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Fy mhrif flaenoriaeth yw creu swyddi,
sicrhau twf a threchu tlodi. Rwyf wedi
rhoi cyfarwyddyd i’r Gwasanaeth
Sifil ddefnyddio holl beirianwaith
y llywodraeth, a galw ar y sector
cyhoeddus ehangach yng Nghymru,
i weithio fel un er mwyn cyflawni’r
amcanion hyn.

Cyflwyniad Prif Weinidog Cymru
Pan ofynnais am fandad yn yr etholiad diwethaf,
fe wnes i hynny ar y sail y byddwn yn sefyll yn
gadarn dros Gymru ac yn arwain Llywodraeth a
fyddai’n llwyddo i gyflawni. Mae’r ail adroddiad
blynyddol hwn ar ein Rhaglen Lywodraethu yn brawf
o’r ymrwymiad hwnnw. Mae’n dangos yr hyn yr
ydym wedi’i gyflawni yn ystod dwy flynedd gyntaf
y Llywodraeth hon, ac mae’n agored ynglŷn â’r hyn
sydd eto i’w wneud.
Gwelwyd newid mawr yn amgylchedd polisi
ehangach y DU dros y blynyddoedd diwethaf.
Mae polisïau cynilo a lles Llywodraeth y DU yn brathu
i’r byw ac mae’r darlun economaidd yn parhau i fod
yn ansicr.
Yma yng Nghymru, rydym yn wynebu’r un heriau
strwythurol allweddol. Rydym am ddatblygu economi
sy’n gallu creu’r swyddi a’r cyfoeth sydd eu hangen i
ddiwallu anghenion ein holl ddinasyddion. Rydym am
greu cymdeithas deg, gynhwysol a ffyniannus. Am y
tro cyntaf, mae’r Cynulliad yn defnyddio pwerau
deddfu sylfaenol ac yn newid cyfreithiau ein gwlad
fel y gwelwn ni yn dda.
Fy mhrif flaenoriaeth yw creu swyddi, sicrhau twf
a threchu tlodi. Rwyf wedi rhoi cyfarwyddyd i’r
Gwasanaeth Sifil ddefnyddio holl beirianwaith y
llywodraeth, a galw ar y sector cyhoeddus ehangach
yng Nghymru, i weithio fel un er mwyn cyflawni’r
amcanion hyn.
O ran yr economi, er gwaethaf y cefndir ehangach
hynod anodd, mae’r dangosyddion allweddol yn
tystio i’r ffaith ein bod yn llwyddo i symud yn ein
blaenau. Rydym wedi gweld twf graddol ers 2010
ac mae ein cyfraddau cyflogaeth yn galonogol.
Mae’n perfformiad o’i gymharu â gweddill y DU yn
gwella hefyd. Mae hyn yn arwydd da, ond rhaid i ni
beidio â gorffwys ar ein rhwyfau. Dyna pam rydym
yn mynd ati i ddatblygu’n seilwaith a’r cymorth a
roddwn i fusnesau. Rydym wedi dyrannu £400 miliwn
yn ychwanegol ar gyfer y blaenoriaethau yn ein
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, megis gwella
ffordd Blaenau’r Cymoedd; y rhwydwaith ffibr ar gyfer
Band Eang y Genhedlaeth Nesaf; a rhoi Maes Awyr
Caerdydd dan berchnogaeth gyhoeddus er mwyn

diogelu ei ddyfodol. Rydym hefyd wedi datblygu
mentrau ariannol arloesol – ym maes trafnidiaeth,
addysg a thai – a fydd yn arwain at fuddsoddi
tua £900 miliwn yn fwy mewn seilwaith dros y
blynyddoedd nesaf. Mae’n prif raglen gyflogaeth,
Twf Swyddi Cymru, wedi rhagori ar ei tharged
blynyddol o greu 4,000 o gyfleoedd cyflogaeth ar
gyfer ein pobl ifanc ddi-waith.
Mae rhaglen gynilo a diwygio lles Llywodraeth
y DU yn gryn her i’n hymdrechion i drechu tlodi.
Mae camau ar droed ledled Llywodraeth Cymru
i liniaru’r effeithiau gwaethaf ac i greu ffyrdd o
helpu unigolion a theuluoedd i droi eu cefn ar dlodi.
Ail‑lansiwyd Cymunedau yn Gyntaf, gan roi pwyslais
cliriach ar wella iechyd ac ar ddatblygu dysgu a
ffyniant yn ein cymunedau difreintiedig. Rydym wrthi
hefyd yn dyblu niferoedd y plant a fydd yn elwa
ar y rhaglen Dechrau’n Deg er mwyn sicrhau eu
bod yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.
Mae’r camau hyn, ynghyd ag amryw o ymyriadau
eraill, yn cydnabod natur hirdymor y materion sy’n
ein hwynebu.
Mae ein hiechyd fel cenedl yn gwella mewn sawl
ffordd. Rydym yn byw’n hirach ac rydym yn fwy
effeithiol wrth fynd i’r afael â chlefyd y galon,
canser a strôc. Mae yna hefyd rai arwyddion
calonogol bod y bwlch rhwng canlyniadau iechyd
y cyfoethog a’r tlawd yn dechrau cau. Er hynny,
mae’r gwasanaeth iechyd yn wynebu galw na
welwyd ei debyg o’r blaen ac mae’r pwysau ar ein
hysbytai’n golygu ei bod hi’n fwyfwy anodd manteisio
ar wasanaethau. Mewn ymateb, rydym yn gweithredu
i wella ansawdd gwasanaethau a’u gwneud
yn fwy diogel ac rydym yn deddfu
ar roi organau, gwella’r
ddarpariaeth iechyd meddwl
a diogelwch bwyd. Ond y
bygythiadau mwyaf i’n
hiechyd yw’n ffyrdd ni ein
hunain o fyw. Os ydym
am i’n gwasanaeth
iechyd lwyddo i
hyrwyddo iechyd
da, yn hytrach

nag ymdopi â salwch yn unig, rhaid i ni barhau i
ddatblygu’r GIG yn ysbryd yr egwyddorion fu’n sail
i’w sefydlu.
Mae cyrhaeddiad addysgol ein plant yn parhau i
wella, ond mae’n amhosibl anwybyddu’r dystiolaeth
bod cymariaethau rhyngwladol yn dangos ein bod ar
ei hôl hi o gymharu â’r perfformwyr gorau. System
addysg o’r radd flaenaf, gyda lefelau cyrhaeddiad
uchel, yw’n nod, a dyna yw sail ein gwaith ar wella
ysgolion. Wrth reswm, bydd hi’n cymryd amser i ni
weld effaith lawn y camau hyn ar unigolion – ac, yn y
pen draw, ar ein heconomi – ond does dim dwywaith
bod pethau’n gwella yn hyn o beth. Rydym wedi
deddfu ar safonau ysgolion, wedi gwella sgiliau
430 o athrawon newydd drwy’r Radd Meistr mewn
Addysg ac rydym wedi cryfhau ein strwythur Addysg
Uwch drwy greu Prifysgol De Cymru, a fydd yn un o’r
chwe sefydliad mwyaf yn y DU.

Mae’r Rhaglen Lywodraethu’n nodi’r hyn yr ydym yn
ei wneud, yr amcanion y bydd y camau hynny’n helpu
i’w cyflawni a’r mesurau y byddwn yn eu defnyddio
i asesu’r effaith y mae’r llywodraeth yn ei chael ar y
pethau sydd bwysicaf i ni. Yn Adroddiad Blynyddol
2013, cewch weld yr wybodaeth ddiweddaraf am y
camau hynny a sut hwyl y mae Llywodraeth Cymru
yn ei chael arni. Mae’n dangos sut rydym wedi
sefyll dros Gymru a sut rydym wedi gwireddu ein
haddewidion. Nid yw’r gwaith wedi’i orffen, o bell
ffordd, ac mae’r Llywodraeth hon yn benderfynol o
wynebu’r heriau sydd o’n blaenau.

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC
Prif Weinidog Cymru
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Pennod 1
Twf a Swyddi Cynaliadwy
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae llawer o ddangosyddion lefel uchel yn
awgrymu bod economi Cymru wedi ymdopi’n
gymharol dda â’r heriau economaidd ehangach
dros y flwyddyn ddiwethaf, gan adeiladu ar y
gwaith o sefydlogi ein sefyllfa economaidd dros
y degawd diwethaf. Fodd bynnag, mae maint yr
her, anwadalwch rhai o’r dangosyddion allweddol
a natur fwy tymor canolig y dulliau sydd ar gael
i Lywodraeth Cymru yn golygu bod rhagdybio
gormod yn beth peryglus i’w wneud.
Mae Incwm Aelwydydd Domestig Crynswth yn
parhau i dyfu ac wedi gwella ei sefyllfa o gymharu
â gweddill y DU (ac eithrio Llundain a De-ddwyrain
Lloegr), gan berfformio’n well na Gogledd Iwerddon
a Gogledd-ddwyrain Lloegr. Mae hyn yn gyson â
gwelliannau yn y farchnad lafur, gyda’r gyfradd
gyflogaeth yn codi i 69 y cant a’r bwlch rhwng lefelau
cyflogaeth yng Nghymru a’r DU yn 2012 ar lefelau na
welwyd eu tebyg ers 2 chwarter yn 2003. Yn ogystal,
mae Gwerth Ychwanegol Crynswth Cymru (GVA)
wedi gwella mewn termau absoliwt ac o gymharu â’r
DU, gan wrthdroi tuedd ar i lawr.
Efallai mai datblygu sgiliau’r gweithlu yw’r cyfraniad
mwyaf y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i’r
economi. Mae cymwysterau oedolion ar lefelau 2,
3 a 4 yn parhau i wella, ac mae hynny’n hanfodol
bwysig i’n cystadleurwydd economaidd. Mae sgiliau
lefel 2, sef y meincnod ar gyfer ymuno â’r gweithlu,
wedi bod yn tyfu’n gynt nag yn Lloegr dros y tair
blynedd ddiwethaf. Nid yw’r un peth yn wir am sgiliau
lefel 3 a 4, lle nad yw’r twf a welwyd wedi llwyddo
i atal y bwlch rhag agor ychydig. Un o’r ffactorau
arwyddocaol sydd wedi sbarduno’r gwelliant mewn
sgiliau oedolion yw’r hyn a gyflawnwyd gan y system
addysg wrth i fwy a mwy o bobl ifanc â chymwysterau
ymuno â’r gweithlu. Bydd ein cynlluniau clir i wella
perfformiad ein hysgolion, colegau a phrifysgolion yn
helpu i gau’r bylchau hyn, ond mae’n amlwg y bydd
tipyn o oedi cyn y bydd y rheini a fydd yn elwa ar y
cynlluniau hynny yn gallu cymryd eu lle yn y gweithlu.

Mae ein seilwaith ffyrdd
a rheilffyrdd yn parhau i
berfformio’n dda wrth i ni geisio
datblygu ei gapasiti cyffredinol
drwy ein Cynllun Buddsoddi
yn Seilwaith Cymru. Mae nifer
y teithiau trên a chyfradd
gyffredinol y rheini sy’n fodlon
â’r gwasanaeth a gynigir yn
cynyddu, ac mae’r ffigurau’n
well na chyfartaledd y DU.
Fodd bynnag, mae cyfraddau
teithio ar fysiau wedi aros yn
hynod o ddigyfnewid dros y
tair blynedd ddiwethaf. Bydd y
gallu i fanteisio ar wasanaethau
band eang yn ffactor allweddol a fydd yn ysgogi twf
a swyddi yn y dyfodol ac rydym yn disgwyl y bydd
prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru yn
ein helpu i symud o fod yn y pedwerydd safle ymysg
gwledydd y DU i fod yn un o’r gwledydd mwyaf
blaengar yn y byd. Yn y cyfamser, rydym wedi gwella’r
signal ffôn symudol 2G a 3G, ac mae bellach yn
cyfateb i’r hyn sydd ar gael yng ngwledydd eraill y DU.
Mae’r data diweddaraf ar allyriadau nwyon tŷ gwydr
yng Nghymru yn deillio o 2010. Er ei fod yn dangos
cynnydd o’r naill flwyddyn i’r llall o 2009 ymlaen,
mae’n rhan o duedd gyffredinol ar i lawr dros y
degawd blaenorol. Un o amcanion ein polisïau yw
sicrhau bod y duedd hon yn dod yn rhan annatod
o’n holl waith, a gwelir hynny yn y cynnydd yn lefel
y trydan a gynhyrchir o ynni adnewyddadwy a’r
gostyngiad yn lefelau’r defnydd domestig o drydan
a nwy.
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Ein camau
Mae economi Cymru yn gweithredu o fewn
cyd‑destun byd-eang ac mae’n dibynnu ar y polisïau
ariannol, cyllidol a lles a bennir gan Lywodraeth y
DU. Mae ein rhaglen yn datblygu twf a swyddi drwy
weithredu ym mhob maes y gallwn ni, fel llywodraeth
ddatganoledig, weithredu ynddo. Dros y flwyddyn
ddiwethaf, mae’r camau a gymerwyd gennym wedi
mynd i’r afael â’r heriau gwirioneddol sy’n ein
hwynebu, fel a ganlyn:
Rydym wedi cefnogi’r economi a byd busnes
drwy, er enghraifft
• Gwblhau’r gwaith o sefydlu’r saith Ardal Fenter
yng Nghaerdydd, Glannau Dyfrdwy, Glynebwy,
Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Eryri, Sain Tathan a
Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn.
• Sefydlu gwasanaeth (siop un stop) Busnes Cymru
ym mis Ionawr 2013.
• Parhau i gefnogi’r 38 o gwmnïau angori sy’n
bwysig i ranbarth neu sector.
• Sefydlu’r Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau,
sy’n werth £6 miliwn.
• Symud ymlaen i gam 2 o Gronfa Twf Economaidd
Cymru, gan roi grantiau i greu a diogelu swyddi.
• Rhoi Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru,
sy’n werth £100 miliwn, ar waith.
• Defnyddio’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd
i gefnogi cynllun JEREMIE, sy’n cael ei ariannu
gan Gyllid Cymru, ac sydd eisoes wedi ymrwymo
i roi swm o £11 miliwn i ryw 500 o fusnesau
bach a chanolig yng Nghymru, gan greu 1,600 o
swyddi gros.
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Rydym wedi gwella sgiliau Cymru ar gyfer
cyflogaeth drwy, er enghraifft
• Gyhoeddi ‘Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu
Ieuenctid 6 phwynt’ newydd ym mis Ionawr 2013.
• Rhagori ar y targed blynyddol o greu 4,000 o
swyddi drwy ‘Twf Swyddi Cymru’, gyda chymorth
Cronfa Gymdeithasol Ewrop, gan helpu pobl ifanc
ddi-waith.
• Helpu 56 o gwmnïau i greu swyddi newydd drwy
Twf Swyddi Cymru II.
• Helpu 1,774 o bobl ifanc i ddilyn prentisiaethau
drwy’r rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau.
Rydym wedi gwella’n seilwaith drwy,
er enghraifft
• Gontractio BT ym mis Gorffennaf 2012 i ddarparu
prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru
– buddsoddiad o £400 miliwn, gyda chymorth
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i sicrhau ein
bod ar flaen y gad o ran darparu band eang cyflym.
• Sicrhau dyfodol ffyniannus Maes Awyr Caerdydd
drwy ei roi mewn perchnogaeth gyhoeddus o dan
arweinyddiaeth fasnachol.
• Darparu’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol
i ysgogi buddsoddiad, er enghraifft drwy
drydaneiddio Llinellau’r Cymoedd, £170 miliwn
ar gyfer gwella priffyrdd drwy’r fenter fenthyca
ym maes llywodraeth leol a chwblhau’r gwaith o
ddeuoli ffordd Blaenau’r Cymoedd.
Rydym wedi creu economi carbon isel
gynaliadwy drwy, er enghraifft
• Gyhoeddi’r Fframwaith Cyfrifoldeb Cymdeithasol
Corfforaethol ym mis Medi 2012.
• Rhoi cyngor ar arbed ynni i dros 11,100 o gartrefi
a chyflwyno mesurau gwella ynni mewn dros 5,000
o gartrefi a oedd mewn tlodi tanwydd drwy’r
rhaglen ‘Nyth’.
• Rhoi £45 miliwn o arian cyhoeddus drwy ‘Arbed 2’
i wella effeithlonrwydd ynni domestig a lleihau
allyriadau carbon.

Pennod 2
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru
Cymru: lle rydyn ni arni?
Ochr yn ochr â’r awdurdodau lleol, rydym wedi
bod yn gweithio i wella gwasanaethau
cyhoeddus. Cafodd 21 o’r 22 awdurdod lleol y
cyllid llawn sydd ar gael o dan eu cytundebau
canlyniadau yn 2011-12, sy’n dangos eu bod
wedi sicrhau gwelliannau o ran y 10 canlyniad y
cytunwyd arnynt ac sy’n ymdrin â phob math o
wasanaethau a swyddogaethau.
Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, roedd lefelau
allgáu digidol ar eu hisaf erioed (27 y cant) ym
mis Medi 2012. Nodwyd bod y cyfleusterau TG sydd
ar gael am ddim mewn dros 280 o lyfrgelloedd yng
Nghymru wedi’u defnyddio am 2.1 miliwn o oriau.
Mae mwy a mwy o wasanaethau cyhoeddus yn
cael eu darparu ar-lein, ac roedd dros 400,000 o
ymweliadau â gwefannau GIG Cymru yn 2012-13.

Mae’r dangosyddion
perfformiad sydd i’w gweld
ym mhenodau eraill y Rhaglen
yn ffordd arall o fesur a yw’r
gwasanaethau cyhoeddus a
ddarperir yn rhai effeithlon ac
effeithiol sydd o fewn cyrraedd
hwylus i bobl.

Ein camau
Nod ein hagenda gwella
gwasanaethau cyhoeddus
yw cryfhau’r ddarpariaeth
drwy ddatblygu’r gweithlu
gwasanaethau cyhoeddus, sicrhau cyllid priodol a
hyrwyddo cydweithredu. Dros y flwyddyn ddiwethaf,
mae’r camau a gymerwyd wedi gwneud hynny mewn
pedair ffordd:

Mae cydweithredu’n rhan bwysig o’n hagenda ar
gyfer gwasanaethau cyhoeddus, a llwyddwyd i sicrhau Rydym wedi cryfhau democratiaeth leol drwy,
er enghraifft
gwerth £18.7 miliwn o fuddiannau mesuradwy drwy
fynd ati i gaffael gwasanaethau ar y cyd.
• Gyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth)
(Cymru) ym mis Tachwedd 2012 i wella’r modd y
Hefyd, ar gyfer yr adroddiad blynyddol hwn, rydym
cynhelir adolygiadau etholiadol gan y Comisiwn
wedi gallu defnyddio’r canlyniadau a gafwyd ar ôl
Ffiniau Llywodraeth Leol.
blwyddyn gyntaf lawn Arolwg Cenedlaethol Cymru i
gael syniad o ba mor fodlon yw pobl ar amrywiaeth
• Cyflwyno’r Bil Archwilio Cyhoeddus yng
eang o wasanaethau cyhoeddus.
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod
yr Archwilydd Cyffredinol yn atebol iddo wrth
Yn gyffredinol, dywedodd y rhan fwyaf o bobl
archwilio democratiaeth leol.
(57 y cant) fod eu hawdurdod lleol yn darparu
• Gweithredu rhagor o’r darpariaethau ym Mesur
gwasanaethau o ansawdd uchel. Pan ofynnwyd
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 fel y bo modd
iddynt roi sgôr i wasanaethau iechyd, y system
gwneud penderfyniadau lleol agored a thryloyw a
addysg a gwasanaethau trafnidiaeth ar raddfa o
helpu aelodau etholedig i ddwyn Cabinetau i gyfrif
sero (gwael iawn) i ddeg (da iawn), y sgôr gyfartalog
am y penderfyniadau a wnânt.
oedd 6.4 ar gyfer iechyd, 6.4 ar gyfer addysg a 6.0 ar
gyfer trafnidiaeth. Mae hyn yn bositif, yn enwedig o
Rydym wedi cefnogi gwelliant parhaus drwy,
ystyried y cyfyngiadau ariannol tynn ar ddarparwyr
er enghraifft
gwasanaethau o ganlyniad i doriadau gwariant
Llywodraeth y DU. Mae’r wybodaeth hon hefyd yn
• Gyflwyno Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth
llinell sylfaen ddefnyddiol y gallwn ei defnyddio i
Leol (Cymru) i leihau biwrocratiaeth ar gyfer
asesu gwelliannau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
awdurdodau a meithrin mwy o berchnogaeth ar
ddeddfau lleol.
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• Cyflwyno ‘Rhaglen Datblygu Arweiniad Ariannol
y Sector Cyhoeddus’ ar gyfer uwch weithwyr
ariannol proffesiynol.
• Lansio ‘Academi Cymru’ ym mis Medi 2012 i
wella’r gwasanaeth datblygu sgiliau arwain
a rheoli sydd ar gael i’r sector cyhoeddus
yng Nghymru.
Rydym wedi sicrhau bod ein cyllid yn cefnogi
dulliau cryfach a mwy effeithiol o ddarparu
gwasanaethau drwy, er enghraifft
• Sicrhau mwy o arian yn y setliad llywodraeth leol,
er gwaethaf y pwysau arall sydd ar gyllideb Cymru.
• Diogelu cyllidebau ysgolion a gwasanaethau
cymdeithasol drwy’r setliad llywodraeth leol.
• Cefnogi swyddfeydd post drwy roi swm o
£1.75 miliwn yn 2012-13 i sicrhau eu bod yn
cynnig gwasanaethau pwysig i gymunedau lleol.
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Rydym wedi sicrhau cydweithredu effeithiol
rhwng gwasanaethau cyhoeddus drwy,
er enghraifft
• Leihau’r baich cynllunio statudol fel y bo gan
21 o’r 22 ardal awdurdod lleol bellach gynllun
integredig sengl ar waith sy’n amlinellu sut y bydd
gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i’r afael â
blaenoriaethau lleol.
• Sefydlu comisiwn annibynnol i adolygu’r gwaith o
lywodraethu a darparu gwasanaethau cyhoeddus
er mwyn sicrhau bod y trefniadau gorau ar waith.
• Cyhoeddi ym mis Mawrth 2013 y penderfyniad
i greu Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i brynu
gwerth dros £1 biliwn o nwyddau a gwasanaethau
cyffredin a ddarperir i’r sector cyhoeddus.

Pennod 3
Addysg
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae cyrhaeddiad addysgol disgyblion yng
Nghymru wedi bod yn gwella’n raddol ers
2006/07. Mae canran y disgyblion ysgol 15 oed
sy’n cyflawni safon sy’n gyfwerth â 5 TGAU gradd
A* i C wedi cynyddu 5.4 y cant mewn 5 mlynedd.
Mae yna arwyddion calonogol bod y bwlch
cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion difreintiedig wedi
dechrau cau ers 2009/10, a bod nifer y disgyblion
sy’n aros yn yr ysgol ar ôl 16 oed yn cynyddu.
Mae’r darlun cyffredinol o ran perfformiad
ysgolion yn gwella ond rydym wedi cydnabod
bod angen i ni wella’n gynt er mwyn dal i fyny’n
rhyngwladol a sicrhau bod gan ein plant yr hyn
sydd ei angen arnynt er mwyn cystadlu.
O ystyried bod amser yn mynd heibio cyn bod y
gwelliant mewn perfformiad ysgolion i’w weld
yng nghanlyniadau’r disgyblion, bydd yn cymryd
amser i ganlyniadau’n gwaith yn hyn o beth ddod
i’r amlwg. Fodd bynnag, mae gwella perfformiad
ysgolion yn ganolog i’n gwaith, ac rydym yn llwyddo
i wneud cynnydd o ran datblygu llythrennedd a
rhifedd. Mae gwaith caled gweithwyr addysgu
proffesiynol wedi arwain at gynnydd o 5 y cant mewn
cyrhaeddiad dros y flwyddyn ddiwethaf yn yr
ysgolion hynny sydd yn y bandiau ar gyfer ysgolion
sy’n wynebu’r her fwyaf. Mae presenoldeb mewn
ysgolion cynradd ac uwchradd ar ei lefel uchaf ers
i ni ddechrau casglu’r data. Hefyd, mae cyfran y
disgyblion cynradd ac uwchradd sy’n cael addysg
drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn cynyddu’n
gyson ers datganoli. Mae’r gwelliannau hyn i’w
gweld ochr yn ochr â chynnydd (i 81 y cant) yn y nifer
sy’n llwyddo i gwblhau cyrsiau Addysg Bellach.
Mae’r seilwaith Addysg Uwch yn cael ei gryfhau, ni
chodir unrhyw dâl ar fyfyrwyr ymlaen llaw, cyn iddynt
ddechrau ar eu haddysg uwch ac mae 27.1 y cant o
ddisgyblion sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig yn
mynd yn eu blaen i faes addysg uwch. Rydym wedi
sefydlu proses o gasglu data sylfaenol pan fo plant
yn ymuno â’r system addysg, a gellir defnyddio’r data
hynny wedyn yng nghyswllt ein hymyriadau allweddol

drwy’r rhaglen Teuluoedd
yn Gyntaf a’r Gwasanaeth
Integredig Cymorth i
Deuluoedd. Bydd y llinellau
sylfaen hyn yn caniatáu i ni
fesur ac adrodd ar y cynnydd
rydym yn ei wneud o ran
gwella profiadau yn ystod y
blynyddoedd cynnar.

Ein camau
Mae gwella sgiliau’r gweithlu
yn rhan allweddol o’r
cyfraniad y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i’n
cystadleurwydd economaidd ac mae’n allweddol
hefyd i’r gwaith o dorri’r cylch tlodi ac amddifadedd
ar gyfer unigolion a’u teuluoedd. Rydym wedi
amlinellu’r agenda sydd gennym er mwyn sicrhau
safle uwch i Gymru ar yr ysgol ryngwladol drwy
greu system addysg a sgiliau sy’n perfformio’n
dda. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r camau a
gymerwyd gennym wedi cefnogi’r amcan hwn mewn
pedair ffordd:
Rydym wedi gwella profiadau yn ystod y
blynyddoedd cynnar drwy, er enghraifft
• Ehangu ‘Dechrau’n Deg’ yn unol â’n hymrwymiad
i ddyblu (i 36,000) nifer y plant sy’n elwa ar
gymorth yn eu blynyddoedd cynnar.
• Ymestyn y Gwasanaethau Integredig Cymorth
i Deuluoedd i ardaloedd 13 o awdurdodau lleol er
mwyn sicrhau bod modd cynnig cymorth holistaidd,
sy’n cynnwys ymatebion gan nifer o asiantaethau,
i deuluoedd sy’n agored i niwed.
• Helpu awdurdodau lleol i gynllunio gwasanaethau
Teuluoedd yn Gyntaf effeithiol, gan ddarparu
ymyrraeth gynnar i deuluoedd, yn enwedig y rhai
sy’n byw mewn tlodi.
• Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion i
sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau i’w
haddysg.
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Rydym wedi gwella cyrhaeddiad ysgolion,
er enghraifft drwy

Rydym wedi datblygu Addysg Cyfrwng
Cymraeg drwy, er enghraifft

• Ddiogelu cyllidebau addysg ar gyfer ysgolion
rhwng 2011-12 a 2014-15 drwy neilltuo 1 y cant
yn fwy na’r gyfradd newid yng nghyllideb Cymru,
a thrwy sicrhau bod 81 y cant o gyllid awdurdodau
lleol yn mynd yn syth i ysgolion.
• Lansio ‘Hwb’, cyfrwng dysgu rhithwir sy’n galluogi
ysgolion i gael gafael ar adnoddau ar-lein o bob
cwr o’r byd, a gwefan Dysgu Cymru i athrawon.
• Lansio’r Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol
ym mis Medi 2012 er mwyn gwella ymarfer
proffesiynol. Mae 430 o athrawon newydd
gymhwyso wedi dechrau ar y cwrs.
• Cyhoeddi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
Cenedlaethol ym mis Ionawr 2013 i sicrhau bod
sgiliau sylfaenol yn cael eu haddysgu’n effeithiol
i bawb.
• Cyhoeddi data bandio ysgolion uwchradd ym
mis Rhagfyr 2012 ar wefan ‘fyysgolleol.cymru.gov.
uk’ i sicrhau atebolrwydd a thryloywder.
• Cyflwyno Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion
(Cymru), a gafodd Gydsyniad Brenhinol ym
mis Mawrth 2013.
• Cymeradwyo dros 30,000 o geisiadau am Lwfans
Cynhaliaeth Addysg ar gyfer dysgwyr 16-19 oed.

• Roi’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg
ar waith.
• Cyflwyno Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn
Addysg ar gyfer awdurdodau lleol, a fydd yn dod
yn statudol o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru).
• Dyrannu £6.9 miliwn i ddarparu Addysg Uwch
Cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol.
Rydym wedi gwella Addysg Bellach ac Uwch
drwy, er enghraifft
• Gwblhau’r Adolygiad Cynllunio a Chyllido Ôl-16
er mwyn datblygu system newydd sy’n deg, yn syml
ac sy’n cynnig yr hyn y mae pobl am ei gael.
• Cwblhau arolwg Llais y Dysgwr o 50,000 o
ddysgwyr ym mis Ebrill 2013 i sicrhau bod
defnyddwyr yn gwneud cyfraniad allweddol at
benderfyniadau ym maes Addysg Bellach.
• Ad-drefnu Addysg Uwch drwy uno Casnewydd a
Morgannwg i ffurfio Prifysgol De Cymru.
• Sicrhau bod Prifysgolion Cymru yn gwella
mynediad a phrofiad y myfyriwr cyn codi mwy na
£4,000, a chadw grantiau i fyfyrwyr sy’n hanu o
Gymru ar lefel sy’n unol â chostau 2010/11.
• Ehangu mynediad drwy Brifysgol Blaenau’r
Cymoedd.

Pennod 4
Gofal Iechyd yn yr 21ain Ganrif
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae dangosyddion allweddol iechyd y genedl yn
awgrymu ein bod, mewn sawl ystyr, yn iachach nag
erioed. Eto, mae’r gwasanaeth iechyd yn wynebu
galw na welwyd ei debyg o’r blaen, lle mae’r
prif heriau’n deillio o’r problemau iechyd cronig
sy’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n heneiddio a
newidiadau o ran ffordd o fyw. Cymru sydd â’r
gyfran fwyaf o bobl dros 85 oed yn y DU, ac mae’r
ffigur hwn yn parhau i godi. Erbyn hyn, mae 3 y
cant o oedolion dros 65 oed wedi cael eu cofrestru
â dementia; cynnydd o 20 y cant yn y 5 mlynedd
ddiwethaf yn unig. Er bod mwy o bwysau ar
wasanaethau’r GIG, ac er bod disgwyliadau cleifion
yn uwch, nid oes modd bellach, yn yr hinsawdd
economaidd sydd ohoni, ddarparu’r lefelau uwch
o gyllid sydd eu hangen er mwyn diwallu’r galw
cynyddol. Ein blaenoriaeth yw gwella cydbwysedd
gwasanaethau’r GIG dros amser, gan sicrhau, ar yr
un pryd, eu bod yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Dros y 12 mis diwethaf, mae’r galw cynyddol
wedi arwain at fwy a mwy o weithgarwch brys.
Mae’r pwysau yn hyn o beth yn arwain at rai problemau
o ran perfformiad, megis perfformiad is o ran cyrraedd
y targed o gynnig triniaeth o fewn 26 wythnos, a’r
targedau ar gyfer amseroedd ymateb ambiwlansys a’r
amseroedd aros mewn Unedau Brys. Fodd bynnag,
gall pobl ddisgwyl byw’n hirach ac mae yna arwyddion
bod y bwlch rhwng y bobl fwyaf a lleiaf difreintiedig yn
sefydlogi yn hytrach na lledu am y tro cyntaf, a hynny
ymhlith dynion a menywod fel ei gilydd. Yn ogystal,
mae cyfradd y marwolaethau o glefyd cylchrediad
y gwaed yn parhau i ostwng ac, yn 2011, roedd y
gyfradd ychydig dros hanner yr hyn ydoedd ddegawd
ynghynt. Yn yr un modd, mae cyfradd y marwolaethau
o ganser wedi gostwng 19 y cant dros yr un cyfnod.
Yn ogystal, mae 92 y cant o gleifion yn nodi eu bod yn
fodlon â gwasanaethau’r GIG. Nid yw’r gwelliannau
gwirioneddol hyn yn cael eu hadlewyrchu bob amser
yn y targedau a bennir ar gyfer y GIG. Felly, mae gwella
perfformiad y GIG drwy ganolbwyntio ar ganlyniadau
yn ganolog i’n cynlluniau i ad‑drefnu gwasanaethau er
mwyn sicrhau eu bod yn barod at y dyfodol.

Mae yna hefyd
welliannau pendant o
ran effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd y GIG.
Mae’r rhaglen newid
gwasanaethau, y gwaith o
integreiddio gwasanaethau’n
well a datblygu lleoliadau
gofal sylfaenol oll yn
helpu yn hyn o beth. O
ran canlyniadau, gwelwyd
gwelliant o ran Gofal Strôc
ym mhob un o’r ‘bwndeli’
gofal a gynlluniwyd er mwyn
sicrhau triniaeth amserol, gan olygu bod pobl yn fwy
tebygol o oroesi a gwella. Mae gwelliant graddol hefyd
yn nifer y bobl â chyflyrau cronig sy’n cael eu derbyn
i’r ysbyty o dan amgylchiadau brys ac amgylchiadau
nad ydynt yn achosion brys, ac mae hyn yn awgrymu
bod cyflyrau cronig yn cael eu rheoli’n well. Mae nifer y
llawdriniaethau sy’n cael eu canslo’n dangos tuedd ar i
lawr yn y tymor hir, gan wella profiad y claf a chaniatáu
mwy o gynllunio. Mae cyfraddau Heintiau a Gafwyd
drwy Ofal Iechyd yn parhau i ostwng o ganlyniad i bolisi
dim goddefgarwch mewn perthynas â heintiau y gellir
eu hatal. Mae cyfraddau brechu’n gwella, ond mae’r
achosion diweddar o’r frech goch wedi dangos bod
angen i ni barhau i roi blaenoriaeth i hyn.
Mae’r gwelliant a welwyd yn y canlyniadau yn dangos
bod y gwasanaeth iechyd yn gwella o ran ei ansawdd
ac o ran pa mor ddiogel ydyw, a’i fod hefyd yn gwneud
cynnydd o ran mynd i’r afael â’r heriau allweddol sydd
i’w gweld ym maes iechyd cyhoeddus. Yn bwysicaf
oll, mae cyfraddau ysmygu’n gostwng ond rydym yn
dal i fod yn awyddus i sicrhau gostyngiad pellach yn
y 23 y cant o oedolion a oedd yn ysmygu yn 2011.
Mae hwn yn ffactor allweddol o ran gwella cyfradd
y marwolaethau o ganser ac mae’n allweddol hefyd
mewn meysydd eraill, megis gwella pwysau babanod
adeg eu geni, a’r manteision sy’n deillio o hynny o ran
datblygiad y plentyn. Mae nifer y plant sy’n cael eu geni
yn pwyso llai na 2.5 cilogram yn parhau i ostwng hefyd.
Mae clefydau sy’n gysylltiedig ag alcohol a materion
eraill yn dal i fod yn her, gyda’r duedd yn gymharol
sefydlog ers 2008 a gostyngiadau calonogol yn y
niferoedd sy’n dweud eu bod yn yfed mwy na’r lefelau
7

a argymhellir. Mae’n bosibl mai gordewdra yw’r broblem
fwyaf ystyfnig sy’n ein hwynebu. Mae’r niferoedd sy’n
ordrwm ac yn ordew yn gymharol ddigyfnewid ond
mae cyfran gynyddol o’r unigolion hynny’n perthyn
i’r categori gordew. Adlewyrchir hynny yn y ffaith nad
oes unrhyw newid o ran nifer y diwrnodau y mae
oedolion yn gorfforol egnïol. Er hynny, mae’n galonogol
bod cyfraddau beichiogrwydd ymhlith merched yn eu
harddegau yn parhau i ostwng. Mae hyn yn effeithio ar
gyfleoedd bywyd y rhiant a’r plentyn, ac mae’n gwneud
cyfraniad allweddol at yr agenda trechu tlodi sydd gan
Lywodraeth Cymru.

Ein camau
Prif ddiben y GIG yw helpu’r cyhoedd i fod yn iach ac
i gynnal eu hiechyd a’u lles; mae hynny’n golygu mwy
na rheoli salwch yn unig. Er mwyn iddo fedru parhau i
sicrhau gwell canlyniadau ac ateb y galw, mae angen
iddo gynllunio a chyflawni amcanion byrdymor a
hirdymor. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r camau
a gymerwyd gennym wedi gwneud hynny mewn
tair ffordd:
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Rydym wedi gwella canlyniadau iechyd drwy
wella ansawdd y gwasanaethau a’u gwneud yn
fwy diogel, drwy, er enghraifft
• Gyhoeddi ‘Gofal Diogel, Gofal Tosturiol’,
ein fframwaith ar gyfer sicrhau ansawdd, ym
mis Chwefror 2013, a’i gwneud yn ofynnol i Fyrddau
Iechyd Lleol (BILlau) gyhoeddi datganiad ansawdd
blynyddol.
• Cyflwyno Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) i sicrhau bod
mwy o organau ar gael i’w trawsblannu.
• Gweithredu i sicrhau gwelliant pellach yn y
niferoedd sy’n llwyddo i oroesi ar ôl cael canser
drwy lansio ‘Gyda’n Gilydd yn erbyn Canser’ ym
mis Rhagfyr 2012.
• Ymgynghori ar y ‘Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd y
Galon’ ym mis Awst 2012.
• Gwella sgiliau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru drwy’r
Rhaglen Uwch Ymarferwyr Parafeddygol a ddarperir
gan Brifysgol Morgannwg.
• Cychwyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) er mwyn
sicrhau bod gan gleifion gynllun gofal a thriniaeth
holistaidd a’n bod yn dibynnu llai ar unedau iechyd
meddwl, er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu
cymorth a gofal cymunedol diogel a modern,
a chyhoeddi Strategaeth a chynllun cyflawni newydd
ar Iechyd Meddwl a Lles.

Rydym wedi sicrhau ei bod yn haws i bobl
fanteisio ar wasanaethau ac wedi gwella profiad
y claf drwy, er enghraifft
• Gofrestru dros 18,000 o bobl ar “Fy Iechyd Ar-lein”,
system sy’n galluogi cleifion sydd wedi cofrestru
mewn 220 o feddygfeydd i wneud apwyntiadau gyda
meddyg teulu, archebu presgripsiynau amlroddadwy
a diweddaru eu gwybodaeth bersonol ar adeg sy’n
gyfleus iddyn nhw.
• Ei gwneud yn haws i bobl weld meddygon teulu
drwy leihau nifer y meddygfeydd sy’n cau am hanner
diwrnod neu amser cinio ac ymestyn yr oriau agor.
(Erbyn hyn, mae 9 o bob 10 meddygfa’n cynnig
apwyntiadau rhwng 5.00 and 6.30pm o leiaf
ddwywaith yr wythnos.)
• Treialu dulliau o leihau derbyniadau i adrannau
damweiniau ac achosion brys o ganlyniad i
gamddefnyddio alcohol, megis Canolfan Triniaeth
Alcohol Caerdydd.
• Ym mis Ebrill 2013, lansio’r Cynllun Gofal Diwedd
Oes i wella’r ffordd y mae teuluoedd a gweithwyr
proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd.
• Gweithredu’r Weledigaeth ar gyfer Gwasanaethau
Mamolaeth yng Nghymru, gyda holl ddarparwyr y
GIG yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau i famau
a babanod.
• Cyhoeddi Fframwaith Iaith Gymraeg newydd ym
mis Tachwedd ar gyfer iechyd a gwasanaethau
cymdeithasol i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion
defnyddwyr gwasanaethau o ran yr iaith Gymraeg
Rydym wedi atal afiechyd a lleihau
anghydraddoldebau iechyd drwy, er enghraifft
• Ymgynghori ar yr angen am Fil Iechyd y Cyhoedd i
sicrhau bod y sector cyhoeddus cyfan yn hyrwyddo
iechyd a lles.
• Cyflwyno Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru), a gafodd
Gydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2013.
• Datblygu asesiad archwilio iechyd ar-lein ar gyfer pobl
dros 50 oed i gefnogi gwell dewisiadau iechyd a lles.
• Cyhoeddi’r ‘Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Iechyd y
Geg’ ym mis Mawrth 2013 a rhoi ‘Cynllun Gwên’ ar
waith i hyrwyddo iechyd y geg ymhlith plant mewn
ardaloedd difreintiedig.
• Lansio ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus megis Newid
am Oes, Cychwyn Iach Cymru a Grymuso i Newid i
fynd i’r afael â gordewdra, camddefnyddio alcohol,
ysmygu, beichiogrwydd ymhlith merched yn eu
harddegau, a chamddefnyddio cyffuriau.

Pennod 5
Cefnogi Pobl
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae’r heriau sy’n wynebu ein gwasanaethau
gofal cymdeithasol yn adlewyrchu’r ffaith bod
ein poblogaeth yn heneiddio a’r pwysau ar
deuluoedd sy’n agored i niwed oherwydd yr
hinsawdd economaidd sydd ohoni. Er mwyn
mynd i’r afael â’r heriau, rydym yn ceisio
gweddnewid Gwasanaethau Cymdeithasol
fel y bo modd ymyrryd yn gynnar i hyrwyddo
annibyniaeth a grymuso’r defnyddiwr.
O’r safbwynt hwn, mae’r dulliau mesur annibyniaeth,
megis nifer y defnyddwyr gwasanaethau sy’n derbyn
taliadau uniongyrchol i’w galluogi i brynu eu gofal
eu hunain, yn bwysig. Mae gwelliant amlwg i’w weld
o ran taliadau uniongyrchol ond, o ystyried y ffigur o
3,211 yn 2011/12, mae’r niferoedd yn parhau i fod
yn gyfran fach o gyfanswm yr oedolion sy’n derbyn
gwasanaethau cymdeithasol, sef 78,749. Adlewyrchir
hyn gan ganran yr oedolion sy’n cael eu cynorthwyo
i fyw yn y gymuned, sy’n ddigyfnewid ar 82.4 y cant,
ac mae’r niferoedd sydd wedi cael marw gartref yn
hytrach nag yn yr ysbyty wedi cynyddu i 22 y cant.
Y model hwn o ofal, sy’n galluogi pobl i fyw yn eu
cartrefi eu hunain, yw’r hyn y mae pobl yn ei ddewis
ar eu cyfer eu hunain bron yn ddieithriad, a dyna’n
huchelgais ninnau hefyd. Dyna pam y mae’r cynnydd
yn nifer y bobl sy’n gallu aros yn eu cartrefi eu hunain
yn sgil y ddarpariaeth tai â chymorth, yn hytrach
na symud i ofal preswyl, yn galonogol. I’r perwyl
hwnnw, mae’r darlun cymysg yn dangos maint yr
her a’r gwaith sydd angen ei wneud i ad-drefnu
gwasanaethau.
I blant, mae yna arwyddion o welliant yn y modd y
darperir y system, er gwaethaf y pwysau cynyddol
oddi mewn iddi. Mae nifer y plant y nodir eu bod
mewn angen wedi cynyddu 6.25 y cant rhwng
2009/10 a 2011/12. Gwelwyd gwelliant graddol yng
nghanran y plant a welir ar eu pennau eu hunain
yn ystod eu hasesiad, a hefyd yng nghanran y plant
â mwy na 3 lleoliad neu sydd wedi newid ysgol
unwaith neu fwy. Mae’r gwaith o gynllunio llwybrau
ar gyfer plant sy’n gadael gofal wedi bod yn gwella’n

raddol hefyd. Fodd bynnag,
mae cyrhaeddiad addysgol
ymhlith plant mewn gofal a
phlant mewn angen yn isel o
hyd, er gwaethaf gwelliannau
calonogol ar gyfer 2011/2012,
ac mae canran y plant sy’n
gadael gofal nad ydynt
mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant yn dal i fod yn
uwch nag yn Lloegr.
Mae deall ein llwyddiant mewn
gwasanaethau cymdeithasol a
gofal cymdeithasol yn gymhleth
ac mae’r gyfres o ddangosyddion sydd gennym ar
hyn o bryd yn canolbwyntio gormod ar y prosesau,
yn hytrach nag ar y canlyniadau a gyflawnir o ran
hyrwyddo annibyniaeth a grymuso pobl. I’r perwyl
hwn, rydym yn datblygu Fframwaith Canlyniadau
Cenedlaethol newydd ar gyfer Gwasanaethau
Cymdeithasol a fydd yn sail i adroddiadau yn y
maes hwn yn y dyfodol. Drwy ganolbwyntio mwy ar
ganlyniadau a llai ar y broses, ein nod yw datblygu
ffyrdd o weld sut mae gwasanaethau cymdeithasol yn
helpu pobl i fyw bywydau bodlon.

Ein camau
Rydym yn dal i fod yn uchelgeisiol ar gyfer y
gwasanaethau cymdeithasol sy’n chwarae rhan
hanfodol bwysig yn ein bywydau drwy’n cynorthwyo
ni i gyd pan fyddwn yn wynebu anawsterau.
Y prif gam rydym yn ei gymryd yw cyflwyno Bil
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).
Bydd hyn yn fodd i sicrhau bod gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr lais cryfach o lawer, a mwy
o reolaeth dros eu gwasanaethau fel yr amlinellir yn
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru:
Fframwaith Gweithredu. Dros y flwyddyn ddiwethaf,
mae’r camau a gymerwyd gennym wedi cefnogi’r
amcan hwn mewn dwy ffordd:
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Rydym wedi rhoi llais cryfach i ddefnyddwyr
a gofalwyr a mwy o reolaeth dros y
gwasanaethau y maent yn eu derbyn drwy,
er enghraifft
• Gyflwyno Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) ym mis Ionawr 2013 er mwyn
sicrhau bod gwasanaethau o fewn cyrraedd mwy
hwylus a’u bod yn fwy dealladwy.
• Ymgynghori ar weithdrefn gwyno ddiwygiedig
ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a chynnig
pwerau ymchwilio ychwanegol i’r Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mil Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).
• Parhau i weithio gyda’r Comisiynydd Plant ac eraill
i sicrhau bod hawliau plant yn cael lle canolog
wrth lunio polisïau a darparu gwasanaethau.
• Darparu, ym Mil Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru), ar gyfer asesiadau
trosglwyddadwy pan fo defnyddwyr yn symud
rhwng awdurdodau.
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Rydym wedi sicrhau bod pobl yn cael y
cymorth y mae ei angen arnynt i fyw bywydau
bodlon drwy, er enghraifft
• Ym mis Mai 2013, lansio trydydd cam ein
‘Strategaeth Pobl Hyˆn’ i sicrhau ein bod yn gallu
diwallu anghenion poblogaeth sy’n heneiddio.
• Ym mis Mehefin 2013, lansio Strategaeth Gofalwyr
Cymru ar ei newydd wedd i sicrhau bod anghenion
gofalwyr anffurfiol yn cael eu hystyried er mwyn
cefnogi eu rôl ofalu.
• Cyhoeddi, ym mis Ebrill 2013, y datganiad lles
sydd wrth wraidd ein ‘Fframwaith Canlyniadau
Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau
Cymdeithasol’ i sicrhau bod perfformiad yn cael ei
sbarduno gan ddulliau priodol o fesur llwyddiant.
• Defnyddio Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) i hybu’r fframwaith cyfreithiol ar
gyfer amddiffyn oedolion.
• Sefydlu’r Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol i sicrhau
gwelliannau i’r system cyfiawnder teuluol.
• Ynghyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
a Chymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau
Cymdeithasol, datblygu model ar gyfer
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.
• Ariannu gwasanaeth iechyd meddwl a lles Cymru
gyfan ar gyfer cyn-filwyr yn dilyn cynllun peilot
llwyddiannus yn y GIG.
• Ehangu ‘Dechrau’n Deg’ yn unol â’n hymrwymiad i
ddyblu (i 36,000) nifer y plant sy’n elwa ar gymorth
yn ystod eu blynyddoedd cynnar. Buddsoddi tua
£136 miliwn yn y rhaglen Cefnogi Pobl i ariannu
cymorth sy’n gysylltiedig â thai ar gyfer mwy na
50,000 o bobl, gan leihau’r galw ar wasanaethau
eraill megis iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Pennod 6
Cartrefi Cymru
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae’n ymddangos bod y farchnad dai’n dechrau
gwella ryw ychydig. I raddau helaeth, ffactorau
sydd y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, er
enghraifft, polisi Llywodraeth y DU a ffactorau
allanol eraill, sy’n dylanwadu ar amodau
cyffredinol y farchnad, ac mae’n anodd bod yn
ffyddiog ynglŷn â sut y bydd pethau’n gwella yn y
dyfodol. Fodd bynnag, mae’n glir bod ein polisïau
i greu’r amodau gorau posibl ar gyfer datblygu tai
yn wynebu her sylweddol o ran ceisio sicrhau bod
y ddarpariaeth yn cyfateb i lefel y galw a ragwelir.
Gwelwyd cynnydd yn nifer y tai newydd a
adeiladwyd rhwng 2010-11 a 2011-12, a hynny o
ganlyniad i adferiad yn y sector preifat. Mae nifer
y tai fforddiadwy a ddarparwyd gyda chymorth y
buddsoddiad a wnaed gennym, a thrwy’r system
gynllunio, yn galonogol. Mae nifer y tai gwag ledled
Cymru wedi cynyddu, er bod cynnydd i’w weld hefyd
yn nifer y cartrefi sy’n cael eu defnyddio unwaith
eto drwy gamau a gymerir gan awdurdodau lleol a
chymdeithasau tai.
Mae cyfanswm y nwy a’r trydan a ddefnyddir gan
aelwydydd wedi bod yn gostwng yn gyflymach nag
yn Lloegr neu’r Alban. Yn naturiol, mae hyn yn cael
effaith gadarnhaol ar allyriadau. Er bod modd priodoli
rhywfaint o’r cynnydd hwn i gartrefi sy’n defnyddio
tanwydd yn fwy effeithlon, mae sensitifrwydd i
brisiau ynni wedi cael effaith hefyd. Mae ‘Arbed 2’
a’r rhaglen ‘Nyth’, ein cynlluniau i hyrwyddo
effeithlonrwydd ynni domestig, wedi bod yn
perfformio’n well na’r lefelau disgwyliedig.
Mae digartrefedd wedi dechrau codi ar ôl tuedd ar i
lawr dros y tymor hirach o ganlyniad i welliannau yn y
gwaith a wneir gan awdurdodau lleol a’u partneriaid
i atal digartrefedd. Mae lefelau ôl-ddyledion morgais
yn uchel iawn o gymharu â’r lefelau adfeddiannu
y byddem yn disgwyl eu gweld fel arfer, gan godi
pryderon y gallai digartrefedd gynyddu os bydd y
farchnad dai’n gwella a benthycwyr yn ceisio cael
meddiant. Mae canran y teuluoedd digartref â phlant
dibynnol wedi gostwng, er bod y ganran yn codi

yn Lloegr, sy’n awgrymu bod
teuluoedd eraill sy’n agored i
niwed yn fwy tebygol o gael eu
derbyn fel teuluoedd digartref
yng Nghymru. Mae hyn yn
adlewyrchu ein hagenda i
ddiwallu anghenion tai pawb,
fel yr amlinellir yn ein rhaglen
waith sy’n cynnwys amrywiaeth
eang o gamau deddfwriaethol
ac anneddfwriaethol.

Ein camau
Nod ein polisi tai yw darparu mwy o gartrefi,
mwy o dai fforddiadwy, tai o safon uwch a gwell
gwasanaethau tai. Dros y flwyddyn ddiwethaf,
mae’r camau a gymerwyd gennym wedi helpu i
gyflawni’r amcanion hynny mewn tair ffordd:
Rydym wedi cynyddu’r cyflenwad a’r dewis
drwy, er enghraifft
• Ddarparu 2,489 o unedau tai fforddiadwy
ychwanegol, sy’n gam sylweddol tuag at
gyrraedd ein targed o 7,500 yn ystod tymor
y Llywodraeth hon.
• Cyflwyno ffyrdd arloesol o ariannu tai cymdeithasol
a fforddiadwy newydd, megis Partneriaeth Tai
Cymru, sef dull newydd o ddarparu grant refeniw
ar gyfer tai cymdeithasol a fydd yn darparu dros
1,000 o gartrefi yn ystod tymor y Llywodraeth hon.
• Trosglwyddo tri safle a oedd yn eiddo i Lywodraeth
Cymru i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel y
bo modd adeiladu 300 o dai fforddiadwy.
• Sefydlu’r cynllun ‘Troi Tai’n Gartrefi’, sy’n werth
£10 miliwn, ac a fydd yn sicrhau bod tua 450 o
gartrefi gwag yn cael eu defnyddio o’r newydd,
gan wneud cyfraniad sylweddol at ein targed
o sicrhau bod 5,000 o gartrefi gwag yn cael eu
defnyddio o’r newydd yn ystod tymor y Llywodraeth
hon.
• Cytuno i ddatblygu tai awdurdod lleol newydd
gyda Chyngor Sir Caerfyrddin.
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• Ymgynghori drwy’r Papur Gwyn ar gyfer Bywyd
Gwell a Chymunedau Gwell ar amryw o gamau
deddfwriaethol ac anneddfwriaethol. Caiff
deddfwriaeth ei datblygu drwy’r ‘Bil Cartrefi i
Gymru’ yn ddiweddarach eleni.
Rydym wedi gwella ansawdd drwy,
er enghraifft
• Gyhoeddi ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’ sy’n
amlinellu sut y byddwn yn mynd ati i adfywio.
• Darparu £108 miliwn i gefnogi’n uniongyrchol
fuddsoddiad yn Safon Ansawdd Tai Cymru a
sefydlu Tasglu Gweinidogol i gefnogi landlordiaid
cymdeithasol nad oes ganddynt gynlluniau cadarn
ar waith i gyflawni’r Safon erbyn 2020.
• Cyhoeddi ein Papur Gwyn ar Rentu Cartrefi i
ddiwygio tenantiaethau tai cymdeithasol er
mwyn i bobl fedru symud yn haws rhwng mathau
gwahanol o ddeiliadaethau.
• Buddsoddi yn y gwaith o adnewyddu safleoedd
Sipsiwn a Theithwyr er mwyn gwella’r amgylchedd
yno; mae 41 o safleoedd wedi’u hadnewyddu
hyd yma.
• Buddsoddi dros £53 miliwn yn y rhaglen Arbed
sydd wedi gwella effeithlonrwydd ynni 9,844
o adeiladau, yn ogystal â darparu technolegau
adnewyddadwy.
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Rydym wedi gwella gwasanaethau tai a
chymorth tai drwy, er enghraifft
• Wneud dyfarniadau ynghylch hyfywedd ariannol
y 37 o gymdeithasau tai sy’n datblygu, er mwyn
sicrhau eu bod yn sefydlog.
• Darparu £1 miliwn yn ychwanegol i gynyddu’r
gyllideb ar gyfer addasiadau, megis canllawiau,
i helpu pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu
hunain ac i sicrhau bod modd rhyddhau pobl o’r
ysbyty heb unrhyw oedi.
• Buddsoddi mewn dros 90 o brosiectau i atal a
mynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru.
• Comisiynu ymchwil i ddarparu tystiolaeth o’r
effaith debygol a gaiff y newidiadau i’r budd-dal
tai, a darparu £750,000 o gyllid ychwanegol i
helpu i liniaru’r effeithiau hynny.
• Rhoi ein hagenda ar gyfer darparu gwasanaethau
cydweithredol ar waith drwy weithio ar Troi Tai’n
Gartrefi a Cefnogi Pobl.

Pennod 7
Cymunedau Mwy Diogel i Bawb
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae cyfradd y troseddau a gofnodir yn parhau
i ostwng, a 59 o droseddau i bob 1,000 o’r
boblogaeth (66 yn Lloegr) yw’r ffigur isaf ers
i’r cofnod hwn ddechrau yn 2002. Mae yna
ostyngiad tebyg yn nifer yr achosion o ymddygiad
gwrthgymdeithasol a gofnodir. Fodd bynnag,
ar yr un pryd, mae canfyddiadau o ymddygiad
gwrthgymdeithasol wedi bod yn codi.
Mae’r Arolwg Troseddu’n dangos y lefel uchaf
ers dechrau’r 2000au (18 y cant) o ran pobl
sydd dan yr argraff bod yna lawer o droseddu yn
eu cymunedau, ac mae’r nifer sy’n nodi eu bod
wedi dioddef neu wedi bod yn dyst i ymddygiad
gwrthgymdeithasol wedi cynyddu hefyd. Mae’r un
peth yn wir mewn perthynas â throseddau ar y
rheilffyrdd, lle mae’r duedd ar i lawr a welwyd
yn y tymor hir o ran y gyfradd a gofnodir, yn
parhau, ond mae’r canfyddiad o droseddu ar ein
trenau ac yn ein gorsafoedd wedi parhau’n uwch
o lawer.
O ran cyfiawnder ieuenctid, bu gostyngiad dramatig
yn nifer y newydd-ddyfodiaid i’r system ers 2006‑07,
a dim ond cynnydd bach a welwyd yn y gyfradd
aildroseddu. Yng nghyd-destun y gostyngiad
hwn, lle byddai rhywun yn disgwyl bod yn delio
â’r achosion anoddaf, mae hyn yn awgrymu cryn
lwyddiant yn y system. Mae data perfformiad ar
gyfer y system yn ategu’r farn honno, gan ddangos
gwelliant o ran sicrhau llety ar gyfer y bobl hynny
sy’n dod i derfyn eu dedfryd o garchar, rhywbeth y
gwyddom ei fod yn helpu i leihau aildroseddu. Er nad
yw’r darlun mor glir o ran sicrhau cyfleoedd i ddysgu,
mae nifer y troseddwyr ifanc sy’n cael gwasanaethau
camddefnyddio sylweddau mewn da bryd yn uchel
iawn o hyd, gyda 94 y cant ohonynt yn cael triniaeth
o fewn 10 diwrnod.

o lefel uwch o erlyniadau;
dros draean yn fwy mewn
gwirionedd. Rydym hefyd
wedi gweld cynnydd mawr
yn y niferoedd sy’n ffonio’r
Llinell Gymorth Camdriniaeth
yn y Cartref a Thrais Rhywiol
Cymru Gyfan. Mae deall
lefel wirioneddol cam-drin
domestig a thrais rhywiol yn
erbyn menywod yn gallu bod
yn gymhleth, ond y cam cyntaf
yw system lle mae rhoi gwybod
am achosion yn arfer cyffredin.
Mae lefel yr oedolion o oedran gweithio sy’n
defnyddio cyffuriau’n gostwng, a bu gostyngiad o
10 y cant yn nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig â
chyffuriau rhwng 2010 a 2011, gan wrthdroi tuedd
ar i fyny yn y tymor hirach. Bu gostyngiad hefyd
ers 2008 yn nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig
ag alcohol. Mae perfformiad y gwasanaethau trin
camddefnyddwyr sylweddau yn gwella hefyd.
Mae nifer yr achosion o dân wedi parhau i ostwng,
gyda gostyngiad o 38 y cant yn 2011-12, sef y lefel
isaf ers datganoli’r cyfrifoldeb. Mae anafiadau o
ganlyniad i dân hefyd wedi gostwng yn sgil hynny.
Bu cynnydd yn nifer yr anafiadau ar y ffyrdd rhwng
2010 a 2011, er bod hyn yng nghyd-destun tuedd
sylweddol ar i lawr yn y tymor hir.

Ein camau
Ein nod yw gwneud ein cymunedau’n fwy diogel drwy
leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu
(gan gynnwys ofn troseddu), drwy leihau achosion o
gamddefnyddio sylweddau, a thân, a thrwy sicrhau
diogelwch ar y ffyrdd. Dros y flwyddyn ddiwethaf,
mae’r camau a gymerwyd gennym wedi gwneud
hynny mewn 4 ffordd:

Mae cyfradd yr erlyniadau llwyddiannus mewn
perthynas â throseddau treisgar yn erbyn menywod
wedi cynyddu 4 pwynt canran rhwng 2007-08 a
2011-12. Mae hyn yn drawiadol gan ei fod yn gyfran
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Rydym wedi lleihau nifer y troseddau ac ofn
troseddau drwy, er enghraifft

Rydym wedi gostwng ac atal troseddau
ymhlith pobl ifanc drwy, er enghraifft

• Recriwtio 433 o’r 500 o Swyddogion Cymorth
Cymunedol rydym wedi ymrwymo i’w penodi.
• Cyhoeddi Papur Gwyn ar gynigion deddfwriaethol
a pholisi i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod,
cam-drin domestig a thrais rhywiol.
• Parhau i uwchraddio gorsafoedd drwy wneud
gwelliannau o ran diogelwch ac atal troseddau,
a hynny yn Abertawe, Llandudno, Parcffordd Port
Talbot, Pontypridd, Y Rhyl ac Ystrad Mynach.

• Gyhoeddi Papur Gwyrdd yn amlinellu cynigion i
wella gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion
pobl ifanc sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid
neu sydd mewn perygl o fod yn y system.
• Parhau i ddarparu’r Gronfa Atal Troseddau
Ieuenctid i droi pobl ifanc oddi wrth droseddu ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rydym wedi lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig
â chamddefnyddio sylweddau drwy,
er enghraifft

• Gynnal 70,170 o Wiriadau Diogelwch Tân yn
y Cartref drwy Awdurdodau Tân ac Achub.
• Cyflwyno mentrau Lleihau Tanau Bwriadol ac
Ymyriadau Ieuenctid drwy’r Awdurdodau Tân
ac Achub.
• Darparu £11 miliwn er mwyn gwneud gwelliannau
diogelwch ar y ffyrdd ar gefnffyrdd.
• Darparu £5 miliwn i gefnogi datblygiad llwybrau
diogel mewn cymunedau.

• Gyhoeddi, ym mis Chwefror 2013, Gynllun
Cyflawni’r Strategaeth Camddefnyddio
Sylweddau ar gyfer 2013-2015 i roi cyfarwyddyd
i’r awdurdodau cyhoeddus perthnasol ar sut i
weithredu yn hyn o beth.
• Darparu Naloxone, cyffur sydd, dros dro, yn
gwrthdroi effeithiau gorddos opiad, ledled Cymru
i leihau nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig â
chyffuriau. Gwelwyd gostyngiad o 9.9 y cant, i 137,
yn nifer y marwolaethau a oedd yn gysylltiedig â
chyffuriau yn 2012.
• Cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r cyffur
meffedron yn ystod Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe
Gwlad, gan arwain at gynnydd o 45 y cant yn
nifer y galwadau i’r llinell gymorth camddefnyddio
sylweddau o gymharu â’r un cyfnod y flwyddyn
flaenorol.
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Rydym wedi gwella diogelwch mewn
cymunedau drwy, er enghraifft

Pennod 8
Cydraddoldeb
Cymru: lle rydyn ni arni?
Efallai mai cyfle economaidd yw’r ffactor
canolog, o ran cyfle cyfartal, sy’n dylanwadu ar
gynifer o’r canlyniadau ar gyfer pobl o grwpiau
difreintiedig a grwpiau y gwahaniaethir yn eu
herbyn. Mae’r bwlch cyflogaeth rhwng dynion
a menywod yng Nghymru wedi lleihau ers
chwarter cyntaf 2008, sy’n wahanol i weddill
y DU lle mae’r bwlch wedi parhau’n gymharol
gyson. Fodd bynnag, gellir priodoli’r gwelliant
hwn yng Nghymru yn bennaf i’r gostyngiad
mewn cyfraddau cyflogaeth ymhlith dynion yng
Nghymru ac, wrth i lefelau cyflogaeth ymhlith
dynion godi (ers ail chwarter 2011), mae’r bwlch
wedi dechrau agor eto. I’r gwrthwyneb,
mae’r bwlch cyflogaeth ymhlith pobl anabl wedi
gwella’n gyson ers ail chwarter 2009. Er bod
y bwlch rhwng cyfraddau cyflogaeth pobl wyn
a phobl nad ydynt yn wyn wedi lleihau ar ôl
dechrau 2007, ers yr argyfwng ariannol mae
wedi dechrau agor unwaith eto. O fewn y darlun
cyffredinol hwn, mae yna amrywiadau sylweddol
yn enillion cyfartalog yr awr ymhlith pobl o
wahanol gefndiroedd ethnig. Mae’n ymddangos
mai grwpiau ethnig Indiaidd, Du Affricanaidd a
Du Caribïaidd sydd â’r enillion mwyaf, gyda phobl
o gefndiroedd Pacistanaidd a Bangladeshaidd yn
ennill cryn dipyn yn llai bob awr na’r cyfartaledd.
Mae yna welliant sylweddol yn nifer y plant ag
Anghenion Addysgol Arbennig sy’n cyflawni’r trothwy
Lefel 2, sef y man cychwyn, i bob pwrpas, ar gyfer
mynd i mewn i fyd gwaith. Heb os, mae’r cynnydd
hwn i’w groesawu, ond mae llawer o waith eto i’w
wneud. Dros y degawd diwethaf, mae merched, ar y
cyfan, wedi llwyddo i gael graddau uwch na bechgyn.
Er bod canlyniadau merched a bechgyn wedi bod
yn gwella dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r
bwlch rhwng y ddau ryw wedi parhau’n ystyfnig
o gyson. Nododd adroddiad Estyn yn 2008 nifer o
ffactorau sydd i gyfrif am hyn, gan gynnwys y ffaith
bod llai o fechgyn na merched yn cyrraedd y lefel
llythrennedd sy’n angenrheidiol er mwyn llwyddo ar
hyn o bryd. Mae pobl anabl yn fwy tebygol o lawer

o adael yr ysgol heb unrhyw
gymwysterau ac er bod maint
y samplau yn cyfyngu ar y data
sydd ar gael ar grwpiau ethnig
yng Nghymru, mae’n amlwg
bod pobl nad ydynt yn wyn yn
fwy tebygol o lawer o fod heb
unrhyw gymwysterau addysgol
ffurfiol, er bod y darlun yn
amrywio’n sylweddol rhwng
grwpiau. Roedd bron hanner y
bobl Fangladeshaidd a thraean
y menywod Pacistanaidd
a arolygwyd heb unrhyw
gymwysterau ffurfiol. I’r gwrthwyneb, mae gan
ddynion Indiaidd a Tsieineaidd gymwysterau da iawn
o gymharu â’r boblogaeth yn gyffredinol.
Rydym wedi gweld gostyngiadau yn ddiweddar
yn nifer y troseddau casineb yr adroddir yn eu
cylch. Er bod hyn i’w groesawu, mae’n bosibl bod
y data’n rhoi amcan rhy isel o faint gwirioneddol y
broblem. Mae’r un broblem yn debygol o effeithio
ar adroddiadau am gam-drin domestig. Mae data
presennol yr heddlu’n awgrymu eu bod yn cael
adroddiadau am fwy na 48,000 o achosion bob
blwyddyn. Mae nifer y troseddau rhywiol yr adroddir
yn eu cylch wedi parhau’n gymharol gyson ers
2007‑08, sef tua 2,500 yn y blynyddoedd diwethaf.
Mae canran yr ymgeiswyr duon neu ymgeiswyr o
leiafrifoedd ethnig y derbynnir eu bod yn ddigartref
wedi bod ar i fyny ers 2005-06. I raddau, mae hyn
yn adlewyrchu’r materion economaidd-gymdeithasol
ehangach, ar wahân i’r heriau o ran cydraddoldeb,
sy’n effeithio ar grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd
ethnig, ond efallai ei fod hefyd yn adlewyrchu mwy
o barodrwydd i ofyn am gymorth gan wasanaethau
digartrefedd yr awdurdodau lleol ar adegau o angen.
Rydym yn gallu gweld, drwy edrych ar ganlyniadau
Arolwg Cenedlaethol Cymru, fod gwahaniaethau
amlwg o ran pa mor fodlon ar wasanaethau
cyhoeddus yw pobl â nodweddion gwarchodedig.
Er enghraifft, y rheini sydd ar y naill begwn a’r llall
o ran oedran (pobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd
oed a phobl dros 75 oed) sydd wedi tueddu i fod
yn fwyaf bodlon â gwasanaethau addysg, iechyd
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a thrafnidiaeth yng Nghymru. Fodd bynnag, wrth
gymharu dynion a menywod, nid oes fawr o
wahaniaeth rhyngddynt o ran pa mor fodlon ydynt,
yn gyffredinol, ar wasanaethau cyhoeddus,
Mewn cyferbyniad â hynny, mae pobl sy’n dioddef
afiechyd, anabledd neu lesgedd cyfyngus hirdymor yn
llai bodlon ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Mae hyn yn rhywbeth rydym am ei ddatrys drwy’n
Cynllun Cydraddoldeb Strategol.
O ran Byrddau yn y Sector Cyhoeddus, mae
gwahaniaeth amlwg rhwng dynion a menywod, gyda
thua dwy ran o dair o’r aelodau’n ddynion. Dim ond
5.4 y cant o aelodau byrddau (ar 1 Ebrill 2013)
a oedd yn nodi eu bod yn anabl. Mae hyn yn
hynod o isel o ystyried bod tua un o bob pump o’r
boblogaeth oedran gweithio yng Nghymru yn anabl,
er y gellid ei briodoli, i ryw raddau, i ddiffyg adrodd.
Ar 1 Ebrill 2013, dim ond 3.3 y cant o benodiadau
cyhoeddus oedd o leiafrifoedd ethnig, er eu bod yn
cynrychioli ychydig dros 4 y cant o’r boblogaeth.
Sipsiwn a Theithwyr yw un o’r grwpiau mwyaf
difreintiedig yng Nghymru, ac maent yn wynebu
lefelau uchel o dlodi, cyfraddau uchel o farwolaethau
ymhlith babanod, disgwyliad oes isel a chyrhaeddiad
addysgol isel. Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw mewn
gwersylloedd heb eu hawdurdodi, yn hytrach nag
mewn safleoedd swyddogol neu awdurdodedig,
sy’n wynebu’r cyfraddau uchaf o salwch, marwolaeth
a throseddau casineb. Mae nifer y safleoedd
awdurdodedig yng Nghymru wedi cynyddu ers 2008,
ac mae nifer cynyddol (41 erbyn hyn) o safleoedd
Sipsiwn a Theithwyr wedi’u hadnewyddu, gan wella’r
amgylchedd y mae’r gymuned yn byw ynddo.

Ein camau
Ein nod yw creu cymdeithas deg heb unrhyw
wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth, lle mae
cymunedau yn rhai cydlynol a chynhwysol. Dros
y flwyddyn ddiwethaf, mae’r camau a gymerwyd
gennym wedi gweithio tuag at gyrraedd y nod
hwnnw mewn dwy ffordd:
Rydym wedi sicrhau mwy o gyfle cyfartal
a mynd i’r afael â gwahaniaethu drwy,
er enghraifft
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• Ddefnyddio cymalau ‘mantais gymunedol’
mewn gwaith caffael cyhoeddus i sicrhau bod
arferion cyflogaeth yn datblygu cydraddoldeb a
chynhwysiant.

• Gweinidogion yn ysgrifennu at gadeiryddion
byrddau a reoleiddir yn y sector cyhoeddus yn
gofyn iddynt weithredu i gynyddu nifer y menywod
a’r bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar
y byrddau hynny.
• Yn dilyn proses ymgynghori, cynyddu’r cyllid ar
gyfer y Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig
i £10.5 miliwn ar gyfer 2013-14.
• Asesu effaith cyllideb Llywodraeth Cymru ar
gydraddoldeb i sicrhau ein bod yn deall yr effaith
y mae’n gwariant yn ei chael o ran mynd i’r afael â
gwahaniaethu ac anghydraddoldeb.
• Comisiynu ymchwil gan Sefydliad Bevan ar
‘Fenywod, Gwaith a’r Dirwasgiad yng Nghymru’ er
mwyn deall sut i liniaru effaith y camau cynilo a’r
diwygiadau lles.
• Ariannu Cydgysylltydd Cydraddoldeb yn y
Gweithle yn TUC Cymru i gefnogi cynrychiolwyr
cydraddoldeb yn y gweithle yn y sector cyhoeddus.
• Gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop,
datblygu’r prosiect Cenedl Hyblyg i hyrwyddo
cydraddoldeb rhywiol, cefnogi datblygiad
gyrfa menywod a chyfrannu at ostyngiad yn
y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Yn 2012-13,
cynorthwyodd y prosiect 2,476 o fenywod i gamu
ymlaen ym maes cyflogaeth, ac anogwyd 369
o gyflogwyr i wella eu harferion.
Rydym wedi hyrwyddo cymunedau sy’n fwy
cynhwysol a chydlynol drwy, er enghraifft
• Ariannu 9 Cydgysylltydd Cydlyniant Cymunedol
rhanbarthol i brif ffrydio cynhwysiant yng ngwaith
awdurdodau lleol.
• Ym mis Tachwedd 2012, lansio Papur Gwyn ar
gynigion deddfwriaethol gyda’r nod o roi terfyn
ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a
thrais rhywiol.
• Darparu £1.7 miliwn i gefnogi’r gwaith o
ddatblygu neu adnewyddu safleoedd Sipsiwn a
Theithwyr lle mae’r angen i wneud hynny wedi’i
nodi drwy’r Bil Tai.
• Ym mis Medi 2012, ymgynghori ar ‘Fframwaith
Gweithredu’ i gefnogi pobl anabl i fyw’n
annibynnol.
• Comisiynu ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a oedd
yn sail i’r ‘Fframwaith Gweithredu ar Droseddau
Casineb’.

Pennod 9
Tlodi
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae trechu tlodi yn un o flaenoriaethau allweddol y
Llywodraeth hon, ac mae angen camau gweithredu
gan holl adrannau’r llywodraeth a thu hwnt i fynd
â’r maen i’r wal. Mae cyfradd tlodi Cymru wedi
lleihau yn unol â’r gyfradd yn Lloegr. Fodd bynnag,
mae’n parhau’n uwch na chyfradd yr Alban ac
ychydig yn uwch na chyfradd Gogledd Iwerddon,
ac nid ydym yn perfformio cystal o safbwynt
mesurau strategol allweddol. Mae cyfran y plant
sy’n byw mewn teuluoedd sydd ar incwm isel ac
sy’n wynebu amddifadedd sylweddol yn uchel,
ac er na ddylem ddod i gasgliadau pendant ar
sail canlyniadau un flwyddyn, mae’r cynnydd o
bedwar pwynt canran yn 2010-11 yn peri pryder.
Mae cyfradd tlodi cyson Cymru yn uwch na
chyfradd Lloegr a’r Alban. Fodd bynnag, ers 2005
mae’r bwlch rhwng Cymru a’r ddwy wlad hon wedi
lleihau, ac mae perfformiad wedi gwella dri phwynt
canran dros y cyfnod hwn. Rydym yn gwybod
bod tlodi yn her sylweddol yng Nghymru ac mai
ffactorau rhyngwladol a ffactorau sy’n berthnasol i’r
DU gyfan yw’r dylanwad mwyaf arno. Wrth edrych
tua’r dyfodol, mae trechu tlodi yn debygol o fod yn
fwy o her o ganlyniad i’r amgylchedd economaidd a
pholisi lles y DU.
Mae sgiliau oedolion ar Lefel 2 (sy’n cael eu hystyried
yn lefel mynediad ar gyfer swyddi fel arfer) wedi
bod yn gwella, ond mae bwlch o hyd rhwng lefelau
Cymru a lefelau Lloegr a’r Alban. Canran y disgyblion
sy’n cyrraedd Lefel 2 erbyn diwedd addysg orfodol
sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf at newid y sefyllfa
gyffredinol, felly mae’r cynnydd cyson yng nghanran
y disgyblion sy’n cyrraedd y trothwy – o 44 y cant
yn 2006/07 i 51 y cant yn 2011/12 – yn galonogol.
Mae’r bwlch rhwng Cymru a Lloegr wedi lleihau yn
y cyswllt hwn, ond cau’r bwlch hwn ymhellach yw
her ganolog ein hagenda hirdymor i wella ysgolion.
Bu’r bwlch o ran cyflawniad disgyblion difreintiedig
yn tyfu, ond dechreuodd y gromlin newid yn 2009/10,
ac mae’r duedd wedi bod yn fwy cadarnhaol ers hynny.

Mae cyfran y bobl ifanc
16-18 oed nad ydynt
mewn addysg, cyflogaeth
na hyfforddiant (NEET)
wedi parhau’n gymharol
gyson (10-12 y cant) dros y
degawd diwethaf. Nid yw’n
ymddangos bod y dirwasgiad
yn cael cymaint o effaith
ar y grŵp hwn, ac mae
ymddieithriad y grŵp yn
broblem gyson sy’n parhau
yn ystod pob math o amodau
economaidd. O safbwynt y
grŵp hŷn 19-24 oed, er bod lefelau diweithdra ymhlith
pobl ifanc yng Nghymru yn cymharu’n ffafriol â sawl
gwlad arall yn Ewrop, mae cyfradd NEET Cymru wedi
cynyddu’n sylweddol ers yr argyfwng ariannol. Mae’r
argyfwng ariannol wedi cael effaith sylweddol hefyd
ar nifer yr aelwydydd heb waith, fel y dangosir gan y
cynnydd a welwyd yn 2009. Fodd bynnag, mae sefyllfa
gymharol Cymru wedi gwella yn ddiweddar, ac mae
llawer o’r tir a gollwyd adeg y dirwasgiad wedi’i
adennill. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Twf Swyddi
Cymru wedi rhagori ar ei darged o gofrestru 4,000 o
bobl ifanc. O’r rhai sydd wedi cwblhau eu cyfnod 6 mis,
mae 71.79 y cant wedi symud ymlaen i swyddi parhaol
neu brentisiaeth, ac mae 2.51 y cant wedi parhau
â’u haddysg.
Aeth y bwlch o ran disgwyliad oes y bobl fwyaf a
lleiaf difreintiedig, yn ddynion ac yn fenywod, yn llai
yn ystod 2009, ac mae hyn yn cynnig gobaith bod
y sefyllfa’n gwella o safbwynt anghydraddoldebau
iechyd. Mae’r duedd ar gyfer beichiogrwydd ymhlith
merched yn eu harddegau ar i lawr, ac mae wedi
gostwng o 9.6 y fil ym 1999 i 6.1 y fil yn 2011.
Yn ogystal, mae cyfraddau beichiogi Cymru bellach yn
debyg i gyfraddau Lloegr a’r Alban. Mae hyn yn bwysig
oherwydd yr effaith ar iechyd a datblygiad plant.
Mae’r data diweddaraf yn dangos cynnydd bach
mewn lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru o 29 y cant
yn 2011 i 30 y cant yn 2012. Mae’r cynnydd hwn yn
adlewyrchu ffactorau sy’n gysylltiedig â phrisiau ac
incwm aelwydydd, a byddai wedi bod yn uwch pe na
bai camau gweithredu’r Llywodraeth wedi rhyddhau
36,000 o aelwydydd o dlodi tanwydd.
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Erbyn hyn, rydym wedi sefydlu gwybodaeth
sylfaenol ar gyfer rhaglenni Rhoi Plant yn Gyntaf a
Chymunedau yn Gyntaf, a bydd modd i ni fesur ac
adrodd ar gynnydd y mentrau pwysig hyn mewn
adroddiadau blynyddol yn y dyfodol.

Ein camau
Mae’r nod o leihau tlodi a thlodi cyson ymhlith
unigolion ac mewn cymunedau yn cael ei gyflawni
drwy weithredu ar y cyd dros amser, ar draws holl
swyddogaethau amrywiol Llywodraeth Cymru.
Rydym yn deall maint y gweithredu sydd ei angen i
dorri cylchoedd tlodi mewn teuluoedd a chymunedau,
a dyna pam rydym yn ymateb mewn ffordd holistaidd,
gan sicrhau bod plant yn cael dechrau da i’w
bywydau, gan wella sgiliau er mwyn i bobl fedru
cael gwaith, a lliniaru effaith y gostyngiad mewn
budd‑daliadau drwy sicrhau bod gwresogi cartrefi’n
fwy fforddiadwy. Mae’r camau a gymerwyd gennym
wedi cyfrannu at y gwaith hwn mewn pedair ffordd
dros y flwyddyn ddiwethaf:
Rydym wedi mynd i’r afael â thlodi ac
amddifadedd sylweddol drwy, er enghraifft
• Gyflwyno Cronfa Cymorth Dewisol o fis Ebrill 2013
yn lle’r cynlluniau Grantiau Gofal Cymunedol
a Benthyciadau Argyfwng a ddiddymwyd gan
Lywodraeth y DU.
• Ail-lansio Cymunedau yn Gyntaf fel rhaglen
gymunedol sy’n trechu tlodi drwy roi pwyslais ar
gymunedau sy’n dysgu, sy’n iachach ac yn fwy
ffyniannus. Dyrannu cyllideb gwerth £75 miliwn
(hyd at fis Mawrth 2015) ac ad-drefnu’r rhaglen
yn 52 o glystyrau newydd.
• Cadw teithiau bws am ddim i bobl hŷn a phobl
anabl yn ogystal ag aelodau’r lluoedd arfog a
anafwyd yn ddifrifol.
• Drwy raglenni Nyth ac Arbed, gwella
effeithlonrwydd ynni 7,400 o gartrefi a rhoi cyngor
ar ynni i dros 21,500 o aelwydydd sydd mewn
perygl o ddioddef tlodi tanwydd.
• Cyflwyno darpariaethau yn Neddf Safonau a
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i’w gwneud
yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu brecwast
am ddim mewn ysgolion cynradd, oni bai ei bod yn
afresymol gwneud hynny.
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Rydym wedi mynd i’r afael â materion megis
bod heb waith a chodi incwm aelwydydd
drwy, er enghraifft
• Helpu 12,629 o oedolion sydd wedi’u heithrio’n
ariannol (erbyn Rhagfyr 2012) i gael gwasanaethau
ariannol drwy Undebau Credyd.
• Ariannu Cyngor ar Bopeth Cymru i gynnig amryfal
wasanaethau cyngor ar ddyledion a hawlio
budd‑daliadau.
• Hyfforddi 633 o ymarferwyr i ddarparu addysg
ariannol mewn ysgolion.
• Cydnabod effaith diwygiadau lles Llywodraeth y
DU drwy gydgysylltu’r camau yr ydym yn eu cymryd
i leihau’r effaith honno drwy Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Gweinidogol .
Rydym wedi gwella sgiliau pobl ifanc a
theuluoedd drwy, er enghraifft
• Gyhoeddi ‘Fframwaith 6 phwynt newydd ar
gyfer Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid’ ym
mis Ionawr 2013.
• Helpu 1,774 o bobl ifanc i gael prentisiaeth drwy’r
rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau, sy’n cael ei
hariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
• Rhagori ar ein targed o greu 4,000 o gyfleoedd
gwaith drwy gynllun Twf Swyddi Cymru.
• Sefydlu 10 cynllun peilot i sicrhau bod pobl ifanc
mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn gallu
manteisio ar gynllun Twf Swyddi Cymru.
Rydym wedi gwella canlyniadau iechyd ac
addysgol pobl sy’n byw mewn tlodi drwy,
er enghraifft
• Weithredu Canlyniadau Iechyd Tecach i Bawb er
mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd
• Comisiynu Ipsos Mori ac Ecorys ym mis
Gorffennaf 2012 i werthuso’r rhaglen Teuluoedd
yn Gyntaf newydd i sicrhau ei bod yn cynorthwyo
teuluoedd sy’n agored i niwed.
• Darparu gwybodaeth gynhwysfawr am y farchnad
swyddi drwy gyrfacymru.com i helpu pobl i wneud
dewisiadau o ran eu haddysg.

Pennod 10
Cymunedau Gwledig
Cymru: lle rydyn ni arni?
Mae’r tywydd garw diweddar mewn rhannau
o’r Canolbarth a’r Gogledd wedi cael effaith
sylweddol ar amaethyddiaeth yn ogystal â
sectorau eraill. Fodd bynnag, mae economi cefn
gwlad Cymru wedi ymdopi’n gymharol dda â
heriau’r blynyddoedd diwethaf. Mae incwm
aelwydydd mewn ardaloedd gwledig wedi bod
yn tyfu o gymharu ag ardaloedd trefol Cymru.
Yn 2010, roedd yn uwch nag incwm aelwydydd
mewn ardaloedd trefol ac mae cyfraddau
cyflogaeth yng nghefn gwlad Cymru wedi bod
yn gwella, gan barhau’n uwch nag ardaloedd
trefol, sef ychydig dros 2 bwynt canran yn uwch
yn 2012.
Mae teithwyr bws mewn ardaloedd gwledig yn llawer
mwy bodlon â’u gwasanaethau (4.6 pwynt canran),
yn fwy bodlon â phrydlondeb y gwasanaethau,
ond yn llai bodlon â gwerth am arian y gwasanaeth.
Mae Bwcabus, y gwasanaeth archebu bws mewn
ardaloedd gwledig, yn parhau i dyfu, gyda bron
24,000 o deithwyr yn defnyddio’r gwasanaeth
yn 2012. Fel rhan o Arolwg Cenedlaethol Cymru,
rydym wedi edrych ar ba mor hawdd yw hi i bobl
mewn ardaloedd gwledig fanteisio ar wasanaethau
iechyd lleol. At ei gilydd, nid oes fawr o wahaniaeth
rhwng y canlyniadau ar gyfer pobl sy’n byw mewn
ardaloedd gwledig a’r rheini ar gyfer pobl sy’n byw
mewn ardaloedd mwy trefol o Gymru. Mae hyn yn
galonogol o ystyried y camau a gymerwyd gennym yn
ddiweddar i wella mynediad yng nghefn gwlad Cymru
drwy ein Cynllun Iechyd Gwledig.
Mae gwasanaethau digidol ar gael mewn mwy o
ardaloedd gwledig. Erbyn 2011, roedd gwasanaeth
symudol 3G wedi cyrraedd 97.6 y cant, gan ragori
ar gyfradd yr Alban a Gogledd Iwerddon. Er bod y
niferoedd sy’n gallu manteisio ar wasanaeth band
eang yn parhau’n isel, rydym wedi dechrau cyflwyno
prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru,
a fydd yn darparu gwasanaeth band eang ffibr yn
yr ardaloedd gwledig hynny na fyddai gan y sector
preifat unrhyw ddiddordeb mewn buddsoddi ynddynt.
Felly, gallwn ddisgwyl gweld gwelliant yn fuan iawn

o ran nifer yr ardaloedd a
fydd yn gallu manteisio ar
wasanaethau band eang
cyflym.
Mae’r economi amaethyddol
yn parhau i elwa ar
wasanaethau sy’n perfformio’n
dda, gyda 97 y cant o’r
Taliadau Amaethyddol
Cyffredin wedi’u gwneud erbyn
diwedd Rhagfyr 2012, sef y
perfformiad gorau yn Ewrop.
Yn ogystal, cafodd dros 90 y
cant o wartheg a brofodd yn
bositif mewn profion TB buchol eu symud o fuchesi o
fewn 10 diwrnod gwaith.

Ein camau
Mae polisïau gwledig yn ceisio sicrhau bod
cymunedau gwledig yn parhau i ffynnu ac yn
gallu cynnig ansawdd bywyd rhagorol i bobl, gan
gynnwys swyddi o ansawdd uchel, tai fforddiadwy
a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn ceisio
sicrhau bod cymunedau gwledig yn cael eu cynnal
gan seilwaith dibynadwy ac effeithiol o safbwynt
band eang, trafnidiaeth gyhoeddus a chyfleustodau.
Mae’r camau a gymerwyd gennym wedi cyfrannu at
hyn mewn tair ffordd dros y flwyddyn ddiwethaf:
Hybu economi wledig sy’n ffynnu drwy,
er enghraifft
• Weithio i weithredu ‘Hwyluso’r Drefn’ er mwyn
helpu busnesau fferm i dyfu. Mae asesiadau
annibynnol o’r cynllun yn awgrymu bod cynnydd
boddhaol yn cael ei wneud.
• Neilltuo £18.6 miliwn o Gronfa Pysgodfeydd Ewrop
i ddatblygu a hyrwyddo pysgodfeydd cynaliadwy.
• Cynrychioli buddiannau Cymru ym mhob Cyngor
Amaethyddiaeth/Pysgodfeydd er mwyn dylanwadu
ar ddiwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin.
• Ymgynghori ag unigolion, grwpiau a sefydliadau
yng nghefn gwlad wrth i ni ddechrau cynllunio ar
gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig nesaf.
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• Treialu ‘Taliadau Gwledig Ar-lein’ er mwyn
hwyluso’r broses o ddefnyddio’n system daliadau
lwyddiannus.
• Fel rhan o’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol,
rhoi blaenoriaeth i fynediad i gymunedau gwledig
drwy ddewisiadau teithio iach a chynaliadwy.
• Rhoi cymorth busnes i 55 o gwmnïau bwyd,
cymorth mentora i 256 o fentrau, a chynnig
cymorth marchnata a chymorth datblygu masnach
gartref a thramor.
• Rhoi blaenoriaeth i adroddiad ‘Datgloi’r Potensial’
er mwyn cynorthwyo ucheldiroedd Cymru.
• Parhau i weithredu ‘Coetiroedd i Gymru’ ar y
cyd â’r Comisiwn Coedwigaeth a Chyngor Cefn
Gwlad Cymru, lansio rhestr coetiroedd hynafol,
diweddaru’r gwaith o reoli ardaloedd mawn
mewn coetiroedd a gwella ansawdd y dŵr mewn
coedwigoedd.
• Mae’r 10 Swyddog Galluogi Tai Gwledig wedi
helpu pobl mewn ardaloedd gwledig ledled
Cymru i gael gafael ar dai fforddiadwy yn eu
cymunedau lleol.
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Sicrhau bod band eang cyflymach a
gwasanaethau digidol newydd ar gael i
gymunedau gwledig drwy, er enghraifft
• Barhau i roi’r Cynllun Cymorth Band Eang ar
waith er mwyn sicrhau bod gwasanaeth band
eang sylfaenol ar gael. Ers mis Gorffennaf 2010,
mae 4,700 wedi elwa ar y cynllun, gan gynnwys
31 o gymunedau.
• Dechrau rhoi Cynllun Band Eang y Genhedlaeth
Nesaf ar waith ym mis Mawrth 2013, datblygu
gwasanaethau ffibr cyflym mewn ardaloedd
gwledig fel Ynys Môn, Harlech, Machynlleth a
Gorllewin yr Wyddgrug.
Gwella gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer
cymunedau gwledig drwy, er enghraifft
• Dreialu’r Fenter Rhwydwaith Canolfannau
Cymunedol i gyfoethogi bywyd gwledig a diwallu’r
angen am wasanaethau.
• Parhau i roi’r Cynllun Datblygu Gwledig ar waith
er mwyn creu dyfodol gwell ar gyfer cymunedau
gwledig a’r economi wledig.
• Neilltuo £2.5 miliwn i gefnogi cynlluniau
trafnidiaeth gymunedol mewn ardaloedd gwledig.
• Rhoi’r Cynllun Iechyd Gwledig ar waith er mwyn
sicrhau bod y gwasanaethau iechyd yn cydnabod
anghenion penodol ardaloedd gwledig.
• Rhoi prosiect peilot Sefydliad Plunkett ar waith i
sefydlu canolfannau cymunedol gwledig er mwyn
darparu amryfal wasanaethau i gymunedau mewn
ardaloedd gwledig anghysbell.

Pennod 11
Yr Amgylchedd
Cymru: lle rydyn ni arni?

Ein camau

Er bod cryn her yn ein hwynebu yn yr hirdymor
wrth i ni ymdrechu i fod yn genedl un blaned,
neu i ddefnyddio dim ond yr adnoddau hynny
y gallwn eu hadnewyddu, rydym yn symud
i’r cyfeiriad iawn ar lawer o’r dangosyddion
allweddol. Gwelwyd gostyngiad dros amser
mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae cyfran
y trydan a gynhyrchir gan ddefnyddio ynni
adnewyddadwy wedi bod yn cynyddu, gan godi
33 y cant rhwng 2010 a 2011, yn bennaf
oherwydd y cynnydd yn yr hyn a gynhyrchir
drwy ynni gwynt. Mae pobl yn defnyddio llai o
drydan a nwy yn y cartref ac rydym wedi gwneud
yn eithriadol o dda wrth ailgylchu gwastraff,
gan gyrraedd 48.5 y cant yn 2011-12, y ganran
orau yn y DU.

Ein gobaith yw sefydlu
datblygu cynaliadwy yn
egwyddor drefniadol graidd i
Lywodraeth Cymru ac i gyrff
cyhoeddus eraill. Mae hyn yn
golygu mai ein hegwyddor
drefniadol ganolog fydd
cynaliadwyedd cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol.
Rydym yn bwriadu datblygu’n
gwaith hyn o beth drwy
ddeddfwriaeth, ac ym mis
Rhagfyr 2012, cyhoeddwyd y
Papur Gwyn, ‘Cymru Gynaliadwy – Dewis Gwell ar
gyfer Dyfodol Gwell’. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
mae’r camau a gymerwyd gennym wedi cefnogi’n
gwaith yn hyn o beth mewn tair ffordd:

Yn y 5 mlynedd hyd at 2012, gwelwyd cynnydd
o 14 y cant yn nifer ein llynnoedd, nentydd ac
afonydd a gafodd eu graddio’n rhai ag ansawdd
amgylcheddol da neu well. Mae ansawdd dyfroedd
ymdrochi hefyd yn parhau’n uchel, ac erbyn 2012
roedd 100 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig yng
Nghymru. Roedd 97 o’r rhain yn bodloni’r safonau
gorfodol ac roedd 75 yn bodloni safonau’r canllawiau
llymach sydd yn y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi
Ewropeaidd. Cafodd bron dwywaith cymaint o
gartrefi gwag eu defnyddio o’r newydd rhwng
2009‑10 a 2011-12, ac mae canran y teithiau i’r
gwaith ar droed neu ar feic wedi cynyddu mwy na
20 y cant rhwng 2004 a 2010.
Ni welwyd gostyngiad sylweddol yn nifer yr
adeiladau sydd mewn perygl o lifogydd er gwaethaf
y buddsoddiad a wnaed gennym mewn rheoli
llifogydd ac erydu arfordirol, a fydd yn lleihau’r risg
i dros 7,000 o gartrefi a busnesau yn ystod oes y
Llywodraeth hon. Mae llifogydd dinistriol 2012 yn ein
hatgoffa, er hynny, na allwn fod yn hunanfodlon a
bod rhagor eto i’w wneud bob amser.

Rydym wedi byw o fewn ein terfynau
amgylcheddol ac wedi gweithredu ar y newid
yn yr hinsawdd drwy, er enghraifft
• Ddyfarnu contractau i brosesu gwastraff bwyd yn y
Canolbarth, Gwynedd a’r Gogledd-ddwyrain.
• Ymgynghori ar Ran L o’r Safonau Adeiladu er
mwyn symud tuag at adeiladu di-garbon.
• Galw, yn ein tystiolaeth i ‘Gomisiwn Silk’,
am ddatganoli pwerau gweithredol a phwerau
deddfu mewn perthynas â chynhyrchu ynni ar
raddfa fawr.
• Cyhoeddi ‘Adroddiad Blynyddol y Cynllun Datblygu
Cynaliadwy’ fel y bo modd i bobl graffu ar sut
rydym yn mynd ati i wireddu’n hymrwymiad o ran
cynaliadwyedd.
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Rydym wedi creu mannau cynaliadwy i bobl
fyw ynddynt drwy, er enghraifft

Rydym wedi diogelu ecosystemau iach drwy,
er enghraifft

• Lansio ail rownd y rhaglen ‘Trefi Taclus’, gan helpu
cymunedau i wneud eu cymdogaethau yn lleoedd
gwell i fyw ynddynt.
• Treialu’r cynllun grant newydd ‘Lleoedd Tawelach,
Gwyrddach a Glanach’ i wella’r sefyllfa o ran sŵn
amgylcheddol ac ansawdd aer.
• Cyflwyno’r Bil Teithio Llesol (Cymru) gerbron y
Cynulliad Cenedlaethol ar 18 Chwefror 2013.

• Sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ebrill 2013
i sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu
cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn modd
cynaliadwy.
• Cyhoeddi cynllun gweithredu drafft ar gyfer pryfed
peillio i arafu a gwrthdroi’r dirywiad mewn gwenyn
a phryfed peillio gwyllt eraill.
• Gweithredu’r cynllun cyntaf i reoli basnau afonydd
a chyrraedd y targed o ran sicrhau bod yr holl
fesurau ar waith erbyn diwedd 2012.

Pennod 12
Diwylliant a Threftadaeth Cymru
Cymru: lle rydyn ni arni?

O ran y Gymraeg, mae’r Arolwg
Blynyddol o’r Boblogaeth yn
Yn gyffredinol, mae’r cyhoedd yn ymwneud mwy dangos bod y ganran sy’n gallu
â’n treftadaeth a’r celfyddydau. Er ein bod wedi
siarad, ysgrifennu a darllen
y Gymraeg wedi parhau’n
gweld gostyngiad bach yn nifer y plant sydd
sefydlog ar oddeutu 20 i 21 y
bellach yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
cant, o’i chymharu â Chyfrifiad
celfyddydol yn rheolaidd, mae’r 33.2 y cant o
2011, lle gwelwyd dirywiad (ers
oedolion sy’n cymryd rhan yn dangos bod y
2001). Roedd y ffigur yn is bryd
duedd gadarnhaol a welwyd yn yr hirdymor i’w
hynny hefyd. Mae’n galonogol
gweld unwaith eto erbyn hyn, a’i bod yn agos
gweld canran y plant 5 oed sy’n
i’r uchafbwynt a welwyd yn 2009. Gostyngodd
siarad Cymraeg yn y cartref, a
nifer yr ymweliadau â safleoedd Cadw ychydig
gyrhaeddodd uchafbwynt o 7 y
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond mae’r ffigur
cant yn y ffigurau diweddaraf,
o 1,195,900 yn agos i lefelau uchel y ddwy
ynghyd â niferoedd y disgyblion sy’n astudio drwy
flynedd flaenorol. Mae ymweliadau personol ag
gyfrwng y Gymraeg ym maes Addysg Bellach
Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ac Uwch.

cynyddu i’r lefelau uchaf erioed, i 1,690,000.
Mae ymweliadau ag amgueddfeydd lleol wedi
cynyddu ac mae ymweliadau â llyfrgelloedd wedi
parhau’n uchel er gwaethaf y nifer cynyddol o
ymweliadau rhithwir. Ar yr un pryd, mae data
Cadw’n dangos bod cyflwr ein hasedau
amgylcheddol hanesyddol wedi gwella.
Mae nifer y grwpiau difreintiedig sy’n cymryd rhan
mewn gweithgareddau celfyddydol wedi cynyddu
gydag amser, ond nid yw’r cynnydd hwnnw’n ddim
mwy na’r cynnydd a welwyd yn y gyfradd ehangach
ac felly mae’r bwlch yn parhau. Mae’r dirywiad sydd
i’w weld ym mhob grŵp oedran o ran y niferoedd sy’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon yn
destun pryder, yn enwedig o ystyried y goblygiadau
iechyd a ddaw yn sgil hynny. Er bod nofio am ddim
ymhlith pobl dros 60 oed wedi parhau i gynyddu,
mae nifer y plant sy’n manteisio ar y cynllun nofio
am ddim wedi gostwng wrth i’r pwyslais newid i
hyrwyddo sesiynau ffurfiol, fel gwersi nofio.
Yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf, gwelwyd
cynnydd o dros 11 y cant yn nifer y bobl sy’n ymweld
â’n llyfrgelloedd cyhoeddus, gan godi o 13.25 miliwn
yn 2002-03 i 14.72 miliwn yn 2011-12. O gymharu
â’r DU yn gyffredinol, bu gostyngiad o 5.1 y cant yn
nifer y bobl sy’n ymweld â llyfrgelloedd y DU, o 323
miliwn i 306 miliwn yn yr un cyfnod.

Ein camau
Rydym yn ceisio cyfoethogi bywydau unigolion a
chymunedau drwy’n diwylliant a’n treftadaeth.
Mae’r camau a gymerwyd gennym yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf wedi gwneud hynny mewn dwy
ffordd:
Rydym wedi ehangu mynediad i’n diwylliant,
treftadaeth a chwaraeon ac annog mwy o
gyfranogiad drwy, er enghraifft
• Gyflwyno’r cynllun hyfforddi i gynyddu nifer ac
ansawdd yr hyfforddwyr ar bob lefel.
• Agor cyfleusterau newydd a gwasanaethau
dehongli yng Nghastell Ystumllwynarth, Castell
Dinbych a Chastell Conwy, ac adeiladu canolfan
dreftadaeth y diwydiant copr yn Amlwch fel rhan o
Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw.
• Cyhoeddi Strategaeth Dysgu Gydol Oes Cadw ym
mis Ebrill 2013 i helpu i ennyn diddordeb plant
ac oedolion mewn amgylchedd treftadaeth sy’n
eu hysbrydoli.
• Yn ychwanegol at fuddsoddiad o £7 miliwn a
wnaed gennym ni, sicrhau arian cyfatebol gwerth
£11.5 miliwn o Gronfa Dreftadaeth y Loteri er
mwyn datblygu San Ffagan ymhellach fel un o’n
hatyniadau blaenllaw.
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• Sicrhau cynnydd o 19 y cant yn nifer yr ymwelwyr
ag archif ar-lein Casgliad y Werin, a chynnydd o
221 y cant yn y deunydd a gaiff ei gyfrannu gan
ddefnyddwyr.
• Llwyddo i ddwyn pwysau er mwyn sicrhau na
fydd y bartneriaeth newydd rhwng S4C a’r BBC
yn cyfyngu ar ei hannibyniaeth olygyddol a
gweithredol.
• Cynnal mynediad am ddim i Amgueddfeydd,
sydd wedi arwain at gynnydd o dros 100 y cant yn
niferoedd yr ymwelwyr ers 2001.
• Dyrannu £1 miliwn mewn cyllid cyfalaf yn
2013‑14 i foderneiddio chwe llyfrgell gyhoeddus.
Bydd hyn yn golygu bod cyfanswm o 89 o
lyfrgelloedd wedi’u moderneiddio fel rhan
o Raglen Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol
Llywodraeth Cymru.
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Rydym wedi cryfhau’r Gymraeg mewn
sefyllfaoedd pob dydd drwy, er enghraifft
• Barhau i gyllido rhwydwaith o Alluogwyr Tai
Gwledig i gynorthwyo i ddatblygu tai fforddiadwy,
gan wneud cyfraniad hanfodol at gynaliadwyedd
cymunedau Cymraeg eu hiaith.
• Parhau i gynyddu niferoedd y disgyblion cynradd ac
uwchradd sy’n defnyddio’r Gymraeg ac sy’n cael eu
hasesu yn y Gymraeg.
• Rhoi cyngor ar fagu plant drwy gyfrwng y Gymraeg
i 7,000 o rieni drwy brosiect Twf.
• Sefydlu ‘Tyfu gyda’r Gymraeg’ i gynorthwyo rhieni i
gyflwyno Cymraeg i’w plant ifanc.
• Cyllido Mentrau Iaith i gefnogi a hyrwyddo’r
defnydd o’r Gymraeg, er enghraifft, drwy brosiect
Aman/Tawe, i wrthdroi dirywiad y Gymraeg yn yr
ardal honno.

Mae’r Rhaglen Lywodraethu’n
nodi’r hyn yr ydym yn ei wneud,
yr amcanion y bydd y camau hynny’n
helpu i’w cyflawni a’r mesurau y
byddwn yn eu defnyddio i asesu’r
effaith y mae’r llywodraeth yn ei
chael ar y pethau sydd bwysicaf i ni.
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