
Chwefror 2021

AIL-GODI
CYMRU
Cynllun rhagweithiol
ar gyfer Adferiad Ar Frys



Ail-Godi Cymru | Chwefror 2021 2

CYNNWYS

Cyflwyniad .................................................. 3

1. Ysgogiad Economaidd Gwyrdd £6bn ... 4

2. Buddsoddi mewn Cenedl Ofalgar ......... 7

3. Gwarant Ieuenctid Cymru...................... 8

4. Cymorth Busnes Newydd ...................... 9

5. Hyfforddiant Trawsnewid ..................... 10

6. Lleol yn Gyntaf ..................................... 11

7. Tanio’r Peiriant Economaidd................ 12

8. Adeiladu Cyfoeth Cenedlaethol........... 13



Ail-Godi Cymru | Chwefror 2021 3

CYFLWYNIAD

Yng nghysgod y pandemig ac yn dilyn
yr anrhefn a achosir gan Brexit, mae
economi Cymru yn wynebu ei her fwyaf
ers cenhedlaeth.

Wrth edrych ar y tueddiadau diweddaraf
ac yn unol â rhagolygon y Deyrnas
Gyfunol, mae diweithdra yng Nghymru
yn mynd i gyrraedd 120,000 erbyn yr
haf.

Mae angen strategaeth economaidd
amgen ar Gymru fydd yn rhoi ein pobl
mewn gwaith er mwyn adeiladu dyfodol
gwell.

Gyda dyfodiad y chweched o Fai, ni all
Cymru fforddio aros i’r economi wella,
neu i San Steffan gynnig datrysiadau i
ddiweithdra cynyddol a chynnydd mawr
mewn methdaliadau busnes. Mae
angen Llywodraeth Gymreig ddeinamig
gyda chynllun y gellir ei weithredu ar
unwaith.

Adam Price
Arweinydd Plaid Cymru
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1. YSGOGIAD ECONOMAIDD
GWYRDD £6BN

• Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn
cymryd camau ar unwaith i gynllunio
a chyflenwi ysgogiad isadeiledd
carbon-isel ar frys, fel y cafodd ei
argymell gan TUC Cymru, Y
Sefydliad Dros Faterion Cymreig a
Chomisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol.

• Amcangyfrifir bydd rhaglen
buddsoddi £6 biliwn o bunnoedd i
gefnogi adferiad economaidd Cymru
yn dilyn Covid-19 yn creu bron i
60,000 o swyddi yn y tymor byr, gan
ddod â gweithwyr a gollodd eu
swyddi oherwydd yr argyfwng Covid
yn ôl i’r gweithlu.

Mae gallu Llywodraeth Cymru i gynllunio
a rhoi rhaglenni gwariant cyfalaf ar waith
yn wan ac mae ei methiant am ddwy
flynedd yn olynol i wario ei benthyciad
cyfalaf o £150m y flwyddyn yn brawf o
hyn. Bydd cyflymdra a graddfa
uchelgais ein buddsoddiad yn dibynnu
ar ein gallu i fynd i’r afael â’r diffyg hwn.

• I gyfeirio at hyn, byddwn yn creu
Swyddfa Datblygu a Buddsoddiad
Rhanbarthol, sef tîm o arbenigwyr
mewn cynllunio strategol, rheoli
buddsoddiad a gwerthuso project, o
fewn adran y Prif Weinidog fel yn
unol ag argymhelliad y Sefydliad ar
gyfer Cydweithrediad a Datblygiad
Economaidd (OECD) yn ei adroddiad
diweddar i Lywodraeth Cymru

• Byddwn yn cael y Comisiwn
Isadeiledd Cenedlaethol i ymgymryd
â’r gwaith o droi ei adroddiad ar
Gyflwr y Genedl, sydd i fod i’w
gyhoeddi ym mis Mai, mewn i
brojectau parod i’w buddsoddi.
Byddai hyn yn gosod seiliau ar gyfer
Cymru wydn newydd. Cyflawnir hyn
drwy weithio gyda Chomisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol, y Banc
Datblygu, partneriaid mewn
llywodraeth leol ac eraill.
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Yn ôl cynlluniau amlinellol gan TUC
Cymru a’r Sefydliad Dros Faterion
Cymreig, gallai hyn gynnwys mesurau i
gyflawni’r canlynol:

• Adeiladu miloedd o dai cymdeithasol
newydd i ddiwallu’r angen sydd heb
ei gyflawni am dai

• Ôl-osod dros gan mil o gartrefi i’r
safonau amgylcheddol uchaf

• Buddsoddi mewn ymchwil
datgarboneiddio (e.e. ar gyfer sector
ddiwylliannol allweddol fel dur, a
chryfderau Cymreig sy’n dod i’r brig
fel ynni drwy hydrogen ac ynni
morol)

• Tyfu perchnogaeth Gymreig o’r
sector adnewyddadwy

• Adeiladu’r cyfleusterau er mwyn i
Gymru arwain y byd mewn ynni
gwynt arfordirol

• Ehangu a thrydaneiddio’r
rhwydwaith rheilffyrdd

• Darparu cysylltiad Gigabit drwy
Gymru

• Tyfu maint coedwigoedd Cymru gan
13%

• Adeiladu amddiffynfeydd llifogydd
newydd ac adfer natur

• Sicrhau y gellir gwefru cerbydau
trydanol (EV) ar draws Cymru gyfan

• Rhoi lefelau Ewropeaidd o
fuddsoddiad mewn i deithio llesol
yng Nghymru

Wrth roi ein cynllun ariannu at ei gilydd
byddwn yn galw ar San Steffan i
gynyddu cap benthyca Llywodraeth
Cymru gan mai ariannu uniongyrchol o
Fwrdd Benthyca Gweithiau Cyhoeddus
yw’r ffurf fwyaf cost effeithiol o fenthyg.

Ond ni ddylai gwrthwynebiad San
Steffan ein rhwystro ni rhag llunio
a gweithredu cynllun wrth gefn.
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Cynllun Ariannu
Amgen
Byddwn yn llunio cynllun ariannu amgen
manwl yn seiliedig ar yr elfennau
canlynol:

• Bydd Cytundeb Twf Gwyrdd
cenedlaethol yn cael ei gytuno
gyda’r awdurdodau lleol, gan gyfuno
eu gallu helaeth i fenthyg—fel y
cafodd ei awgrymu gan Bwyllgor
Cyllid y Senedd yn ei adroddiad ar
Wariant Cyfalaf Llywodraeth
Cymru—ynghyd â gallu Llywodraeth
Cymru i gynnig cymorth refeniw
hirdymor yn gyfnewid. Byddai hyn yn
gweithio ar linellau tebyg i Fenter
Benthyca Llywodraeth Leol—ond ar
raddfa llawer mwy—ac yn gweithio
drwy strwythurau presennol fel y
partneriaethau Cytundeb Dinas a
Thwf a’r Cydbwyllgorau
Corfforaethol sydd newydd eu
ffurfio.

• Mwy o ddefnydd o Gyfalaf
Trafodion Ariannol, er enghraifft,
wrth ariannu projectau fel y cafodd ei
awgrymu gan Gyngor Sir
Gaerfyrddin a chymdeithas tai Tirion.

• Defnydd priodol o’r Model
Buddsoddi Cydfuddiannol, gan
addasu ei ddefnydd i feysydd
ychwanegol e.e. rhaglen newydd o
fuddsoddiad yng Nghartrefi Gofal yr
21 ganrif

• Buddsoddiad gan Fanc Isadeiledd y
DG a buddsoddwyr sefydliadol eraill
fel Partneriaeth Pensiwn Cymru.

Gyda chyfraddau llog ar lefel
hanesyddol o isel ar hyn o bryd—
yn negyddol mewn gwir
dermau—amcangyfrifwn byddai’r
gost anuniongyrchol o ariannu
dyled i’r Llywodraeth, yn seiliedig
ar y model ariannu cymysg
uchod, tua £250m dros dymor ad-
dalu cyfartalog. Mae hyn yn
cynrychioli gwerth rhyfeddol o
dda am arian o ystyried
manteision creu swyddi,
datblygiad sgiliau hir-dymor ac
isadeiledd wedi’i uwchraddio i
gynnig enillion lefel uchel, am
gyfnod maith ar y buddsoddiad
gwreiddiol hwnnw.
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2. BUDDSODDI MEWN CENEDL
OFALGAR

Byddwn yn creu 7,500 o swyddi
newydd fel rhan o’n Cynllun Adferiad er
mwyn cyfeirio at ein hanghenion
cymdeithasol mwyaf enbyd: blwyddyn
goll addysg yr ifanc, ein dyletswydd o
ofal i’r hen a’r sâl.

Bydd athrawon newydd, cynorthwywyr
dysgu a gweithwyr plant yn cael eu
recriwtio’n barod er mwyn helpu ein
plant i ffynnu. A bydd miloedd o
swyddi newydd sy’n talu’n deg yn
cael eu creu mewn cartrefi gofal,
gofal gartref a gofal iechyd, i’n helpu i
drawsffurfio system a gafodd ei
danstaffio, tangyflogi a’i
thanwerthfawrogi am gyfnod rhy faith.
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3. GWARANT IEUENCTID CYMRU

Yng ngwyneb rhagolwg o ddiweithdra
ieuenctid torfol, byddwn yn gwarantu
cyflogaeth sicr, gyda Chyflog Byw yn
isafswm ar gyfer pob person rhwng
16-24. Daw hyn ochr yn ochr â
phrentisiaeth, lle llawn amser mewn
coleg neu brifysgol, neu gymryd rhan
mewn rhaglen wirfoddoli ffurfiol mewn
rôl gyflogedig. Fersiwn modern fydd
hwn o’r Corfflu Cadwraeth Sifil o gyfnod
Bargen Newydd Roosevelt—yn adfer
natur ac yn adeiladu dyfodol
gwyrddach.

Byddwn yn dechrau’r rhaglen gyda
buddsoddiad cychwynnol o £50m.
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4. CYMORTH BUSNES NEWYDD

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn:

• Cyflwyno pecyn o gymorth
ychwanegol i fusnesau ar gyfer
busnesau hyfyw sydd yn wynebu
anawsterau llif arian byr dymor.

• Cynnig benthyciadau hir-dymor ar
gyfradd llog o sero a chyda cyfnod
gwyliau cychwynnol cyn ad-dalu.
Byddai'r cyfnod yn ddigon hir i
ganiatáu i’r busnesau ddod yn ôl ar
eu traed—fel sy’n cael ei wneud ar
hyn o bryd gan fanc datblygu
bpifrance yn Ile de France.

• Datblygu cynllun cymorth brys—
wedi ei fodelu ar fenter lwyddiannus
yn Norwy—i dalu am hyd at 90% o
gostau sefydlog na ellir eu hosgoi ar
gyfer busnesau sy’n wynebu
methdaliad ond fyddai’n hyfyw fel
arall.

• Newid y rheolau ar gymorth ariannol
er mwyn iddyn nhw adlewyrchu
amgylchiadau’r hunangyflogedig
newydd, fel y gwnaeth Gogledd
Iwerddon.
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5. HYFFORDDIANT TRAWSNEWID

• Gyda miloedd yn cael eu diswyddo
bob mis, byddwn yn creu rhaglen
hyfforddiant cenedlaethol i
weithwyr allu ail-sgilio ar gyfer
swyddi newydd mewn meysydd fel
digidol, adeiladu, ynni gwyrdd a
gofal ble fo ein Cynllun Adferiad yn
cynhyrchu cyfleoedd ar gyfer swyddi
newydd.

• Byddwn yn creu fersiwn Gymreig o
Gynghorau Diogelwch Swyddi
Sweden—sef canolfannau gwaith
mwyaf llwyddiannus y byd—yn ein
Colegau Addysg Bellach. Byddai hyn
yn cynnig cymorth wedi ei deilwra—
o hyfforddiant i gymorth byw dros
dro—ar gyfer y sawl a wnaed yn ddi-
waith yn ddiweddar.

• Caiff hwn ei dreialu’n gyntaf gyda’r
grŵp yma o weithwyr ac fe fyddwn
yn rhoi Cyfrif Dysgu Personol i’r
sawl sydd dros 25 gyda chredyd di-
dreth cychwynnol o £5,000, a
benthyciadau ar gyfer cyrsiau mwy
drud ar yr un telerau â ffioedd dysgu
prifysgolion.
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6. LLEOL YN GYNTAF

Wrth dynnu o’r gwersi a ddysgwyd wrth
gaffael cyfarpar diogelu personol yn
agosach at adref, byddwn yn cymryd
camau radical i ail-leoleiddio’r economi.

• Byddwn yn defnyddio’r rhyddid
newydd fydd ar gael yn dilyn Brexit,
fel y gwnaeth Llywodraeth y DG yn
Lloegr, er mwyn cyflwyno polisi
caffael ‘lleol yn gyntaf’ fydd yn rhoi
blaenoriaeth amlwg i fusnesau bach
a lleol.

• Byddwn yn lleihau meintiau
cytundebau ac yn dod â chynifer â
phosib o dan y lefel trothwy a
gytunwyd gan Sefydliad Masnach y
Byd, fydd yn caniatáu i sector
gyhoeddus Cymru i gynnig
cytundebau i gwmnïau Cymreig yn
unig.

• Byddwn yn gosod targed o gynyddu
cyfran caffael cyhoeddus cwmnïau
o Gymru o 52% i 75% allan o
gyfanswm o £6bn—sydd yn golygu
mwy na £1.2bn yn ychwanegol
mewn cytundebau ar gyfer cwmnïau
sydd wedi eu lleoli yng Nghymru—
gan greu hyd at 46,000 o swyddi, yn
ôl ffigurau Llywodraeth Cymru.
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7. TANIO’R PEIRIANT ECONOMAIDD

• Byddwn yn cyflwyno help byrdymor
wedi’i dargedu ar gyfer y sectorau
hynny fydd yn parhau i ddioddef
effeithiau’r pandemig i mewn i’r haf a
thu hwnt—yn enwedig, lletygarwch,
twristiaeth, digwyddiadau a’r
celfyddydau.

• Byddwn yn ymestyn ein cymorth
cyfraddau busnes i’r sector
lletygarwch a’r busnesau eraill a
effeithiwyd waethaf, hyd at ddiwedd
mis Mehefin i ddechrau, fel y
gwnaeth llywodraeth yr Alban
eisoes, ac yn hirach hefyd os oes
angen.

• Er mwyn cefnogi’r celfyddydau,
byddwn yn creu incwm sylfaenol o
£1,000 y mis i 1,000 o weithwyr
llawrydd diwylliannol sydd yn
fodlon creu, perfformio a rhannu eu
gwaith gyda’r gymuned.

• Gan fod angen rhywbeth ar bob un
ohonom i edrych ymlaen ato ar
ddiwedd y cyfnod mwyaf anodd a
thywyll yma, byddwn yn dechrau
cynllunio ar unwaith ar gyfer Gŵyl
Gymru yn 2023. Bydd yn para
blwyddyn gyfan ar hyd y wlad ac
yn dathlu a hyrwyddo ein gwyliau
gwych—o'r Gelli Gandryll i’r
Eisteddfod i’r Dyn Gwyrdd i’r Sioe
Fawr. Rydym wedi eu colli’n ddirfawr
a byddwn yn trefnu digwyddiadau i
ddod at ein gilydd ac i ddod â’r byd i
Gymru.
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8. ADEILADU CYFOETH
CENEDLAETHOL

Tu hwnt i’r Cynllun Adfer di-oed, bydd
ein Strategaeth Economaidd Amgen yn
symud y pwyslais tuag at gefnogi
busnesau domestig, hyrwyddo
perchnogaeth cwmnïau lleol a sicrhau
bod mwy o gyfoeth Cymru yn cael ei
gadw yn economi Cymru.

Bydd creu sefydliadau economaidd
newydd wrth galon hyn ac fe fyddwn
am wneud hyn o’r diwrnod cyntaf er
mwyn sicrhau cynnydd ein Cynllun
Adferiad Cyflym a gyrru economi
Cymru’n bwerus tuag at ddyfodol mwy
llewyrchus.

• Yn unol â’r hyn a gafodd ei gynnig
gan yr OECD, byddwn yn sefydlu
asiantaeth ddatblygu economaidd
newydd, sef, Llewyrch Cymru.

• Byddwn yn troi Banc Datblygu
Cymru mewn i Fanc Buddsoddiad
ac Isadeiledd Cenedlaethol er
mwyn cymryd ecwiti dan
berchnogaeth y wladwriaeth i mewn
i fusnesau ac adeiladu ar ein
buddsoddiadau gwyrdd a charbon
isel.

• Byddwn yn creu Cwmni Ynni
Cenedlaethol ac Asiantaeth Tir a
Thai Cenedlaethol er mwyn parhau
â momentwm buddsoddi mewn ynni
adnewyddadwy ac adeiladwaith.

• A dwy gorfforaeth datblygu
ranbarthol yn y Cymoedd a’r
Gorllewin Gwledig i sicrhau bydd y
twf yn y ddegawd i ddod yn
gynhwysol yn ogystal â gwyrdd.




