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Mae cymunedau gwledig Cymru yn rhan annatod o’n hunaniaeth fel cenedl.

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i greu cymunedau gwledig cynaliadwy lle gall pobl 
fyw, gweithio a mwynhau mynediad at y gwasanaethau mae arnynt eu hangen.

Mae ein maniffesto ar gyfer y Gymru wledig yn amlinellu polisïau allweddol y 
byddai Llywodraeth Plaid Cymru ar ôl Mai 6 yn eu cyflwyno er mwyn creu’r dyfodol 
gwell y mae ein cymunedau gwledig yn haeddu.

Mae Plaid Cymru yn cydnabod cyfraniad aruthrol y sector amaethyddol i Gymru 
yn economaidd, amgylcheddol, yn gymdeithasol a diwylliannol. Yr ydym wedi 
ymrwymo i weithio gyda ffermwyr Cymru yn eu nod i fod yn un o’r sectorau ffermio 
mwyaf cynaliadwy yn y byd. Fe wnawn hyn trwy gydweithredu a chydweithio, fel 
bod newidiadau er lles ein cymunedau gwledig ehangach, nid yn andwyol iddynt.

Yr ydym hefyd yn benderfynol o gefnogi cymunedau gwledig yn eu holl fywiogrwydd 
a’u hamrywiaeth. Bydd hyn yn golygu pecyn o fentrau a pholisïau sydd yn ymestyn 
ymhell y tu hwnt i’r sector ffermio, sy’n amrywio o wella mynediad at wasanaethau 
i well cysylltedd, mwy o fynediad at dai fforddiadwy, a rhoi llais cryfach i gefn 
gwlad Cymru.

Rydym yn llawn cyffro wrth rannu rhai o’r ymrwymiadau allweddol y bydd 
Llywodraeth Plaid Cymru yn wneud i’n hardaloedd gwledig fel rhan o’n gweledigaeth 
o Gymru fel cymuned o gymunedau.  
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Mae’r Llywodraeth bresennol wedi anwybyddu llais 
ffermwyr.

O’u hymgynghoriad ar gefnogaeth i ffermydd yn y 
dyfodol, i’r rheoliadau NVZ diweddar, nid yw Llafur 
yn gwrando ar y Gymru wledig. 

Bydd hyn yn newid dan lywodraeth Plaid Cymru.

Mae Plaid Cymru yn cydnabod y cyfraniad aruthrol 
mae’r sector amaeth yn gwneud dros Gymru. Mae’r 
heriau lu sy’n wynebu cymdeithas a’r sector yn 
golygu ei bod yn bryd llunio cyd-destun newydd i 
amaethyddiaeth yng Nghymru a sicrhau dyfodol 
mwy ffyniannus i ffermio. 

Rhaid i hynny ddigwydd mewn ffordd sy’n rhoi 
gwytnwch ein ffermydd teuluol wrth graidd adfywiad 
y diwydiant.

Mae ail-lunio ein system o gefnogi ffermydd wedi  
covid ac wedi Brexit yn rhoi cyfle i ni wneud y 
newidiadau sydd eu hangen i ganolbwyntio ar 
gynaliadwyedd tymor-hir dros gefnogaeth tymor-
byr, ar darddiad dros gynhyrchu nwyddau, ac ar 
gydweithredu yn hytrach na chystadlu.

Yr ydym yn cefnogi ffermwyr Cymru yn eu nod o fod 
yn un o’r sectorau amaethyddol mwyaf amgylcheddol 
gynaliadwy yn y byd. Yr ydym yn cydnabod hefyd, er 
mwyn i ffermydd fod yn amgylcheddol gynaliadwy, 
fod yn rhaid iddynt fod yn economaidd gynaliadwy.

Bydd angen i Lywodraeth Cymru nesaf gyflwyno Bil 
Amaeth Cymreig i ddiwygio cefnogaeth amaethyddol 
yn dilyn ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd. 
Mae Plaid Cymru yn cefnogi rhoi mwy o bwyslais 
ar dalu am nwyddau cyhoeddus, ond yn wahanol i’r 
pleidiau eraill, bydd y cynllun sydd gennym ni yn lle’r 
PAC yn cynnwys taliad cefnogi sylfaenol i ffermwyr. 
Bydd hyn yn rhoi mwy o sefydlogrwydd economaidd 
i’r diwydiant ar yr amser heriol hwn.

Byddwn hefyd yn cefnogi’r sector trwy dargedu 
cefnogaeth i ffermwyr wrth eu gwaith a datblygu 
strategaeth i ddwyn newydd-ddyfodiaid i mewn i’r 
diwydiant. 

Bydd rôl allweddol gan ffermydd awdurdodau 
lleol, a byddwn yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus 
a phartneriaid eraill i nodi ffyrdd o amddiffyn a 
chyfoethogi stad y ffermydd cyhoeddus fel troedle 
pwysig i newydd-ddyfodiaid at y dyfodol. 

CEFNOGI FFERMWYR CYMRU 
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Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn ymrwymo i 
ddefnydd llawn o arian Rhaglen Ddatblygu Wledig 
2014-20 yr UE tan 2023. Byddwn hefyd yn cadw 
ymrwymiad i’n rhan o gyllid domestig tuag at yr hyn 
fuasai yn olynydd Rhaglen Ddatblygu Wledig 2021-
27.

Fe wnawn hefyd gomisiynu adolygiad annibynnol 
o effeithiolrwydd a gwerth am arian prosiectau’r 
Rhaglen Ddatblygu Wledig hyd yma, a fydd yn sail 
i’n cynigion am gefnogaeth wledig yn y dyfodol.

Byddwn yn defnyddio buddsoddiad ehangach i 
gefnogi’r newid i ffurfiau mwy cynaliadwy ac amrywiol 
o ddefnydd tir, gan gynnwys ffermio organig, 
amaethyddiaeth adfywiol, amaeth-goedwigaeth a 
ffermio cymysg.

Mae garddwriaeth yn sector penodol a ddylai wneud 
mwy o gyfraniad i’n cyflenwad domestig o fwyd. Bydd 
Plaid Cymru yn rhoi cefnogaeth wedi ei dargedu i 
helpu’r sector i ddatblygu a bydd ein polisïau caffael 
yn allweddol o ran tyfu marchnadoedd newydd i 
gynnyrch garddwriaethol yng Nghymru.

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno rheoliadau ar delerau 
contractau cynnyrch llaeth i ymdrin â gwendid 
cymharol ein cynhyrchwyr llaeth o ran y farchnad 
yn y gadwyn gyflenwi. Yn rhy aml, maent yn gorfod 
derbyn grym bargeinio anghyfartal, sy’n arwain 
at driniaeth annheg. Nid yw’r cod cynnyrch llaeth 
gwirfoddol yn llwyddo yn ei nod o wella cysylltiadau 
yn y gadwyn gyflenwi, ac fe fyddwn ni yn ystyried 
cymryd agwedd orfodol.

Fe wnawn ddefnydd llawn o Ddeddf Amaethyddiaeth 
Llywodraeth y DG er mwyn sicrhau bod Cymru yn 
cael ei chyfran deg o arian y Lefi Cig Coch.

Yr ydym yn ymrwymo i ddefnyddio’r mesurau mwyaf 
effeithiol i reoli a dileu’r diciâu mewn gwartheg, gan 
ddefnyddio gwersi o fannau eraill yn y DG a thu 
hwnt. Byddwn hefyd yn cefnogi gwaith i fynd i’r afael 
â heriau eraill ym maes iechyd anifeiliaid megis Dolur 
Rhydd Feirol mewn Gwartheg a Chlafr y Defaid.  



Bydd Plaid Cymru yn dileu’r rheoliadau 
Parth Bregus i Nitradau (NVZ) a gyflwynwyd 
gan Lywodraeth Lafur Cymru wythnosau 
yn unig cyn yr etholiad.

Mae gorfodi NVZ dros Gymru gyfan 
yn anghymesur ac yn groes i gyngor 
ymgynghorydd Llywodraeth Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Nid ‘ffermio yn 
ôl y calendr’ yw’r agwedd orau am ei bod 
yn creu’r risg o achosi problemau llygru 
newydd ar rai adegau o’r flwyddyn. Mae’r 
buddsoddiad cyfalaf fydd ei angen i gwrdd 
â’r rheoliadau newydd (a amcangyfrifwyd 
fel hyd at £360 miliwn gan y Llywodraeth) 
bron £100 miliwn yn fwy na chyfanswm yr 
incwm o ffermio yng Nghymru yn 2019.  
Mae’n debyg o orfodi llawer fferm i fynd 
i’r wal.   

Yn hytrach, byddwn yn gweithio gyda’r 
diwydiant, Cyfoeth Naturiol Cymru a 
rhanddeiliaid eraill i gyflwyno rheoliadau 
mwy soffistigedig sydd wedi eu targedu’n 
well yn ystod ein chwe mis cyntaf mewn 
Llywodraeth. Ategir hyn gan agwedd 
wirfoddol gadarn mewn mannau eraill, 
seiliedig ar gynlluniau sydd wedi dangos 
llwyddiant amlwg o ran gostwng lefelau 
nitradau.

Byddwn hefyd yn edrych yn fanwl 
ar gynlluniau yn Lloegr i ddefnyddio 
technoleg tywydd a GPS newydd fel 
sylfaen i gyflwyno “matrics risg” sydd 
a’r potensial i roi cyngor mewn amser 
gwirioneddol i ffermwyr ar chwalu slyri, yn 
hytrach na dibynnu ar ddyddiadau calendr 
bras.

RHEOLIADAU NVZ 
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Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd y 
diwydiant twristiaeth ledled y Gymru wledig fel 
cyflogwr ac o ran denu buddsoddiad i gefn gwlad.

Byddwn yn annog mentrau twristiaeth sy’n rhoi’r 
lles mwyaf i gymunedau lleol yn hytrach na’r 
math o dwristiaeth sy’n gweld Cymru fel adnodd 
i fuddiannau allanol ei ecsploetio. Gan gadw hyn 
mewn cof, fe fyddwn yn edrych i mewn i ffyrdd o 
gynyddu perchenogaeth leol a rheolaeth dros y 
diwydiant.

Rydym eisiau hyrwyddo Cymru fel cyrchfan 
dwristiaeth gynaliadwy o ansawdd uchel gyda 
gweithgareddau a phrofiadau seiliedig ar ein 
hadnoddau, ein cynnyrch, ein harfordir a’n tirwedd 
unigryw, a’n hiaith, diwylliant a’n treftadaeth. 

Byddwn yn rhoi cefnogaeth ariannol i dyfu’r 
sector gan ganoli’n arbennig ar dwristiaeth 
ddiwylliannol a thwristiaeth bwyd – y naill a’r llall 
yn arbennig o berthnasol i’r Gymru wledig.

Mae twristiaeth bwyd yn gyfle allweddol i 
hyrwyddo’r sectorau amaeth a chroesawu. 
Mae’n cynnig dull amgen o ddatblygu lleol a 
rhanbarthol, gyda’r gallu i gryfhau hunaniaethau, 
gwella gwerthfawrogiad ymwelwyr a thrigolion 
o’r amgylchedd o’u cwmpas, ac annog adfywio 
treftadaeth leol.

TWRISTIAETH WLEDIG



CYNHYRCHU BWYD CYMREIG 

CAFFAEL LLEOL

Dan lywodraeth Plaid Cymru dylai pob gweithred o 
gaffael bwyd yn gyhoeddus roi blaenoriaeth i fwyd 
sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Gall caffael 
cyhoeddus lleol a rhanbarthol - er enghraifft, mewn 
ysgolion, ysbytai a swyddfeydd cyngor - helpu i 
greu marchnadoedd newydd i fusnesau bwyd lleol.

Bydd ein polisi caffael cyhoeddus yn chwarae 
rhan allweddol i gefnogi ffermwyr Cymru. Byddwn 
yn annog cyrff cyhoeddus i fabwysiadu arferion 
caffael blaengar a defnyddio cadwyni cyflenwi 
lleol i alluogi’r diwydiant amaethyddol, busnesau 
a mentrau cymdeithasol i greu swyddi a chadw 
cyfoeth yn yr economi lleol.

Enghraifft wych o hyn yw ein bwriad i roi prydau 
ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd erbyn 
diwedd ein tymor cyntaf gyda phwyslais arbennig 
ar gadwyni cyflenwi lleol. Bydd contractau yn cael 
eu caffael yn lleol lle bo modd, gan ddarparu prydau 
maethlon wedi eu cynhyrchu’n lleol i’n plant. Bydd 
hyn o les i iechyd cyhoeddus a’r amgylchedd, a 
bydd yn cefnogi’r sector amaeth ar yr un pryd. 

Mae effaith y pandemig a’n hymadawiad o’r UE 
wedi datgelu gwendidau enfawr yn ein system 
o gyflenwi bwyd. Mae llawer o gynhyrchwyr a 
phroseswyr bwyd Cymru wedi colli eu marchna-
doedd dros nos, a daeth yn amlycach fyth nad yw’r 
system fwyd bresennol yn gweithio er budd ein ffer-
mydd teuluol na’n cynhyrchwyr a’n proseswyr lleol.

Mae angen i Gymru ddod yn fwy hunangynhaliol. 
Mae arnom angen cadwyni cyflenwi bwyd byr-
rach a mwy o allu i dyfu, prosesu, dosbarthu a 
gwerthu ein cynnyrch ein hunain. Rhaid i ni’n ham-
ddiffyn ein hunain yn well rhag gwyntoedd croes 
marchnadoedd byd-eang, gan sicrhau ein bod yn 
ychwanegu gwerth ac yn cadw cyfoeth yn lleol.

Gallwn wneud hyn trwy gynyddu gallu prosesu 
Cymru yn gyffredinol. Bydd gwrthdroi colli gallu 

prosesu lleol yn gam cadarnhaol i’r sawl sy’n byw 
ac yn gweithio yng nghefn gwlad, er mwyn lles 
anifeiliaid, i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac i’r 
economi wledig.

Mae Plaid Cymru eisiau gweld Cymru lle gall pawb 
gyrchu gydag urddas fwyd maethlon sy’n cael ei 
gynhyrchu’n gynaliadwy, mewn modd sydd yn 
sicrhau incwm teg i ffermwyr a’r holl weithwyr yn y 
sector bwyd. Bydd ein sector amaeth yn chwarae 
rhan allweddol yn natblygu’r system fwyd gynyddol 
leol y dymuna Plaid Cymru ei gweld.

I’r perwyl hwn, byddwn yn sefydlu Comisiwn Sys-
tem Fwyd gyda’r dasg o ddatblygu map tuag at 
system fwyd sy’n addas i genedlaethau’r dyfodol.  
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GWNAED YNG NGHYMRU
Mae gennym gyfoeth o sgiliau, doniau a 
chreadigrwydd y dylem ymfalchïo ynddo yma yng 
Nghymru. Rhaid i ni godi statws cynnyrch Cymru a 
rhoi gwell cefnogaeth i ffermwyr a busnesau yn eu 
hymdrechion i hyrwyddo gwerth brand Cymru.

Mae’r ‘brand Cymreig’ yn ased o bwys sy’n cynrychioli 
cynnyrch o’r radd flaenaf, sydd yn gynaliadwy 
gyda chefndir cryf wedi ei wreiddio yn nhirwedd a 
diwylliant Cymru. Gall defnyddio’r cryfder hwn ein 
rhoi ar wahân i’n cystadleuwyr, gan ein helpu i dyfu’r 
marchnadoedd cartref ac allforio i’n cynnyrch.

Byddwn yn creu ac yn hybu brand swyddogol 
‘Gwnaed yng Nghymru’ gaiff ei gario gan unrhyw 
gynnyrch neu wasanaeth lle mae 50 y cant o’r 
gwerth yn cael ei greu yng Nghymru. Ategir hyn gan 
lwyfan gwerthu ar-lein ar gyfer bwyd Cymru ar gyfer 
y farchnad gartref a lansio ymgyrchoedd ‘prynu’n 
Gymreig’ a ‘phrynu’n lleol’ i godi lefelau’r defnydd 
Cymreig o nwyddau a gwasanaethau Cymreig.

Byddwn hefyd yn cefnogi’r diwydiant gwlân Cymreig 
trwy annog defnyddio ein gwlân mewn adeiladau 
cyhoeddus, codi tai a phrosiectau adfywio trwy 
garpedi, insiwleiddio a chynhyrchion eraill, yn 
ogystal â chefnogi ymdrechion i gynyddu ymchwil a 
gallu prosesu gwlân Cymreig.

Bydd Plaid Cymru hefyd yn cydweithredu gyda’r 
Parciau Cenedlaethol i ymchwilio a datblygu 
cynigion i greu brand arbennig i gynhyrchion sy’n 
cael eu cynhyrchu yn ein Parciau Cenedlaethol.
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Bydd grymuso cymunedau gwledig yn flaenoriaeth i 
Blaid Cymru fel rhan o’n nod o ail-osod y berthynas 
rhwng y gymuned ffermio, cefn gwlad Cymru a 
Llywodraeth Cymru.

Bydd Senedd Wledig ymgynghorol, ar ffurf 
debyg i Gynulliadau Dinasyddion, yn cryfhau llais 
cymunedau gwledig a bod yn ofod ymgynghori i 
helpu i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio 
arnynt.

Mae ein hymrwymiad i rymuso cymunedau gwledig 
hefyd wedi ei adlewyrchu yn ein bwriad i weithio 
gyda Ffederasiwn Cymru o Glybiau Ffermwyr Ifanc. 
Rydym yn cydnabod y cyfraniad cymdeithasol 
ehangach a wneir gan y CFfI ledled Cymru ac 
yr ydym yn awyddus iawn i weithio gyda hwy i 
ddatblygu a thyfu’r rôl allweddol sydd ganddynt yn 
ein cymunedau gwledig.

GRYMUSO CYMUNEDAU 
GWLEDIG

TROSEDDAU GWLEDIG
Gan weithio gyda Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd 
Plaid Cymru byddwn yn mynnu mwy o bwerau i fynd 
i’r afael â throseddau gwledig, yn enwedig dwyn o 
ffermydd a gwarchod da byw rhag ymosodiadau 
gan gŵn.

Dan gyfarwyddyd Comisiynwyr y Blaid yng Ngogledd 
Cymru a Dyfed-Powys, mae’r heddluoedd hyn eisoes 
wedi sefydlu Tîm Troseddau Gwledig. Byddant yn 
cynyddu gallu ein timau troseddau gwledig i fynd i’r 
afael â’r galwadau cynyddol arnynt. 

Mae cost ymosodiadau gan gŵn ar dda byw wedi 
cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. 
Fodd bynnag, nid yw deddfwriaeth am ymosodiadau 
ar dda byw yn ddigonol. Byddwn yn pwyso am 
ddeddfwriaeth newydd i wneud y canlynol:

• Gwneud ymosodiadau gan gŵn yn drosedd nid 
yn unig ar dir amaethyddol ond hefyd i gynnwys 
eiddo preifat a phob man cyhoeddus.

• Mynnu fod pob heddlu yn cofnodi’n ffurfiol 
ymosodiadau ar dda byw, fel bod modd cael 
darlun unffurf o wir raddfa’r golled economaidd i’r 
gymuned wledig ac effaith hyn ar ein cyflenwad 
bwyd.

• Ei gwneud yn gyfrifoldeb dan y gyfraith i 
berchennog ci roi adroddiad am ymosodiad.

• Rhoi’r pŵer i heddweision gymryd DNA gan gi yr 
amheuir ei fod wedi ymosod ar dda byw.

• Rhoi’r pwerau i’r heddlu wahardd perchennog ci 
rhag bod yn berchen ci yn y dyfodol oherwydd 
ymosodiadau ar dda byw.
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Rhan allweddol arall o’n hymrwymiad i gymunedau 
gwledig fydd darparu cartrefi i bobl leol.

Byddwn yn lansio’r rhaglen fwyaf o godi tai 
cyhoeddus ers hanner can mlynedd. Byddwn yn 
adeiladu neu yn trosi 50,000 o gartrefi cyhoeddus 
dros y pum mlynedd nesaf – 30,000 o dai cyngor 
neu dai cymdeithasol eraill, 5,000 o gartrefi rhent 
ar renti canolraddol, a 15,000 o dai gwirioneddol 
fforddiadwy i’w prynu.

Byddwn hefyd yn meithrin perchenogaeth gymunedol 
trwy roi grym i awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai i brynu tai gwag i’w datblygu er mwyn cwrdd â’r 
angen lleol am dai cymdeithasol. 

Hefyd, bwriadwn ei gwneud yn bosib unwaith eto 
i bobl ifanc ym mhob rhan o Gymru allu prynu eu 
cartref eu hunain. Bydd ein diffiniad ni o gartref 
fforddiadwy yr un fath â’r rheol benthyca morgais 
o 4.5 gwaith incwm cyfartalog aelwyd leol neu ryw 
£125,000.  

Mae’r argyfwng ail gartrefi yn her arbennig i lawer 
ardal wledig ledled Cymru, gan yrru pobl ifanc yn 
arbennig allan o’u cymunedau lleol. I wrthdroi’r 
patrwm niweidiol hwn, byddwn yn newid y cyfreithiau 

cynllunio i ganiatáu i gynghorau osod cap ar nifer yr 
ail gartrefi a gwrthod caniatâd i newid annedd o fod 
yn brif gartref i ail dŷ.

Byddwn yn caniatáu i gynghorau godi premiwm 
treth cyngor o hyd at 200 y cant ar ail gartrefi a 
chau’r bwlch sy’n caniatáu i berchenogion ail gartrefi 
gofrestru eu heiddo fel “busnesau” er mwyn osgoi’r 
premiwm treth cyngor. Byddwn hefyd yn dwyn 
ymlaen reoliadau i dreblu’r tâl Treth Trafodion Tir ar 
brynu ail eiddo.

Bydd Plaid Cymru hefyd yn talu am gynllun peilot 
i ddwyn niferoedd sylweddol o gartrefi gwyliau i 
berchenogaeth gymunedol trwy ymyriad cyhoeddus 
yn y farchnad dai bresennol fel bod modd cyfeirio’r 
elw a gynhyrchir tuag at ddatblygiadau lleol megis 
darparu tai cymdeithasol.

TAI GWLEDIG



Rydym eisiau gweld Cymru sy’n gysylltiedig yn 
ffisegol a digidol, lle nad oes yr un gymuned wedi ei 
gadael ar  ôl, nac yn teimlo’n unig. 

Rydym eisiau i gymunedau ym mhob rhan o’n gwlad 
i fod yn gynaliadwy a chyda chysylltiadau da, lle gall 
unigolion gael mynediad at wasanaethau yn nes at 
adref.

Byddwn yn cael cysylltedd ffisegol a digidol trwy 
ddatblygu strategaeth cysylltedd genedlaethol, fydd 
yn cyfuno ein cynlluniau ar gyfer cludiant cyhoeddus 
gwyrdd integredig gyda’r rhai am wella cysylltedd 
band llydan a ffonau symudol.

Er mwyn cael cysylltedd digidol, rydym yn 
benderfynol o gyflwyno band llydan gigabit hynod 
uwch-gyflym i bob cartref a busnes yng Nghymru 
erbyn 2026. 

Bu’r byd digidol yn achubiaeth i gymaint o unigolion 
a chymunedau fu’n unig yn ystod y pandemig. 
Bydd Plaid Cymru yn gweithio er mwyn sicrhau na 
adewir yr un gymuned ar ôl ac y gall pawb fanteisio 
ar deimlo’n gysylltiedig â’r byd digidol. Byddwn 
yn gweithio i drawsnewid ein seilwaith cludiant 

cyhoeddus a theithio llesol, gan gydnabod hefyd 
gyd-destun mwy heriol lleihau’r defnydd o geir mewn 
cymunedau gwledig.

Bydd ein cynllun ar gyfer gwella cysylltedd yn cael ei 
asio gydag ymrwymiad i wneud cymunedau gwledig 
yn hyfyw i’n pobl ifanc. Rydym eisiau i’n pobl ifanc 
deimlo y gallant fyw a ffynnu yn eu cymunedau lleol.
Rhan allweddol o hyn fydd darparu teithio ar ddim 
ar fysus i bobl 16- i 24 oed. Bydd hyn yn helpu pobl 
ifanc i gyrchu hyfforddiant a gwaith, cyfrannu at ein 
nod amgylcheddol, cefnogi cynaliadwyedd llwybrau 
bysus lleol a helpu i gryfhau cymunedau gwledig ar 
yr un pryd.  

Yn olaf, mae gormod o’n cymunedau gwledig wedi 
colli canghennau eu banciau lleol dros y blynyddoedd  
diwethaf. Nid yn unig y byddai adfer gwasanaethau 
bancio yn dod â gwasanaeth hanfodol yn nes at 
adref, ond fe fyddai hefyd yn helpu i gael mwy o 
bobl i mewn i drefi marchnad a’r stryd fawr mewn 
cymunedau gwledig. Dyma pam y bydd Plaid Cymru 
yn buddsoddi mewn Banc Cymunedol newydd i 
helpu busnesau bach a dychwelyd gwasanaethau 
bancio i gwsmeriaid yn yr ardaloedd hyn. 

CYMUNEDAU GWLEDIG 
BYWIOG 
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Mae pandemig covid-19 wedi tanlinellu pwysigrwydd 
hanfodol a gwerth gwasanaethau gofal iechyd, sy’n 
ein gwneud yn fwy penderfynol nag erioed i warchod, 
neu mewn rhai achosion i adfer, gwasanaethau i 
sicrhau mynediad yn nes at adref.

Fel rhan o’n nod i greu’r Gwasanaeth Iechyd a Gofal 
Cenedlaethol gorau, byddwn yn recriwtio ac yn 
hyfforddi 1,000 o feddygon newydd, 4,000 o nyrsys 
newydd, a 1,000 o weithwyr iechyd proffesiynol 
cysylltiedig. Bydd hyn yn helpu i ymdrin â’r argyfwng 
meddygon teulu mae rhai cymunedau gwledig yn 
eu hwynebu ac yn rhoi i’n GIG fwy o allu sydd yn 
angenrheidiol i gyflwyno ei wasanaethau ehangach 
ledled y Gymru wledig.

Ategir hyn gan uchelgais Plaid Cymru i beri i Ysgol 
Feddygol Prifysgol Bangor arwain y byd mewn 
meddygaeth wledig.

Mae llawer o bobl wedi colli gwasanaethau 
deintyddol arferol ac ataliol yn ystod argyfwng 
coronafeirws; problem a waethygwyd gan y 
cwymp yn nifer deintyddion y GIG mewn ardaloedd 
gwledig. Fe fyddwn ni yn adfer unedau deintyddol 
symudol i gefn gwlad Cymru – gan roi mynediad 
at wasanaethau deintyddol i gymunedau fu’n cael 
trafferth yn y gorffennol.

Bydd gwella mynediad hefyd yn flaenoriaeth mewn 
gofal sylfaenol. Byddwn yn ymchwilio i fentrau i roi 
cymhellion i feddygon teulu weithio mewn ardaloedd 
lle mae prinder.  

Daeth iechyd meddwl yn fater o bwys cynyddol i’n 
cymunedau gwledig. Mae unigrwydd, oriau gwaith 
hir ac amodau economaidd anodd wedi bwrw’r

sector amaeth yn arbennig o galed. Creodd hyn fwy 
o alw am wasanaethau yn y cymunedau hynny sy’n 
aml yn ei chael yn fwyaf anodd mynd at yr union 
gefnogaeth mae arnynt ei angen.

Mae Plaid Cymru yn ymrwymo i weithio gydag 
elusennau iechyd meddwl gwledig, undebau 
amaeth, CFfI Cymru ac eraill i wneud yn siŵr fod 
cefnogaeth a chyngor ar gael ac yn hygyrch i bawb 
sydd ei angen.

IECHYD A GOFAL 
CYMDEITHASOL 
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Mae cysylltiad cryf rhwng dyfodol ein cymunedau 
gwledig a dyfodol yr iaith Gymraeg.

Mae canran uwch o weithwyr yn y diwydiant 
amaethyddol yn siarad Cymraeg nac yn unrhyw 
sector arall, gyda’r gyfran o siaradwyr Cymraeg 
yn y diwydiant (43%) yn sylweddol uwch nac yn y 
boblogaeth yn gyffredinol (19%).

Rydym eisiau galluogi pobl i ddefnyddio’r iaith 
ym mhob cyfnod yn eu bywydau. Fel rhan o’n 
gwasanaeth cenedlaethol o roi addysg blynyddoedd 
cynnar a gofal plant am ddim, byddwn yn gweithio 
gyda darparwyr gofal plant fel y Mudiad Meithrin i 
wneud gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael 
ym mhob rhan o Gymru. 

Rydym yn ymrwymo hefyd i sicrhau y bydd addysg 
gynradd yng Nghymru yn wirioneddol ddwyieithog, 
fel y gall pob plentyn adael yr ysgol gynradd yn 
unarddeg oed yn gallu deall  a chyfathrebu yn 
Gymraeg a Saesneg. 

Caiff hyn ei gryfhau gan Ddeddf Addysg Gymraeg 
newydd fydd yn sefydlu targedau statudol clir 
gyda chymhellion priodol i normaleiddio ac ehangu 
addysg Gymraeg.  

Rydym eisiau cynyddu’r cyfleoedd sydd gan bobl 
i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau beunyddiol, yn 
ffisegol a digidol. Rhan allweddol o’r nod hwn fydd 
gosod targed i greu 1,000 o ofodau iaith Gymraeg 
newydd, gan gynnwys mannau diwylliannol a 
mannau gwaith erbyn diwedd tymor nesaf y Senedd. 

Ategir hyn trwy sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ 
newydd fel rhan o strategaeth ddigidol newydd i’r 
iaith.

Bydd darpariaeth Gymraeg hefyd yn cael ei ymestyn 
i ofal iechyd a chymdeithasol. Yr ydym yn cydnabod, 
i lawer, fod ceisio help gymaint yn haws os bydd 
modd gwneud hynny yn eu hiaith gyntaf. 

Byddwn felly yn gweithio i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg mewn gofal iechyd ac yn gwneud sgiliau 
iaith Gymraeg yn gymhwyster allweddol yn y GIG.  

Yn olaf, rydym yn benderfynol o warchod enwau 
llefydd Cymraeg mewn amgylcheddau adeiledig a 
naturiol, yn fwyaf amlwg mewn cymunedau gwledig.  
I’r perwyl hwn, byddwn yn cyflwyno deddfwriaeth i 
ddiogelu’r enwau hyn a sicrhau eu bod yn cael eu 
gwarchod i’r oesoedd a ddêl. 

Y GYMRAEG FEL IAITH FYW
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