn cynnal dadansoddiad pellach o ddata o’r 
Arolwg Blynyddol o Boblogaeth, sy’n rhoi gwell darlun i ni o 
nodweddion aelwydydd sy’n economaidd anweithgar a 
chymwysterau a sgiliau pobl ifanc NEET. Mae hyn yn ein 
galluogi i edrych ar nifer y plant sy’n byw ar aelwydydd heb 
waith, maint teuluoedd a lefelau sgiliau rhieni sydd heb waith. 
Mae’r data yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r cymorth 
sydd ei angen i wella cyflogadwyedd a chanlyniadau sgiliau - ac 
i deilwra rhaglenni yn unol â hynny. 

 

  

Mesur Cynnydd 



 
 

Ers cyhoeddi adroddiad cynnydd 2013 ar Strategaeth Tlodi 
Plant Llywodraeth Cymru, rydym wedi adfywio ein dull i 
ganolbwyntio ar achosion gwaelodol tlodi. Gan weithio o fewn 
cyd-destun adnoddau prin a chyllidebau llai, rydym wedi 
canolbwyntio ar y meysydd hynny lle gallwn gael yr effaith 
fwyaf. Mae holl Adrannau’r llywodraeth wedi bod yn cydweithio i 
nodi’r blaenoriaethau priodol i drechu tlodi a’r meysydd hynny 
lle gallwn gael yr effaith fwyaf. 
 
Mae gwella canlyniadau yn y blynyddoedd cynnar a chynyddu 
cyflogadwyedd wedi’u nodi fel blaenoriaethau allweddol ar gyfer 
trechu tlodi. 
 
I helpu i ddatblygu hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal 
dwy Uwchgynhadledd Trechu Tlodi yn ystod y 12 mis diwethaf 
sydd wedi dod â sefydliadau amrywiol at ei gilydd o’r Sectorau 
Cyhoeddus a Phreifat a’r Trydydd Sector i nodi ffyrdd o 
gydweithio. Cafwyd cydnabyddiaeth gadarn yn yr 
Uwchgynadleddau o’r cyfraniad pwysig y gall y sectorau hyn ei 
wneud wrth drechu tlodi, nid yn unig o ran eu cyfrifoldebau 
cymdeithasol corfforaethol, ond hefyd mewn perthynas â 
materion allweddol fel gofal plant, y Cyflog Byw, gweithio’n 
hyblyg, darpariaeth profiad gwaith a chyfleoedd hyfforddiant a 
chynyddu sgiliau.  

 
  

Dull Newydd o Drechu Tlodi Plant yng Nghymru 

Y Blynyddoedd Cynnar 
 

Mae cytundeb eang bod profiadau plentyndod cynnar yn hollbwysig 
ar gyfer datblygiad ac iechyd hirdymor plant a’u cyflawniadau yn 

ddiweddarach yn eu bywydau. Rydym yn gwybod bod plant sy’n tyfy 
i fyny a byw ar aelwydydd incwm isel yn llai tebygol o gyrraedd 

cerrig milltir gwybyddol a datblygiadol yn y blynyddoedd cynnar ac y 
bydd ganddynt gyraeddiadau addysgol gwaeth. Mae gan 

Llywodraeth Cymru hanes hir o fuddsoddi ym mlynyddoedd cynnar 
bywydau plant a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar wella iechyd a 

lles ymysg plant a theuluoedd drwy ganolbwyntio ar leihau y 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, gan fuddsoddi yn y 1000 

Diwrnod Cyntaf i blant ac ym maes rhianta. 

Cyflogadwyedd 
 

Gan gydnabod mai cyflogaeth yw’r llwybr mwyaf cynaliadwy allan o 
dlodi, mae ein prif ffocws ar gynyddu cyflogadwyedd pobl a’u cefnogi 

i gael mynediad i gyflogaeth, parhau mewn cyflogaeth a chamu 
ymlaen. Os oes gan bobl sgiliau cyflogadwyedd da, mae ganddynt 

gyfle gwell o leihau cyfnodau o ddiweithdra ac aros mewn cyflogaeth. 
 

Rydym yn gwybod bod nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sy’n 
gweithio ac eto sy’n byw ar aelwydydd incwm isel. Rydym am 

wyrdroi’r duedd hon a sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein 
gallu i feithrin economi gadarn, sy’n cael ei hategu gan swyddi o 

ansawdd sy’n talu’n dda. Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygu 
Cynllun Cyflogadwyedd newydd a Rhaglen Cyflogadwyedd Pob-Oed 

newydd. Bydd y Cynllun yn cynnwys ffocws ar gefnogi’r rhai sydd 
bellaf o’r gweithle, ynghyd â’r rhai sydd agosaf i gyflogaeth a’r rhai 

sydd eisoes yn gweithio. 



 
 

 

 
Cysoni Rhaglenni Trechu Tlodi 
 

 
Yn 2015, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddarn o waith i 
nodi camau i leihau biwrocratiaeth a sicrhau cysondeb 
gwell rhwng y pedair prif raglen trechu tlodi, Dechrau'n 
Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf a 
Cefnogi Pobl.  

 
O ganlyniad, rhoddwyd nifer o newidiadau gweinyddol ar 
waith ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17, gan gynnwys 
alinio taliadau ac adrodd ledled y rhaglenni a threfniant 
hyblygrwydd 5% sy’n caniatáu i 5% o gyllid un rhaglen gael 
ei symud i raglen arall. Bydd rhaglenni hefyd yn cael eu 
hannog i gydweithredu mwy a bydd y Model Tîm o 
Amgylch y Teulu yn cael ei hyrwyddo fel un mecanwaith lle 
gall dull amlasiantaeth gefnogi’r agenda trechu tlodi, yn 
seiliedig ar nodi anghenion yr unigolyn. 
 
Bydd effaith y newidiadau hyn yn parhau i gael eu monitro. 
 
 

  

Rhaglen Cefnogi Pobl 

The Supporting People Programme 

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/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/topics/people-and-communities/communities/communitiesfirst/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/supporting-people/?skip=1&lang=cy


 
 

 
 

 

Amcan 1 – Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd heb waith. 

Dangosyddion Tlodi Plant 
 

  Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Mae nifer yr aelwydydd heb waith yng Nghymru yn parhau i ostwng ac mae nifer y plant 
sy’n byw mewn aelwydydd heb waith ar ei lefel isaf erioed. Mae cyflogaeth yng Nghymru 
yn agos i’r ffigurau uchaf erioed ac mae diweithdra bellach yn is na lefel y DU. Fodd 
bynnag, mae anweithgarwch economaidd yn parhau yn uchel ac mae tangyflogaeth 
hefyd yn broblem. Mae nifer y bobl ifanc sy’n NEET a rhwng 19 a 24 oed wedi disgyn 
dan 50,000. Fodd bynnag, mae angen gweithio ymhellach i ostwng hwn ymhellach. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 
 

Rhaglen Esgyn: darparu 3,791 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth. Cefnogi 769 o 
bobl i gyflogaeth (30 Medi 2016). 
 

Cymunedau am Waith: 5,079 o bobl yn ymgysylltu, 781 o bobl i waith (31 Awst 2016). 
 

PaCE:1,179 o rieni yn ymgysylltu a 152 o rieni yn dechrau gweithio (Hydref 2015 - Medi 

2016). 
 

Budd i’r Gymuned: cymwys i gontractau gwerth £1.3 biliwn, cefnogi 1,783 o bobl i 

gyflogaeth a chyflawni 38,668 wythnos o hyfforddiant (31 Gorffennaf 2016). 
 

Mae angen i ni wneud mwy… 
 

Yn 2015, roedd 71,800 o blant yn dal i fyw arn aelwydydd heb waith. Mae hyn yn llawer 
rhy uchel. Mae plant sy’n byw ar aelwydydd heb waith mewn perygl arbennig o fyw 
mewn tlodi parhaus ac yn fwy tebygol o fod mewn perygl o Brofiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod. Mae swyddi a thwf yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Symud Cymru 
Ymlaen. Byddwn yn ceisio creu cymaint o gyfleoedd am swyddi â phosibl yn sgil 
buddsoddiadau fel y Metro, y Cytundebau Dinesig a’r Dinas-ranbarthau. Byddwn yn 
parhau i ganolbwyntio at gefnogi’r rhai sydd yn y perygl mwyaf a’r rhai pellaf o’r 
gweithle, drwy raglenni fel Esgyn a Cymunedau am Waith. Bydd ein cwricwlwm newydd 
i Gymru yn canolbwyntio ar baratoi pobl ar gyfer y byd gwaith. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos 
y gwahaniaeth mae ein rhaglenni a 

pholisïau yn ei wneud i deuluoedd sy’n 

byw ar aelwydydd heb waith.  

Plant sy’n 
byw ar 

aelwydydd 

heb waith 

13.6% 

16.6% 

18.7% 

% 

2015 

2013 

2011 

# 

71,800 

88,800 

98,500 

% o bobl ifanc 16-18 
oed sy’n *NEET 
 

Bl   %     # 

Rhag 
2011 

12.2 14,000 

Rhag 
2014 

10.8 12,000 

Rhag 
2015 

10.5 11,500 

 

% o bobl ifanc 19-24 
oed sy’n *NEET 
 

Bl   %     # 

Rhag 
2011 

22.1 54,400 

Rhag 
2014 

19.7 50,000 

Rhag 
2015 

18.6 46,600 

 
*Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant 
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Amcan 2 - Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel. 

Dangosyddion Tlodi Plant 
 

Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Er ein bod wedi gwneud cynnydd pwysig i gynyddu sgiliau pobl ifanc a rhieni yng 
Nghymru ers cyhoeddi’r Strategaeth Tlodi Plant gyntaf yn 2011, yn 2015 cynyddodd 
can ran yr oedolion oedran gweithio yng Nghymru heb gymwysterau fymryn i 9.5 y 
cant o 8.9 y cant yn 2014. Yn 2015, roedd gan 77.1 y cant o oedolion oedran 
gweithio gymwysterau ar lefelau 2, 3 neu 4 ac uwch, i lawr ychydig o 77.6 y cant yn 
2014. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 
 

Gwasanaeth Porth Sgiliau: cefnogi 17,080 o gleientiaid. 2,922 o bobl yn dechrau 
gweithio a 609 yn dechrau ar ddarpariaeth sgiliau (30 Medi 2016). 
 

Rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2007-2013: 23 o brosiectau AdAS yn 

cefnogi oddeutu 250,000 o gyfranogwyr, gan gynnyddu sgiliau hanfodol a phenodol i 
swyddi a gwella cyflogaeth a rhagolygon gyrfa. 
 

Rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle: Dywedodd dros hanner y 21,000 o 

gyfranogwyr eu bod wedi gwella eu rhagolygon cyflogaeth neu yrfa. 
 

Mae angen i ni wneud mwy... 
 

Rydym yn gwybod bod sgiliau yn darparu ysgogiadau cadarn ar gyfer trechu tlodi 
drwy helpu i fanteisio cymaint â phosibl ar botensial unigolion, law yn llaw â 
chryfhau’r broses o greu swyddi a thwf. Byddwn yn parhau i ddatblygu polisïau a 
rhaglenni amrywiol a fydd yn cyfrannu at gynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc i helpu i 
wella eu lles cymdeithasol ac economaidd. Bydd y Cynllun Cyflogadwyedd newydd 
ac ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ddatblygu Rhaglen Cyflogadwyedd Pob Oed 
yn hollbwysig i sicrhau’r economi sgiliau uchel, cyflogau uchel sydd ei hangen yng 
Nghymru. Rydym hefyd wedi ymrwymo i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau ar 

gyfer pob oedran o ansawdd yn ystod tymor y Cynulliad hwn. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos y 
gwahaniaeth mae ein rhaglenni a pholisïau 

yn ei wneud i deuluoedd sy’n byw ar 
aelwydydd heb waith.  

 

% yr oedolion 
oedran 
gweithio heb 

gymwysterau 

% yr oedolion o oedran gweithio â chymwysterau lefelau 
2, 3 neu 4 ac uwch 

(Dynion 18-64 oed a Menywod 18-59 oed) 
 

 Rhag 2011 Rhag 2014 Rhag 2015 

Cymru DU Cymru DU Cymru DU 
Lefel 2 neu uwch 
 

73.9 74.9 77.6 78.0 77.1 78.5 

Lefel 3 neu uwch 
 

52.4 54.9 57.6 58.9 57.5 59.7 

Lefel 4 neu uwch 
 

31.5 35.0 35.6 38.4 36.1 39.5 

 

2015 9.5% 161,600 

2014 

2011 

8.9% 151,600 

11% 186,400 

Blwyddyn % # 
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Amcan 3 - Lleihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd, addysg ac economaidd plant a 
theuluoedd trwy wella canlyniadau'r tlotaf.  

Dangosyddion Tlodi Plant 
 

Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Mae’r ffigurau terfynol 2015/16 (a gyhoeddwyd Rhagfyr 2016) ar gyfer cyrhaeddiad dysgwyr sy’n gymwys am Brydau 
Ysgol am Ddim (eFSM), yn dangos ein canlyniadau gorau erioed. Mae can ran y disgyblion eFSM sy’n cyflawni Lefel 
2 (gan gynnwys mathemateg a Saesneg/Cymraeg) yn parhau i godi, gyda’r lefelau ar eu huchaf erioed, 35.6 y cant. 
Mae cynnydd o 4 pwynt can ran ar 2014-15 (i fyny o 31.6 y cant). Fodd bynnag, mae’r bwlch cyrhaeddiad yn parhau’n 
uchel ar 31.3%. 
 
Yn 2014-15, cyflawnodd 75.1 y cant o ddisgyblion eFSM 7 oed y lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, i 
fyny o 69.2 y cant yn 2012-13. Yn 2014-15, roedd y bwlch cyrhaeddiad yn y Cynfod Sylfaen yn 14.9 pwyn can rannol, 
o’i gymharu ag 18.3 pwynt can rannol yn 2011-12. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 
 

Ailysgrifennu’r Dyfodol: Strategaeth drosfwaol Llywodraeth Cymru ar gyfer torri’r cysylltiadau rhwng tlodi ac 

amddifadedd. Cefnogir ysgolion drwy Gonsortia Addysg Rhanbarthol i ddatblygu blaenoriaethau allweddol. 
 

Grant Amddifadedd Disgyblion (PDG): Buddsoddwyd dros £81miliwn drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn 
2015-16 ac mae cyfradd y gwelliannau wedi dyblu ers cyflwyno’r Grant yn 2012. Fe wnaethom ragori ar ein targed 
Cyfnod Sylfaen 2017 – i leihau’r bwlch cyrhaeddiad o 10% ar ffigur 2012. Yn 2016, cyflawnodd 60.2 y cant o 
ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 y trothwy cynhwysol Lefel 2 (Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C mewn Saesneg neu 
Cymraeg iaith gyntaf a Mathemateg). 
 

Her Ysgolion Cymru - Her Ysgolion Cymru yn cefnogi 39 o ysgolion mwyaf herio yng Nghymru. Ar draws y 2 flynedd 
y rhaglen, cyrhaeddiad y 2 Cynhwysol Lefel draws Llwybrau at ysgolion Llwyddiant wedi gwella 7.0 pwynt canran, 
gyda 34 (87%) o'r ysgolion sicrhau gwelliannau yn y mesur hwn. 

 
Mae angen i ni wneud mwy... 
Er y cynnydd, roedd y bwlch cyrhaeddiad yn 2015-16 yng Nghyfnod Allweddol 4 yn dal yn uchel, 31.3 pwynt can ran, 
ar gyfer Lefel 2 cynhwysol. Bydd mwy na £87 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn Grant Amddifadedd Disgyblion yn 
2016-17, ar gyfradd o £1,150 ar gyfer pob disgybl cymwys. Mae cyllid y Grant yn y Cyfnod Sylfaen wedi dyblu o £300 i 
£600 y disgybl ac mae Symud Cymru Ymlaen yn cynnwys ymwymiad i ymestyn y Grant. Bydd £15 miliwn pellach yn 
cyllido trydedd flwyddyn o gymorth Her Ysgolion Cymru o fis Medi 2016. Bydd trefniadau asesu a chwricwlwm newydd 

yn cael eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu erbyn mis Medi 2021. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos 
y gwahaniaeth mae ein rhaglenni a 

pholisïau yn ei wneud i deuluoedd sy’n 
byw ar aelwydydd heb waith.  

 

Roedd 75.1% o ddisgyblion sy’n 

gymwys am Brydau Ysgol am 
Ddim yng Nghymru wedi 

cyflawni’r lefel ddisgwyliedig ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 

2015. 
 

Mae’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng 
disgyblion *eFSM a disgyblion nad 

ydynt yn eFSM wedi lleihau. 

 
Blwyddyn 2012 2014 2015 

% 18.3% 16.3% 14.9% 
 

Targed o 16.5% erbyn 2017 

% y disgyblion sy’n gymwys 

am Brydau Ysgol am Ddim 
sy’n cyflawni trothwy Lefel 2 

yn cynnwys Saesneg / 
Cymraeg a Mathemateg yng 

Nghyfnod Allweddol 4. 
 
 

*cymwys am Brydau Ysgol am Ddiim 

Blwyddyn 2011 2015 2016 

% 22.0% 31.6% 35.5% 
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Data ar ddod: plant sy’n 
byw ar aelwydydd incwm 
isel sy’n cyrraedd cerrig 
milltir datblygiad iechyd, 

cymdeithasol a gwybyddol 
wrth ddechrau addysg 

ffurfiol. 

% o fabanod 
(genedigaethau byw) yn yr 

ardaloedd mwyaf 
difreintiedig sy’n cael eu 

geni gyda phwysau 
genedigaeth isel  

 

(dan 2,500gm) 

Blwyddyn % 

2002-04 7.7% 
2010-12 6.7% 
2012-14 6.5% 

 

Amcan 3 - Lleihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd, addysg ac economaidd plant a 
theuluoedd trwy wella canlyniadau'r tlotaf.  
 

Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Mae cyfran y babanod unigol a aned yn fyw gyda phwysau genedigaeth isel ym mhumed ardaloedd mwyaf difreintiedig 
Cymru wedi gostwng o 7.7 y cant yn 2002-04 i 6.5 y cant yn 2012-14. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 

 
Rhaglen Plant Iach Cymru: Canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau iechyd drwy ddarparu gwasanaeth cyffredinol i 

holl blant Cymru. Mae cymorth ychwanegol wedi’i ddarparu mewn ymateb i anghenion a nodwyd. 
 
Iechyd yn y Gweithle: Mae dros 3,000 o sefydliadau sy’n cyflogi dros 460,000 o bobl wedi cymryd rhan mewn rhaglenni 

Cymru Iach ar Waith amrywiol. 
 
Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith: Mae dros 4,200 o unigolion wedi’u cefnogi rhag iddynt colli eu swyddi oherwydd 

cyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar waith. 
  

Mae angen i ni wneud mwy... 
 
Mae pobl sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn parhau i fyw am fwy o flynyddoedd gydag iechyd gwael 
na phobl mewn ardaloedd llai difreintiedig. Mae anghydraddoldebau iechyd hefyd yn effeithio ar ffyniant economaidd a 
thwf. Amlinellir ein huchelgais i sefydlu byw’n iach drwy ein rhaglenni yn Symud Cymru Ymlaen. Byddwn yn parhau i 
weithio tuag at ddatblygu’r Rhaglen Gydweithredol 1000 Diwrnod Cyntaf sy’n cael ei arwain ar y cyd gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) gydag arweinwyr strategol o’r sectorau cyhoeddus a 
phreifat a’r trydydd sector. Bydd y rhaglen yn cefnogi gwell canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, o’u cenhedlu hyd eu 
bod yn ddwy oed. 
 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio dull cydweithredol o alinio buddsoddiad sylweddol yn fwy effeithiol gan sefydliadau 
amrywiol ac asedau eraill i sicrhau gwell canlyniadau i bawb. 
 
Byddwn yn parhau i fonitro cynnydd ein Byrddau Iechyd Lleol wrth leihau anghydraddoldebau iechyd drwy sicrhau 

darpariaeth gwasanaeth cyffredinol i holl blant Cymru, gyda chymorth ychwanegol mewn ymateb i anghenion a nodwyd. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos y 
gwahaniaeth mae ein rhaglenni a 

pholisïau yn ei wneud i deuluoedd sy’n 
byw ar aelwydydd heb waith.  

 

Dangosyddion Tlodi Plant 
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Amcan 4 – Creu economi a marchnad lafur gref sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi ac yn lleihau tlodi 
mewn gwaith yng Nghymru. 

Dangosyddion Tlodi Plant 
 

Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Mae tlodi mewn gwaith yn parhau yn uchel yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o blant sy’n byw 
mewn tlodi yng Nghymru yn byw ar aelwyd lle mae o leiaf un person yn gweithio. Fodd bynnag, 
yn ystod y cyfnod tair blynedd hyd 2014/15, cafwyd gostyngiad yng nghanran y plant mewn tlodi 
incwm cymharol (Ar Ôl Costau Tai) i 39% ar gyfer plant ar aelwydydd lle’r oedd o leiaf un oedolyn 
(ond nid pob un) yn gweithio. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 
 

Cronfa Twf Economaidd Cymru: Dyrannwyd £30 miliwn i oddeutu 120 o brosiectau busnes yng 

Nghyfnod 1. Cefnogwyd 2,266 o swyddi – roedd tri chwarter o’r rhain mewn awdurdodau lleol 
gyda chyfraddau diweithdra uwch na’r cyfartaledd. 
 

Gwasanaeth Busnes Cymru: £61 miliwn i gefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd, 
entrepreneuriaid a thwf busnesau bach a BBaCh yng Nghymru. 
 

Dinas-ranbarthau ac Ardaloedd Menter: Sbarduno twf economaidd gofodol. 
 

Cyngor a Chymorth i BBaChau: Darparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar faterion cyflogaeth 

drwy ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Busnes Cymru. 
 

Cyflog Byw: Darparu gwybodaeth i fusnes ar fanteision mabwysiadu Cyfradd Cyflog Byw y 

Sefydliad Cyflog Byw. 
 

Mae angen i ni wneud mwy... 
 

Rydym yn holi am safbwyntiau ar flaenoriaethau ar gyfer datblygu economaidd yng Nghymru a 
byddwn yn parhau i weithio gyda busnesau i gefnogi’r broses o greu swyddi a sicrhau gwell 
diogelwch ariannol. Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i gwmnïau angori ar draws sectorau 
amrywiol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd swyddi a thwf, gan gynnwys drwy gadwyni cyflenwi. 
Byddwn hefyd yn cefnogi menter Swyddi Gwell – Yn Nes at Adref TUC Cymru i sefydlu dwy 
ganolfan gyflogaeth yn ardal Blaenau’r Cymoedd, i ddarparu cyfleoedd gwaith ystyrlon ar gyfer 
gweithwyr difreintiedig. Byddwn yn sicrhau’r manteision gorau posibl i gymunedau difreintiedig yn 
sgil mentrau newydd, fel y Metro, a byddwn yn sicrhau bod ein contractau trafnidiaeth yn cynnwys 

cymalau cymdeithasol, gan sicrhau cymaint o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant â phosibl. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos y 
gwahaniaeth mae ein rhaglenni a pholisïau 

yn ei wneud i deuluoedd sy’n byw ar 
aelwydydd heb waith.  

 

% y plant mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai, yn ôl 

statws gwaith aelwyd, Cymru 

Mae tlodi plant yn parhau 
yn uchel 
29%  

o blant yng Nghymru yn 
byw mewn tlodi cymharol 

(Ar Ôl Costau Tai) 
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Amcan 5 – Rhoi cymorth i deuluoedd “yma a nawr” i gynyddu incwm eu haelwydydd a mynd i’r afael â’r 
premiwm tlodi. 
 

Dangosyddion Tlodi Plant 
 

Cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y dangosyddion… 
 

Gwelwyd can ran y plant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru yn gostwng dau bwynt can ran i 29% 
ar gyfer y tair blynedd hyd at y cyfnod a ddaeth i ben yn 2014/15. Fodd bynnag, amcangyfrifir bod 
200,000 o blant yn dal i fyw mewn tlodi yng Nghymru. 
 

Enghreifftiau o sut mae ein rhaglenni wedi gwneud gwahaniaeth… 
 

Cyngor Da, Byw’n Well: Yn 2015/16, helpodd cynghorwyr dros 18,637 o bobl gyda 46,000 o 

broblemau. Roedd cyfanswm yr enillion ariannol dros £20.7 miliwn. Ers 2012, mae dros 72,700 o 
bobl wedi’u cefnogi: cadarnhawyd enillion o dros £66.5 miliwn. 
 

Undebau Credyd: Ers mis Ebrill 2014, mae £1.9 miliwn wedi’i fuddsoddi i gefnogi pobl sy’n cael 
eu hallgau’n ariannol i gael gafael ar gynhyrchion ariannol prif ffrwd. Mwy na 22,600 o 
fenthyciadau i unigolion, gwerth £18.6 miliwn i gyd. 22,600 o aelodau newydd ers Ebrill 2014. 
 

Cronfa Cymorth Dewisol: Cynorthwywyd dros 88,000 o bobl rhwng 2013/14 a 2015/16. 

Gwariwyd dros £21.3 miliwn ar grantiau i gynorthwyo’r bobl fwyaf agored i niwed. 
 

Tariffau Cymdeithasol: Mae dau gwmni dŵr wedi cynorthwyo cwsmeriaid o aelwydydd incwm 

isel drwy ddatblygu Tariffau Cymdeithasol. Cyhoeddwyd rheoliadau hefyd sy’n helpu cwmnïau 
dŵr i fynd i’r afael â phroblemau dyledion drwg. 
 

Cartrefi Clyd Nyth: Cynorthwywyd dros 85,000 o aelwydydd. Mae 23,700 o aelwydydd wedi elwa 

ar y pecyn o welliannau ynni cartref am ddim ers 2011. Mae dros 1,190 o bobl wedi derbyn budd-
daliadau newydd neu ychwanegol, sef enillion sicro £2.25 miliwn. Mae dros 1,000 o bobl wedi 
elwa ar ad-daliad Gostyngiad Cartrefi Cynnes ar eu bil trydan, gwerth dros £140,000 i gyd. 
 

Mae angen i ni wneud mwy... 
 

Gall mentrau cynhwysiant ariannol a digidol helpu i liniaru effaith tlodi mewn gwaith drwy roi’r 
sgiliau a’r adnoddau sydd eu hangen ar deuluoedd i’w helpu fel bod eu harian yn mynd 
ymhellach. Bydd y Cynllun Cyflawni newydd ar gyfer y Strategaeth Cynhwysiant Ariannol yn 

hollbwysig i symud camau amrywiol ymlaen i gefnogi aelwydydd incwm isel i gynyddu eu hincwm. 

Mae nifer o raglenni a pholisïau allweddol sy’n cael 
effaith sylweddol ar gynnydd i leihau nifer y teuluoedd 
sy’n byw ar aelwydydd heb waith. Mae diweddariadau 

ar bob rhaglen yn Atodiad A. 

Rydym wedi llunio map sy’n dangos sut mae pob 
rhaglen allweddol a pholisi yn cyd-fynd (yma). 
Byddwn yn diweddaru’r map hwn yn flynyddol i 

ddangos ein cynnydd parhaus. 

 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos y 
gwahaniaeth mae ein rhaglenni a pholisïau 

yn ei wneud i deuluoedd sy’n byw ar 
aelwydydd heb waith.  
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Targed Cynydd 

Lleihau nifer y babanod sy’n cael eu geni o dan 2500g yn yr un rhan o bump mwyaf 
difreintiedig o’r boblogaeth 19 y cant – erbyn 2020. 
 

Mae cyfran y babanod unigol a aned yn fyw gyda phwysau genedigaeth isel ym mhumed ardaloedd 
mwyaf difreintiedig Cymru wedi gostwng yn raddol o 7.7 y cant yn 2002-04 i 6.5 y cant yn 2012-14, 
gostyngiad ystadegol sylweddol. Mae’r cymarebau rhwng y pumed mwyaf difreintiedig a’r pumed canolig 
wedi parhau’n sefydlog. Mae’r cymarebau rhwng y pumed mwyaf a lleiaf difreintiedig wedi gostwng 
fymryn. 
 

Gwella iechyd deintyddol plant rhwng 5 a 12 oed yn yr un rhan o bump mwyaf difreintiedig 
o’r boblogaeth, i safon yr un rhan o bump canolig – erbyn 2020. 
 

Mae can ran y plant 5 oed gydag o leiaf un dant wedi pydru, ar goll neu ddant cyfan wedi’i lenwi/ ddant 
sugno wedi gostwng o 57.6 y cant yn 2007/08 i 45.4 y cant yn 2014/15. Mae can ran y plant 12 oed 
gydag o leiaf un dant oedolyn wedi pydru, un ar goll neu wedi’i lenwi wedi gostwng o 53.8 y cant yn 
2007/08 i 43.9 y cant yn 2014/15. 
 

Lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 16 a 18 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant i 9 y cant erbyn 2017. 
 

Rhwng 2008 a 2014, mae nifer y bobl ifanc 16 - 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant wedi parhau’n gymharol sefydlog, yn amrywio rhwng 10.8 y cant a 12.4 y cant. Rhwng 2014 
a 2015, fe wnaeth can ran y bobl ifanc 16 i 18 oed leihau fymryn i 10.5 y cant.  
 

Lleihau can ran y bobl ifanc rhwng 19–24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant yng Nghymru o’i gymharu â’r DU yn gyffredinol erbyn 2017. 
 

Mae can ran y bobl ifanc 19-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant wedi gostwng o 
20.4 y cant i 18.6 y cant rhwng 2013 a 2015 tra bod cyfartaledd y DU wedi gostwng o 19.0 y cant i 15.2 y 
cant. Mae’r bwlch rhwng Cymru a’r DU, fel y nodwyd drwy ddata’r arolwg, wedi cynyddu rywfaint, ond 
mae’n agosach na llinell sylfaen 2012. 

Lleihau’r bwlch rhwng lefelau cyrhaeddiad dysgwyr 7 oed sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim a’r rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sy’n cyrraedd y lefelau 
disgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, fel y caiff ei fesur gan ddangosydd y Cyfnod 
Sylfaen, o 10 y cant erbyn 2017. 

Yn 2014-15, cyflawnodd 75.1 y cant o ddisgyblion cymwys am brydau ysgol am ddim y lefel ddisgwyliedig 
ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, cynnydd o 69.2 y cant yn 2012-13. Yn 2014-15, roedd y bwlch cyrhaeddiad 
yn y Cyfnod Sylfaen yn 14.9 pwynt can ran, o’i gymharu â 18.3 pwynt can ran YN 2011-12. 

Gwella lefelau cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wedi ei 
fesur fel can ran y dysgwyr 15 oed sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sy’n cyrraedd 
Lefel 2 yng Nghyfnod Allweddol 4 (TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg 
a Mathemateg neu gyfatebol), i 37 y cant erbyn 2017. 
 

Mae’r ffigurau dros dro ar gyfer 2015/16 (a gyhoeddwyd 6 Hydref) ar gyfer cyrhaeddiad dysgwyr sy’n 
gymwys am brydau ysgol am ddim yn dangos ein canlyniadau gorau erioed. Mae can ran y disgyblion 
sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim sy’n cyflawni Lefel 2 (gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg/ 
Saesneg) yn parhau i godi, gyda’r lefelau uchaf erioed o 35.5 y cant. Mae hyn yn gynnydd o 3.9 pwynt 
can ran ar 2014-15 (i fyny o 31.6 y cant). Fodd bynnag, mae’r bwlch cyrhaeddiad yn parhau yn uchel ar 
31.3 y cant. 

Erbyn 2016, byddwn yn cynyddu can ran y plant 3 oed sy’n derbyn gwasanaethau 
Dechrau’n Deg, sydd wedi cyrraedd neu ragori ar eu cerrig milltir datblygiadol o 5 bwynt 
can ran. (Llwyddodd 55 y cant o blant sy’n rhan o’r rhaglen Dechrau’n Deg i gyrraedd neu 
ragori ar eu cerrig milltir o ran datblygiad yn 3 oed yn 2012–13). 
 

Llwyddodd 52 y cant o blant sy’n rhan o’r rhaglen Dechrau’n Deg i gyrraedd neu ragori ar eu cerrig milltir 
o ran datblygiad yn 3 oed yn 2015-16. 

Cynnig 5,000 o gyfleoedd i oedolion ar aelwydydd heb waith ddod o hyd i hyfforddiant neu 

swydd gynaliadwy erbyn diwedd blwyddyn galendr 2017.  

 

Erbyn 31 Gorffennaf 2016, roedd y rhaglen Esgyn wedi darparu 3,622 o gyfleoedd hyfforddiant a 
chyflogaeth, gyda 720 o bobl wedi’u cynorthwyo i fyd gwaith. Mae’r rhaglen Esgyn ar y trywydd cywir i 
gyflawni ei tharged cyffredinol. 
 

Darparu 10,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol (cymdeithasol a chanolradd) a chynyddu 
nifer y cartrefi gwag sy’n cael eu defnyddio eto o 5,000 – erbyn 2016. 

Yn ystod tymor diwethaf y llywodraeth, darparwyd 11,508 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol ledled 
Cymru, gan ragori ar ein targed o 10,000. Yn ystod tymor diwethaf y llywodraeth, cafodd cyfanswm o 
10,498 o eiddo preswyl gwag hirdymor eu hadfer i’w defnyddio eto. Mae hyn fwy na dwywaith targed 
gwreiddiol y Llywodraeth o 5,000. 

     Targedau Llywodraeth Cymru 

 
 Roedd ein hadroddiad Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi: Creu Cymunedau Cryf 2013, yn nodi’r camau a’r ymrwymiadau sy’n cyfrannu at lesiant 

cyffredinol plant. Dyma ddiweddariad ar y targedau sydd fwyaf perthnasol i Dlodi Plant. 

 



 
 

 

 
 
 
  

Asesiad o Gynnydd yn Cyflawni’r 5 Blaenoriaeth Newydd 

Tlodi Bwyd 
 
Mae tlodi bwyd wedi dechrau peri mwy o bryder i aelwydydd incwm 
isel dros y blynyddoedd diwethaf. Y llynedd, yn dilyn argymhellion gan 
Felin Drafod Tlodi Bwyd Llywodraeth Cymru, sefydlwyd ‘Cynghrair 
Tlodi Bwyd Cymru’. Mae’r Gynghrair wedi canolbwyntio ar leddfu llwgu 
yn ystod gwyliau’r ysgol, cynyddu nifer y plant sy’n cael Prydau Ysgol 
am Ddim a gwerthuso tueddiadau siopa bwyd. Mae’r Gynghrair hefyd 
yn gweithio gyda chynhyrchwyr, gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr ac 
archfarchnadoedd i’w helpu i ysgwyddo eu cyfrifoldeb corfforaethol a 
chymdeithasol. 
 
Bydd y Gynghrair yn gweithio gyda’n Hadran Addysg i ddatblygu 
cysylltiadau cryf â’r cwricwlwm newydd i sicrhau ffocws ar fwyd a 
maeth, ynghyd ag ymgysylltu â rhieni a’r gymuned ehangach ar y 
materion hyn. Bydd gwaith yn cael ei gyflawni i baratoi ar gyfer cynllun 
peilot “cinio a hwyl” yn 2017 i helpu i ddileu’r anfantais mae llawer o 
bobl ifanc yn ei hwynebu yn ystod gwyliau’r ysgol. 

Gofal plant 
 
Rydym ni’n cydnabod bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio, gan 
gefnogi’r ymdrech i gynyddu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau. Rydym ni 
eisoes yn cefnogi’r sector gofal plant mewn sawl ffordd. Rydym ni wedi darparu £2.3 miliwn o gyllid i 
awdurdodau lleol bob blwyddyn ers 2012 i’w helpu i ddarparu gofal plant cofleidiol y tu allan i oriau 
ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol, yn ogystal â £4.3 miliwn dros dair blynedd ar gyfer y consortia 
CWLWM (sy’n cynnwys y pum prif sefydliad gofal plant yng Nghymru) i gefnogi’r sector gofal plant 
a’n helpu ni i ddatblygu atebion gofal plant hyblyg, arloesol i ddiwallu anghenion teuluoedd. Rydym 
ni hefyd wedi sicrhau £6.3 miliwn ar gyfer Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn y Gorllewin a’r Cymoedd i 
gefnogi’r gwaith o wella sgiliau a safonau ar draws y gweithlu gofal plant presennol. Ers mis Ebrill 
2016, mae darparwyr sy’n gofalu am blant hyd at 12 oed yn destun prosesau rheoleiddio ac arolygu. 
Yr hen derfyn oed uchaf oedd 8 oed. Yn ogystal â darparu sicrwydd i rieni ynghylch diogelu, lles ac 
ansawdd, mae’r estyniad hwn yn galluogi mwy o rieni i fanteisio ar fudd-daliadau treth a lles hefyd.  
 
Yn ogystal â’n rhaglenni gofal plant a chefnogi teuluoedd presennol, rydym ni wedi ymrwymo i 
ddarparu, yn nhymor presennol y Cynulliad, 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar am 
ddim i deuluoedd sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed, 48 wythnos y flwyddyn. Ar 22 
Medi 2016, lansiwyd ein hymgyrch #TrafodGofalPlant, sy’n ceisio cael barn rhieni, darparwyr, 
awdurdodau lleol a rhanddeiliaid ehangach ar ofal plant. Bydd hyn yn llywio datblygiad y Cynnig, 
gyda chynllun peilot cychwynnol o fis Medi 2017 ymlaen. Byddwn yn asesu sut mae’r cynnig gofal 
plant newydd yn gweddu i raglenni presennol megis Dechrau’n Deg a’r Cyfnod Sylfaen i sicrhau 
pontio esmwyth rhwng cynlluniau. Byddwn ni hefyd yn ystyried datblygu’r gweithlu a chymorth 
busnes i ddarparwyr gofal plant. 

Tlodi mewn gwaith 
 
Erbyn hyn, mae mwy o bobl yn dioddef tlodi mewn gwaith nag sydd 
mewn tlodi am eu bod nhw’n ddi-waith. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
gwneud mwy i drechu tlodi mewn gwaith wrth i ni geisio datblygu 
cymorth i oedolion i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth llawn amser, gan 
gynyddu’r sgiliau sy’n galluogi pobl i gamu ymlaen yn eu gyrfa a 
mentrau i annog ail enillwyr i weithio.   
 
Rydym ni hefyd yn datblygu polisïau sy’n helpu i adeiladu economïau 
lleol, megis dull caffael sy’n darparu budd i’r gymuned. Rydym ni’n 
gweithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid allanol yn y sector preifat a 
sefydliadau megis TUC Cymru i ddatblygu a chefnogi cyfleoedd 
cyflogaeth lleol o safon. Byddwn ni hefyd yn parhau i annog cyflogwyr 
yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i ystyried dod 
yn gyflogwyr Cyflog Byw.  

 

Lleihau effaith diwygio lles 
 
Rydym ni wedi helpu dros 300,000 o aelwydydd i hawlio gostyngiadau’r dreth gyngor (ar gost 
flynyddol o £244 miliwn) rhwng 2013-14 a 2016-17). Yn ddiweddar, cyhoeddwyd y bydd y trefniadau 
hyn yn parhau am flwyddyn arall tan ddiwedd 2017-18.  
 
Mae ein buddsoddiad mewn gwasanaethau cyngor rheng flaen yn 2015-16 wedi helpu dros 52,300 
o bobl gyda’u ceisiadau am gyngor a gwybodaeth. Darparodd y fenter hon gymorth hyfforddiant yn 
ystod 2015-16 i oddeutu 1,800 o staff rheng flaen awdurdodau lleol ar Gredyd Cynhwysol a 
diwygiadau lles ehangach. Rydym ni’n parhau i weithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i helpu 
pobl i gael gwaith ac rydym ni’n gweithio’n agos gydag Uned Gwaith ac Iechyd yr Adran Gwaith a 
Phensiynau i helpu’r rhai ag anableddau a chyflyrau iechyd, gan gynnwys cyflyrau iechyd meddwl. 

Er mai dim ond 18 mis yn ôl y nodwyd y pum blaenoriaeth 
allweddol ar gyfer trechu tlodi plant, mae cynnydd 

sylweddol wedi’i wneud mewn amryw o feysydd allweddol. 



 
 

  

Asesiad o Gynnydd yn Cyflawni’r 5 Blaenoriaeth Newydd 

Adfywio 
 
Mae rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru yn cefnogi pob math o brosiectau adfywio yng Nghymru. Nod y rhaglen yw helpu economïau i 
ffynnu ac adfywio cymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd o amddifadedd uchel. Mae cyllid o £110 miliwn yn helpu i adfywio canol trefi, cymunedau arfordirol a 
chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf. Mae’r rhaglen wedi cyfrannu at fuddsoddi mewn seilwaith cymunedol a chyfleusterau cymunedol megis hybiau cymunedol, 
gwasanaethau iechyd, gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a chyffuriau, cyfleusterau gofal plant, darpariaeth cyngor a gofodau cymunedol. Mae’r rhaglen wedi 
darparu pob math o gymorth i helpu pobl i gael gwaith hefyd.   
 
Mae Cronfa Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn cefnogi prosiectau mewn saith ardal sydd yn y 10% uchaf o ran ardaloedd o amddifadedd yng 
Nghymru. Mae’r rhain yn rhannu £7 miliwn dros gyfnod o dair blynedd. Bydd prosiectau’n helpu i drechu tlodi trwy greu swyddi a helpu pobl i gael gwaith. 

 
 

Tai 
 
Nod y darpariaethau digartrefedd yn Neddf Tai (Cymru) 2014 yw lleihau digartrefedd trwy ganolbwyntio ar atal a dull mwy cynhwysol. Mae’r Ddeddf wedi cyflwyno 
trwyddedau landlord i helpu i sicrhau diogelwch y bobl sy’n byw mewn eiddo rhent trwy wella arferion yn y sector. Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn ei 
gwneud hi’n haws i rentu cartref trwy ddarparu un fframwaith cyfreithiol clir sy’n amlinellu hawliau a chyfrifoldebau landlordiaid a thenantiaid. 
 
Nod Troi Tai’n Gartrefi yw dechrau ailddefnyddio eiddo yn y sector preifat sy’n wag yn yr hirdymor i helpu i ateb y galw am dai yng Nghymru. Ers mis Ebrill 2012, mae 
cronfa gwerth £30 miliwn o fenthyciadau di-log y gellir eu hailddefnyddio wedi bod ar gael i berchnogion eiddo gwag. Yn ystod tymor diwethaf y llywodraeth, cafodd 
10,498 o anheddau eu hadfer i’w defnyddio eto. 
 
Nod Safon Ansawdd Tai Cymru yw sicrhau bod tenantiaid cymdeithasol yn byw mewn cartrefi o safon uchel mewn cymunedau diogel. Mae £108 miliwn o gyllid 
cyfalaf yn cael ei ddarparu bob blwyddyn i landlordiaid cymdeithasol i helpu i ariannu gwaith gwella. Mae pob landlord ar y trywydd iawn i gyflawni’r Safon erbyn 2020. 
Erbyn diwedd mis Mawrth 2016, roedd dros 79 y cant o’r stoc tai cymdeithasol wedi cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.  
 
Ym mis Gorffennaf 2015, cafodd y gostyngiad mwyaf sydd ar gael o dan y cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael ei ostwng o £16,000 i £8,000. Darparu tai 
cymdeithasol yw un o’r ffyrdd allweddol y gellir defnyddio polisi tai i drechu tlodi. 
 
Rhwng 2011 a 2016, buddsoddwyd dros £440 miliwn trwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol (SHG) ar gyfer tai fforddiadwy yng Nghymru. Yn ystod tymor diwethaf y 
llywodraeth, darparwyd 11,508 o dai fforddiadwy ychwanegol, gan ragori ar ein targed o 10,000. Bydd ein targed newydd o ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod 
tymor y llywodraeth hon yn cael ei gyflawni mewn perthynas ag awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) trwy Gytundeb Tai a thrwy weithio’n 
agos gyda datblygwyr preifat. Mae’r targed hwn yn cynnwys adeiladu mwy na 6,000 o gartrefi trwy gynllun Cymorth i Brynu – Cymru a fydd yn derbyn buddsoddiad o 
£290 miliwn yn yr ail gyfnod. 
 
Mae Swyddogion Galluogi Tai Gwledig (RHEs) yn datblygu prosiectau tai fforddiadwy, gan ddarparu cartrefi i bobl leol a chynnal cymunedau gwledig. Mae’r RHEs 
yn hyrwyddwyr cryf ar gyfer cymunedau gwledig, gan gynhyrchu tystiolaeth o’r angen am dai fforddiadwy mewn ardaloedd penodol, nodi safleoedd tai, ymgysylltu â’r 
gymuned a helpu gyda pholisïau cynllunio a thai lleol. Maent yn darparu cartrefi angenrheidiol i bobl leol mewn cymunedau gwledig. 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/regeneration/vibrant-and-viable-places/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/regeneration/vibrant-and-viable-places/tackling-poverty-fund/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/legislation/housing-act/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/legislation/rentingbill/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/empty-homes/houses-into-homes/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-quality/welsh-standard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/buying-and-selling/council-house/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/grants-and-funding/socialhousinggrant/?skip=1&lang=cy
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Gofal plant:  
 

Roedd J yn unig riant â phedwar o blant ac roedd hi wedi bod allan o waith ers 
cryn amser. Nid oedd J yn gallu cael gwaith gan fod angen iddi wella ei sgiliau, 
ond doedd hi ddim yn gallu talu am ofal plant tra’i bod hi’n ailhyfforddi. Ar ôl 
ymrestru ar y prosiect PaCE, a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cymru, 
cafodd J ei chefnogi gan gynghorwr cyflogaeth rhieni yn ei chymuned leol a 
ddaeth o hyd i’r hyfforddiant oedd ei angen arni i ddod yn yrrwr bws, sef y 
gwaith roedd hi am ei wneud.  
 
Talodd PaCE y costau gofal plant llawn ar gyfer ei dau blentyn ieuengaf tra’i 
bod hi’n hyfforddi a magu hyder i ddechrau gwaith. Cefnogodd y cynghorwr 
PaCE hi gydol y broses hon, gan gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth i 
Deuluoedd a gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf i sicrhau bod ganddi’r holl 
gymorth oedd ei angen arni i ystyried anghenion y teulu cyn iddi ddychwelyd i’r 
gwaith. Cafodd J ei chefnogi gan ei chynghorwr i baratoi ar gyfer cyfweliad 
gyda chwmni bysiau lleol, ac fe gafodd hi gynnig swydd. Mae J yn teimlo bod 
hyn wedi newid ei bywyd ac, yn dilyn llawer o gynigion swydd eraill, mae hi’n 
teimlo na fydd hi allan o waith fyth eto. 

 

Tlodi Bwyd 

 
Cafodd y rhaglen cyfoethogi gwyliau’r ysgol, Bwyd a Hwyl, ei datblygu a’i 

threialu gan bartneriaeth Bwyd Caerdydd yn 2015, ac mae wedi ennill 
amryw o wobrau yn y sectorau iechyd ac arlwyo.  
 
Rhaglen ysgol ydyw sy’n darparu prydau o safon uchel, sesiynau bwyd a 
maeth a gweithgarwch corfforol i blant mewn ardaloedd difreintiedig yn 
ystod gwyliau’r haf. 
 
Mae’r rhaglen yn lleihau llwgu yn ystod gwyliau’r ysgol ac yn hyrwyddo 
ffyrdd iach o fyw. Yn ogystal, mae’n mynd i’r afael ag arwahanrwydd 
cymdeithasol, gan gynnig gofal plant ac annog ymgysylltu â’r gymuned. 
Mae’n cefnogi gwell defnydd o gyfleusterau presennol ac yn hyrwyddo 
cydweithredu rhwng asiantaethau. Mae’r cynllun yn cynnig cyfleoedd ar 
gyfer cyflogaeth gyflogedig a gwirfoddol hefyd.   

 

Tlodi mewn Gwaith: 
 
Mae Twf Swyddi Cymru wedi’i lunio i fynd i’r afael â diweithdra ymysg 
ieuenctid drwy alluogi i gyflogwyr gynnig cyfle am swydd chwe mis a 
gyllidir i bobl ifanc a chreu rolau newydd o fewn eu sefydliad. Roedd 
ymgyrch newydd i hyrwyddo’r rhaglen yn cynnwys hysbysebu ar y 
cyfryngau cymdeithasol. 
 
Roedd J yn chwilio am swydd a allai gynnig mwy o oriau iddo i’w helpu i 
gynnal ei deulu ifanc. Gwelodd swydd addas yn cael ei hysbysebu ar 
Facebook a phenderfynodd holi amdani. Roedd y lleoliad yn ei alluogi i 
weithio’n llawn amser, dysgu sgiliau newydd a rhoi’r cyfle iddo ddangos ei 
botensial. Ar yr un pryd, roedd defnyddio’r rhaglen yn galluogi i’r cyflogwr 
ehangu ei fusnes, sy’n beth da i economi ehangach Cymru. 

Lleihau effaith Diwygio Lles: 
 

Gall cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cynghori helpu i 
sicrhau bod pobl yn derbyn y cymorth y mae ganddynt yr hawl iddo. 
 
Cwblhaodd staff mewn canolfan gynghori wiriad budd-daliadau ar gyfer cleient 
mewn oed a oedd wedi bod yn sâl ac a oedd yn cael trafferth cael dau ben 
llinyn ynghyd. Roedd yn ymddangos nad oedd wedi derbyn y premiwm yr oedd 
ganddi’r hawl iddo. Ffoniodd staff y Gwasanaeth Pensiwn a gytunodd i 
ymchwilio i’r mater. O ganlyniad, dyfarnwyd taliad ychwanegol o £68 yr 
wythnos i’r cleient a derbyniodd ôl-daliad o £4000. 

 



 
 

 
  Tai 

 
Mae Adnodd Mesur Gwerth Cymru yn dangos bod gwerth dros £848 
miliwn o gontractau ar osod gan landlordiaid cymdeithasol, gydag 81 y 
cant ohonynt wedi’u hail-fuddsoddi yng Nghymru. Cafodd 1,593 o bobl 
ddifreintiedig eu cefnogi i gael cyflogaeth neu hyfforddiant, a darparwyd 
dros 34,000 o wythnosau o hyfforddiant. 

 

      Cyflawni’r 5 Blaenoriaeth Newydd: Astudiaethau Achos 

Adfywio: y Gronfa Trechu Tlodi  

 
YMCA y Barri 
Mae Cronfa Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi helpu i 
greu caffi rhyngrwyd a chymuned sy’n cynnig cyfleoedd gwaith a 
hyfforddiant. Fe’i rheolir gan fusnes cymdeithasol newydd sy’n darparu 
hyfforddiant ac yn cyflogi oedolion di-waith. Mae prosiectau a 
gweithgareddau Gwasanaethau Ieuenctid i’w cael yno hefyd. Mae’r caffi ar 
agor i’r gymuned ehangach, gan helpu i wella eu sgiliau TG. Fe’i defnyddir 
hefyd ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd a dawns, yn ogystal ag ar gyfer 
cyfarfodydd a hyfforddiant. Mae 2,500 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn 
defnyddio’r ganolfan bob wythnos. 
 
Stryd Stepney, Llanelli 

Mae adeiladau gwag yn cael eu troi yn gymysgedd o ofodau masnachol a 
phreswyl fforddiadwy a thai fforddiadwy. Erbyn hyn, mae 31 Stryd Stepney 
yn gartref i ganolfan grefftau, gweithdy ac ardaloedd manwerthu. Bydd yr 
uned fanwerthu yn darparu sgiliau cymdeithasol, hyfforddiant, mentrau 
cymorth cyflogaeth a gwell amgylchedd stryd fawr. 

Adfywio: Buddsoddi mewn Adfywio wedi’i Dargedu 

 
Yr hen orsaf dân, Aberafan, Port Talbot 

Mae’r adeilad hwn wedi’i weddnewid yn Ganolfan Gyflogadwyedd sy’n 
darparu gwasanaethau cymorth a chyflogaeth amrywiol a chyfleusterau 
cymunedol, gan gynnwys cyrsiau cyn-cyflogaeth, mentora a gweithdai 
galwedigaethol. 
 
Meithrinfa Sprouts yn Wrecsam 
Mae’r feithrinfa yn darparu 30 o leoedd gofal plant llawn amser gyda lleoedd 
ychwanegol yn cael eu cynnig yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae Sprouts hefyd 
yn academi hyfforddi i bobl leol sy’n mynychu cyrsiau sgiliau a 
chyflogadwyedd. Mae 10 swydd lawn amser wedi’u creu, ynghyd â 
chyfleoedd i 9 hyfforddeiaeth, 2 wirfoddolwr a 2 brentis. 
 

 

Tai: 
Mae Llamau yn gallu helpu pobl ifanc i fod yn annibynnol wrth adael gofal 
gyda chyllid o’r Rhaglen Cefnogi Pobl. 
 
Cefnogodd Llamau B i ddysgu sgiliau y byddai eu hangen arno i fyw’n 
annibynnol, gan gynnwys talu biliau a chyllidebu ar gyfer bwyd a nwyddau 
hanfodol eraill. Cymerodd B ran mewn sesiynau coginio gyda staff yng 
Nghaerdydd a chyflawnodd gymhwyster Agored mewn Cyflwyniad i Goginio. 
Mynychodd B gwrs Dysgu am Oes Llamau, gan ennill Tystysgrifau City and 
Guilds mewn Rhifedd, Llythrennedd a TGCh. Cefnogodd staff B hefyd i 
fynychu lleoliadau gwaith, meithrin ei sgiliau a magu ei hyder. Mae B bellach 
yn gweithio’n llawn amser ac yn byw’n annibynnol. 
 
Mae Cymdeithas Tai Cadwyn yn defnyddio cyllid o’r Rhaglen Cefnogi Pobl i 

helpu pobl i gadw tenantiaeth neu ddatrys problem benodol. 
 
Roedd L yn wynebu problemau amrywiol, gan gynnwys dyled. Helpodd 
gweithiwr cymorth hi i gynyddu ei hincwm a mynd i’r afael â’i dyledion. Cafodd 
L gymorth hefyd gan wasanaeth ‘Gwireddu eich Potensial’ Cadwyn, sy’n helpu 
pobl i ddod o hyd i lwybr i gyflogaeth. Mynychodd gyrsiau byr amrywiol ac yna 
ysgol haf i fynd ymlaen â’i dysgu. Ar ôl penderfynu ar lwybr gyrfa, aeth L ar 
gwrs derbyn yn y brifysgol gyda golwg ar ddechrau cwrs gradd. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trechu Tlodi Plant – Cyfeiriad i’r Dyfodol 

Bydd yr ymagwedd ‘llywodraeth gyfan’ newydd at drechu tlodi 
yn helpu i gyflwyno’r flaenoriaeth hon ar draws pob portffolio, 
pob Adran ac ym mhob maes polisi perthnasol. 
 
Mae’r Rhaglen Lywodraethu newydd, Symud Cymru Ymlaen 
2016 - 2021, wedi amlinellu blaenoriaethau’r weinyddiaeth 

hon, gan gynnwys y rhai sy’n helpu i drechu tlodi plant. Bydd y 
gwaith hwn yn cael ei ddatblygu trwy bedair strategaeth 
newydd Llywodraeth Cymru: Cymru Ffyniannus a Diogel; 
Cymru Iach ac Egnïol; Cymru ag Uchelgais ac sy’n Dysgu; 
Cymru Unedig a Chysylltiedig.  

 
Mae’r polisïau a’r rhaglenni allweddol a fydd yn helpu i 
gyflawni ein hamcanion mewn perthynas â thlodi plant 
wedi’u cynnwys fel rhan o’r modelau rhesymeg yn Atodiad 
2. Bydd y modelau rhesymeg yn dal i fod yn ddogfennau 
‘byw’ a byddwn yn parhau i’w diweddaru wrth i bolisïau a 
rhaglenni, sy’n dylanwadu ar yr agenda trechu tlodi, gael 
eu datblygu. 

 
Gwyddom fod ein polisïau a’n rhaglenni ar gyfer trechu 
tlodi plant yn gwneud gwahaniaeth, ond gwyddom hefyd 
fod angen i ni wneud mwy i gefnogi’r rhai sy’n wynebu’r 
perygl mwyaf o dlodi. Mae hyn yn cynnwys plant sy’n 
derbyn gofal, lleiafrifoedd ethnig penodol a phlant a 
theuluoedd ag anableddau. Mae camau i drechu tlodi a 
lleihau anghydraddoldebau yn cael eu cymryd o hyd, gan 
gysylltu amcanion ein Strategaeth Tlodi Plant â’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol i wella canlyniadau. 

 

 

http://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/equality-objectives/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/equality-objectives/?skip=1&lang=cy


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dull newydd 
 

Rydym ni hefyd yn datblygu dull ardal er mwyn 
trechu tlodi plant yng Nghymoedd y De. 

 
Bydd y Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Cymoedd 
yn goruchwylio ymagwedd newydd at fuddsoddi yn 
nyfodol y cymoedd. Bydd y tasglu’n gweithio gyda 

phobl sy’n byw yn y cymoedd, busnesau, 
llywodraeth leol, y trydydd sector a sefydliadau 
dinesig i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd ar gyfer 

mewnfuddsoddiad a thwf economaidd. 
 

Un o rolau allweddol y tasglu fydd gwella 
gwasanaethau prif ffrwd, yn enwedig ym maes 
iechyd, addysg a thai, a darparu ffocws ar gyfer 

ymgysylltu â’r gymuned i hyrwyddo’r cymoedd fel lle 
da i fyw, gweithio a buddsoddi. 

 

Trechu Tlodi Plant – Cyfeiriad i’r Dyfodol 

Cyllid Ewropeaidd 

 
Mae cyllid Ewropeaidd wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o 
ddarparu llawer o’n rhaglenni a’n mentrau trechu tlodi sy’n helpu i 
liniaru effaith tlodi plant. Cyflwynodd Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop (ESF) 2014-2020 trechu tlodi fel thema trawsbynciol, gan 
sicrhau bod 20 y cant o’r cyllid yn canolbwyntio ar drechu tlodi. 
 
Mae’n rhy fuan i ddweud sut y bydd pethau’n datblygu yn dilyn y 
refferendwm ar ein haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Fodd 
bynnag, rydym wedi derbyn sicrwydd y bydd Cymru’n gwneud 
cyfraniad llawn at benderfynu ar delerau ein hymadawiad a sut y 
byddwn yn ymgysylltu ag Ewrop yn y dyfodol. 
 
Mae’r Prif Weinidog wedi gofyn am gael parhau i gyfrannu at brif 
raglenni’r UE hyd ddiwedd 2020 er mwyn darparu cysondeb tra 
bod trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer y tymor hwy. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru’n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod 
penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU yn ystyried 
buddiannau Cymru a’n pryderon ynglŷn â’r effaith ar swyddi, twf 
a’r economi. Byddwn yn gofyn i Lywodraeth y DU esbonio sut y 
bydd yn darparu cyllid i gymryd lle cronfeydd sylweddol yr UE. I’r 
perwyl hwn, byddwn yn edrych yn ofalus ar y setliad datganoli a 
diwygiad o Fformiwla Barnett i sicrhau na fydd Cymru ar ei cholled 
o ganlyniad i adael yr UE. 

 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/taskforce-for-the-valleys/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/europeansocialfund/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/europeansocialfund/?skip=1&lang=cy


 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd graddol yn 
gwella canlyniadau i blant sy’n byw mewn tlodi. Mae cyflogaeth 
yng Nghymru yn agos i’r ffigurau uchaf erioed ac mae llai o 
blant nag erioed yn byw ar aelwydydd heb waith. Rydym hefyd 
wedi cau’r bwlch o ran cyraeddiadau addysgol rhwng plant sy’n 
gymwys am brydau ysgol am ddim a’r rhai nad ydynt, ac rydym 
wedi rhagori ar ein targed ar gyfer disgyblion eFSM sy’n 
cyflawni’r lefel ddisgwyliedig yn y Cyfnod Sylfaen. 
 
Fodd bynnag, mae can ran y plant sy’n byw mewn tlodi incwm 
cymharol yn parhau’n uchel ac efallai y byddant yn cynyddu yn 
ystod y pum mlynedd nesaf. Mae’r IFS wedi rhagweld y bydd 
tlodi plant cymharol yn y DU (cyn costau tai) yn cynyddu o 17.1 
y cant yn 2013/14 (2.3 miliwn o blant) i 25.7 y cant (neu 3.6 
miliwn o blant) yn 2020-21. Bydd hyn yn rhannol oherwydd 
effaith newidiadau ym mholisi llywodraeth y DU ar incwm 
aelwydydd. 
 
Gydag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i drechu tlodi plant yn 
amlwg, mae’n rhaid i ni gydnabod nad ydym yn mynd i wireddu 
ein huchelgais i gael gwared ar dlodi plant erbyn 2020. Nid oes 
gan Lywodraeth Cymru y prif ysgogiadau polisi na chyllid a 
fyddai’n ein galluogi i gyflawni’r newid sylweddol sydd ei angen 
cyn 2020. 
 
Mae angen i ni ddatblygu dull amgen mwy realistig, lle byddwn 
yn canolbwyntio ar yr elfennau hynny o dlodi plant y gall 

Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus ledled Cymru 
ddylanwadu’n uniongyrchol arnynt. 
 
Bydd ein Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn parhau i 
gynnig y fframwaith deddfwriaethol i drechu tlodi plant yng 
Nghymru. Mae’n gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru a 
chyrff cyhoeddus enwebedig i bennu amcanion i drechu tlodi 
plant.  
 
Mae gennym hefyd y cyfle i defnyddio Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau bod y sector 

cyhoeddus cyfan yn gweithio mewn modd cydlynol er mwyn 
rhoi ar waith ein camau gweithredu i drechu tlodi yng Nghymru. 
 
Ym mis Tachwedd, cyhoeddwyd cyfres o Amcanion Llesiant a 
fydd yn cynyddu ein heffaith wrth gyflawni’r nodau llesiant sydd 
wrth wraidd y Ddeddf. Mae’r Amcanion Llesiant yn dangos ein 
hymrwymiad i gefnogi teuluoedd ac mae gennym ffocws clir ar 
drechu tlodi. Maent yn adlewyrchu llawer o amcanion 
Strategaeth Tlodi Plant 2015, gan gynnwys camau i greu’r 
amodau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn, gwella 
deilliannau addysgol, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
iechyd, helpu pobl i gyflogaeth gynaliadwy a chreu amodau ar 
gyfer twf economaidd a chyflogaeth cynaliadwy. Bydd yr 
ymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen yn cyfrannu’n 

hollbwysig at gyflawni’r amcanion hyn. 
 
 

Uchelgais i Ddileu Tlodi Plant yng Nghymru 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=cy


 
 

 
 
Mesur Cynnydd wrth Symud Ymlaen 
 
O dan Ddeddf 2015, bydd cyfres o 46 o Ddangosyddion 
Cenedlaethol i Gymru yn mesur cynnydd cenedlaethol tuag at 
gyflawni ein hamcanion a’r saith nod llesiant. Mae nifer o’r rhain 
yr un fath â’r dangosyddion poblogaeth sy’n cael eu defnyddio 
ar hyn o bryd i asesu cynnydd wrth gyflawni amcanion 
Strategaeth Tlodi Plant 2015, gan gynnwys cyrhaeddiad 
addysgol, nifer y bobl ifanc NEET, cyflogaeth, deilliannau 
iechyd a sgiliau. 
 
Bydd cynnydd o ran trechu tlodi plant ar lefel Cymru eu hasesu 
gan ddefnyddio’r Dangosyddion Cenedlaethol sy’n ategu Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y gall Llywodraeth 
Cymru effeithio fwyaf arnynt. 
 
Byddwn yn adrodd ar y Dangosyddion Cenedlaethol drwy 
Adroddiad Llesiant Blynyddol Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i 
fonitro cynnydd a deall y cyfraniad mae pawb yn ei wneud. 
Bydd hefyd yn cefnogi dull cenedlaethol drwy Gymru o drechu 
tlodi. 
 
Byddwn hefyd yn parhau i adrodd bob tair blynedd ar y graddau 
y cyflawnwyd yn ein strategaeth tlodi plant, fel sy'n ofynnol gan 
y Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Uchelgais i Ddileu Tlodi Plant yng Nghymru 



 
 

Rydym ni’n gwybod na allwn ni gyflawni’r amcanion yn 
yr agenda hon ar ein pen ein hunain.  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn dweud o hyd nad oes modd iddi 
drechu tlodi ar ei phen ei hun. Mae angen i ni barhau â’n gwaith a 
chreu cysylltiadau agosach â’r sector preifat, y sector cyhoeddus, 
y trydydd sector, cyrff cyhoeddus a phartneriaid allanol eraill i 
gyflawni’r amcanion yn yr agenda hon. Ar yr adeg hon o 
ansicrwydd economaidd, mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud y 
defnydd gorau o’n hadnoddau trwy gydweithredu.  
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
darparu fframwaith ar gyfer cryfhau ein hymagwedd gydweithredol 
at drechu tlodi yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn sicrhau bod y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus newydd yn ymgysylltu â 
phobl eu hardal, gan gynnwys plant a phobl ifanc, wrth ddatblygu 
eu hamcanion llesiant. Gellir cynnwys hefyd ddadansoddiad o 
lesiant ar gyfer grwpiau penodol, megis y rhai sy’n agored i niwed 
neu’n ddifreintiedig, gan gynnwys plant. Mae’r ymagwedd hon yn 
golygu y dylai amcanion llesiant adlewyrchu anghenion pobl leol a 
chymunedau lleol. 
 
Yn ogystal, rydym wrthi’n datblygu rhaglen ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid allanol ar ein dull o greu cymunedau gwydn. Byddwn 
yn cael barn pobl ar sut rydym yn ymgysylltu, yn cefnogi ac yn 
cryfhau cymunedau trwy ddull sy’n canolbwyntio ar wydnwch  
 
 

cymunedau i hyrwyddo cyfleoedd i bawb. Bydd y dull hwn yn rhan 
allweddol o’r agenda trechu tlodi. 
 
 
Wrth i ni ddatblygu’r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Rhaglen 
Lywodraethu, un o rolau allweddol Llywodraeth Cymru fydd 
sicrhau ein bod yn gweithio’n agosach gyda phartneriaid i gyflawni 
ein huchelgais, sef y dylai pob plentyn a pherson ifanc gael y 
dechrau gorau posibl mewn bywyd a’r cyfle i ffynnu a llwyddo. Dim 
ond trwy weithio mewn partneriaeth y gallwn ni obeithio cyflawni’r 
newid cyflym a’r lefel newid sydd eu hangen i ddileu tlodi plant yng 
Nghymru. 

 

Bydd ein dull cydweithredol yn hollbwysig i’n 
llwyddiant.  
  

 

Parhau â Dull Cydweithredol 


