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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma

Dyma fersiwn Hawdd ei Deall. Mae’r geiriau a beth 
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall. 

Efallai y byddwch angen help a chefnogaeth i 
ddarllen a deall y ddogfen yma. Gofynnwch i rhywun 
rydych yn ei adnabod i’ch helpu.  

Mae rhai geiriau yn anodd i’w deall efallai. Maen nhw 
mewn ysgrifen gwyrdd clir ac maen nhw wedi cael 
eu hesbonio yn y blwch o dan y gair.

Lle mae’r ddogfen yn dweud ‘ni’, mae hynny’n 
meddwl Plaid Cymru. 

I gael mwy o gopïau o’r fersiwn Hawdd ei Deall yma 
cysylltwch gyda:

Ffôn: 029 2047 2272  

E-bost: post@plaid.cymru   

Gwefan: www.plaid2016.cymru

Cafodd y ddogfen yma ei gwneud yn Hawdd ei 
Deall gan Anabledd Dysgu Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols 5. Nid yw Anabledd Dysgu Cymru na 
Photosymbols yn cefnogi unrhyw 1 blaid wleidyddol.

mailto:post%40plaid.cymru?subject=
http://www.plaid2016.cymru
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Cyflwyniad gan Leanne Wood

Ni ydy Plaid Cymru.Yn Saesneg, mae Plaid Cymru 
yn meddwl ‘The party of Wales’.

Ar 5 Mai 2016 fe fydd pobl yn pleidleisio mewn 
etholiad i ddewis y blaid wleidyddol maen nhw eisiau 
i arwain Llywodraeth Cymru nesaf. Enw’r etholiad 
ydy Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud rhai o’r 
deddfau a’r penderfyniadau i Gymru.

Mae Cymru yn wlad wych. Rydyn ni eisiau’r gorau i 
Gymru. Rydyn ni angen eich help chi i wneud hyn.

Mae ein dogfen maniffesto yn dweud:

 ▪ beth rydyn ni’n ei gredu

 ▪ beth fyddwn ni’n wneud dros Gymru os byddwch 
chi’n pleidleisio inni.

Diolch am ddarllen y fersiwn Hawdd ei Deall yma.

Leanne Wood
Arweinydd Plaid Cymru – The Party of Wales
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Ein 3 uchelgais i Gymru

Dros y 5 mlynedd diwethaf rydyn ni wedi bod yn 
gwrando ar beth rydych chi eisiau. Rydyn ni wedi 
eich clywed. Ac rydyn ni wedi gwrando.

Os ydych chi’n dewis llywodraeth Plaid Cymru ar 5 
Mai, dyma beth fyddwn ni’n wneud:

1. Cymru iach

Fe fyddwn yn:

1. Gwneud yn siŵr bod pawb sydd yn cael prawf 
canser yn cael gwybod o fewn 28 diwrnod 
os oes ganddyn nhw ganser, neu os nad oes 
ganddyn nhw ganser.

2. Rhoi mwy o arian i’r GIG i hyfforddi a chyflogi 
1,000 yn fwy o feddygon a 5,000 yn fwy o 
nyrsus. Fe fydd hyn yn lleihau amser aros i 
bobl sydd yn aros i gael eu gweld neu eu trin.

3. Rhoi gofal am ddim i bobl hŷn. I ddechrau fydd 
pobl hŷn a phobl gyda dementia ddim yn talu 
am ofal cartref.

Mae dementia yn gyflwr sydd yn effeithio ar yr 
ymennydd. Mae pobl yn cael problemau cofio ac 
yn gallu bod yn ddryslyd.
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2. Cymru lle mae pawb yn cael addysg  
    dda

Fe fyddwn yn:

1. Creu gwasanaeth gofal plant cenedlaethol. Ac 
yn rhoi gofal plant am ddim i bob plentyn dros 
3 oed. Fe fydd hyn yn helpu mwy o rieni i fynd 
i weithio.

2. Rhoi mwy o arian a hyfforddiant i athrawon. 
Fe fydd hyn yn eu helpu i gael mwy o amser i 
ddysgu yn y dosbarth.

3. Helpu myfyrwyr prifysgol. Os ydyn nhw’n 
gweithio yng Nghymru ar ôl gorffen coleg fe 
fyddwn yn canslo hyd at £18,000 o’u dyled.

Ac fe fyddwn yn creu 50,000 o leoedd eraill 
i fyfyrwyr sydd yn hyfforddi ar swydd ac yn 
mynd i’r coleg ar yr un pryd.
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3. Cymru mwy cyfoethog

Fe fyddwn yn:

1. Gwario mwy o arian i wella ein ffyrdd a 
thrafnidiaeth cyhoeddus. Fe fyddwn yn creu 
swyddi trwy wario arian ar wella ein cartrefi er 
mwyn yr amgylchedd.

Yr amgylchedd ydy lle rydyn ni’n byw. Mae’n 
meddwl y tir, y môr, yr awyr a phob dim sydd yn 
byw ynddo ac arno. Er enghraifft: planhigion, 
anifeiliaid a physgod.

2. Creu corff newydd fydd yn helpu busnesau i 
werthu eu cynnyrch a’u syniadau i’r byd. 

3. Helpu busnesau bach trwy ei gwneud yn fwy 
rhad iddyn nhw redeg eu busnes. Ac fe fyddwn 
ni’n gwneud yn siŵr bod mwy o gontractau 
cyhoeddus yn cael eu rhoi i fusnesau yng 
Nghymru.
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Adeiladu Cymru well  

Dyma’r prif bethau y byddwn ni’n eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Creu Senedd go iawn i Gymru. 

 ▪ Gadael i bobl 16 oed a throsodd bleidleisio yn 
etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol a llywodraeth 
leol. Rhaid i chi fod yn 18 oed a throsodd ar hyn o 
bryd. 

 ▪ Creu Senedd Ieuenctid Cenedlaethol.

 ▪ Cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn 
gwleidyddiaeth o grwpiau heb ddigon o lais. 
Er enghraifft, menywod, pobl anabl a phobl o 
leiafrifoedd ethnig.  

 ▪ Gweithio ar gael mwy o bwerau dros drethi. Er 
mwyn gallu rheoli sut rydyn ni’n gwario arian ar 
bethau sydd eu hangen. Nawr Llywodraeth y DU 
sydd â’r rhan fwyaf o’r rheolaeth.
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 ▪ Gweithio ar gael pobl i ymddiried mwy yn 
Llywodraeth Cymru.

Fe fyddwn ni’n creu Cerdyn Clyfar Cenedlaethol 
i Gymru. Gyda’r Cerdyn Clyfar fe fydd pawb yng 
Nghymru yn gallu:

 ▪ Teithio ar fysiau a threnau ar draws Cymru ar 
unrhyw adeg ac mor aml â rydych chi eisiau. 
Fe fydd ond rhaid i chi dalu 1 taliad y flwyddyn i 
wneud hyn.

 ▪ Gyrru dros Bont Hafren am ddim. Nawr rhaid i chi 
dalu i fynd dros y bont.

Gyda’r Cerdyn Clyfar Cenedlaethol fe fyddwch 
yn gallu cael meddyginiaeth am ddim, mynd i’r 
amgueddfa am ddim a chael tocyn bws am ddim i 
bobl 60 oed a throsodd.
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Economi well

Yr economi ydy pethau fel arian a swyddi.

Dyma’r prif bethau y byddwn ni’n eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Gwneud cynllun newydd i Gymru. Fe fydd yn 
dweud beth ddylai gael ei wneud yn y 20 mlynedd 
nesaf i wella’r economi.

 ▪ Creu corff newydd a fydd yn helpu busnesau i 
werthu eu cynnyrch a’u syniadau i’r byd.

 ▪ Helpu busnesau bach trwy ei gwneud hi’n fwy 
rhad iddyn nhw redeg eu busnes.  

 ▪ Addo y bydd unrhyw un dan 25 oed sydd wedi 
bod heb waith am fwy na 4 mis yn cael help. Fe 
fyddwn ni’n cael swydd, hyfforddiant neu addysg 
iddyn nhw.



Tudalen 13

 ▪ Gwneud yn siŵr bod y sector cyhoeddus yn 
prynu’r rhan fwyaf o’r pethau maen nhw angen 
o Gymru. Fe fydd hyn yn helpu i greu 40,000 o 
swyddi newydd.

Mae’r sector cyhoeddus yn cael arian gan 
Lywodraeth Cymru i roi gwasanaethau i’r 
cyhoedd. Er enghraifft, addysg, gwasanaethau 
cymdeithasol, tai ac iechyd.

 ▪ Gwneud y rhyngrwyd yng Nghymru yn fwy cyflym 
ac yn fwy dibynnol.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau yn gwneud lles 
i bob rhan o Gymru – dim y dinasoedd na’r trefi 
mawr yn unig.
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Gofal iechyd a chymorth gwell

Dyma’r prif bethau y byddwn ni’n eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Creu gwasanaeth iechyd a gofal newydd wedi’i 
ganoli ar yr unigolyn. Fe fydd pobl yn cael y 
gefnogaeth maen nhw ei angen yn fwy hawdd ac 
yn fwy agos at eu cartref.

 ▪ Cyflogi 1,000 yn fwy o feddygon. A 5,000 yn fwy 
o nyrsus. Fe fydd hyn yn lleihau amser aros i bobl 
gael eu gweld neu eu trin.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl ag anabledd dysgu yn 
cael eu trin yn well yn yr ysbyty trwy gyflogi mwy o 
nyrsus arbenigol.  

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pawb sydd yn cael prawf am 
ganser yn cael gwybod mewn 28 diwrnod os oes 
ganddyn nhw ganser, neu os nad oes ganddyn 
nhw ganser.
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 ▪ Gwneud cyfraith newydd sydd yn amddiffyn ac 
yn hyrwyddo hawliau pobl ag awtistiaeth, a’u 
teuluoedd a’u gofalwyr.

 ▪ Creu gwasanaeth gofal newydd a fydd yn helpu 
pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hunain.

 ▪ Stopio codi tâl ar bobl hŷn am y gofal maen nhw 
angen.  

 ▪ Rhoi mwy o arian i wasanaethau sydd yn cefnogi 
pobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mae pobl gyda phroblemau iechyd meddwl 
angen cefnogaeth gyda beth maen nhw’n feddwl 
neu gyda emosiwn.
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Cyfleoedd gwell i blant a gwell 
addysg

Dyma’r prif bethau y byddwn ni’n eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Gwario mwy o arian ar wella addysg plant yn eu 
blynyddoedd cynnar.

 ▪ Creu gwasanaeth gofal plant cenedlaethol. A rhoi 
gofal plant llawn-amser am ddim i bob plentyn 3 
oed a throsodd. Fe fydd hyn yn helpu mwy o rieni 
i fynd i weithio.

 ▪ Helpu i greu mwy o leoedd gofal plant i blant 
anabl.  

 ▪ Rhoi mwy o arian a hyfforddiant i athrawon. Fe 
fydd hyn yn eu helpu i gael mwy o amser i ddysgu 
yn y dosbarth.
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 ▪ Gwneud yn siŵr bod mynediad da ym mhob ysgol 
i bobl sydd ag anabledd corfforol.

 ▪ Rhoi mwy o help i blant sydd yn dlawd.

 ▪ Helpu myfyrwyr prifysgol. Os ydyn nhw’n gweithio 
yng Nghymru ar ôl iddyn nhw orffen coleg, fe 
fyddwn yn canslo hyd at £18,000 o’u dyled.  

 ▪ Creu 50,000 mwy o leoedd i fyfyrwyr sydd yn 
hyfforddi ar swydd ac yn mynd i’r coleg yr un pryd.
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Tai gwell

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Helpu pawb sydd wedi dioddef oherwydd y dreth 
ystafell wely – fe fyddwn yn rhoi arian i bobl os 
ydy eu budd-daliadau wedi cael eu torri.  

 ▪ Gwneud yn siŵr bod yna fwy o gartrefi sy’n helpu 
pobl anabl i fyw’n annibynnol.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod mwy o help i bobl gael cartref 
yn eu hardal nhw eu hunain.

 ▪ Helpu cynghorau i adeiladu mwy o dai cyngor.  
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 ▪ Gwneud yn siŵr bod yna fwy o dai i bobl sydd yn 
ennill llai o arian.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod gan bobl sydd yn rhentu 
eu cartref fwy o hawliau. Ac nad ydyn nhw’n talu 
gormod.

 ▪ Rhoi mwy o help i bobl sydd heb gartref. A mwy o 
help i stopio pobl fod heb gartref.

 ▪ Troi adeiladau gwag yn gartrefi.
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Trafnidiaeth well

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Gwario mwy o arian er mwyn gwella ein ffyrdd a 
thrafnidiaeth cyhoeddus.

 ▪ Ei gwneud yn fwy hawdd i fynd o gwmpas ar 
drafnidiaeth cyhoeddus – fel trenau a bysiau. 

 ▪ Cadw’r tocyn bws am ddim i bobl sydd ag un 
nawr.

 ▪ Gwella gwybodaeth teithio i deithwyr anabl.
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 ▪ Agor llinell dren newydd ar arfordir gorllewin 
Cymru fydd yn cysylltu gogledd a de Cymru.

 ▪ Gweld os dylem ni agor gorsafoedd a llinellau tren 
newydd eraill. 

 ▪ Gwneud prisiau tocyn tren yn rhatach.
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Gwneud Cymru yn fwy teg

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru yn cael 
eu trin yn gyfartal.

 ▪ Cynnwys pobl anabl wrth gynllunio unrhyw bolisi 
sydd yn effeithio arnyn nhw.

 ▪ Rhoi gwell cefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod yna fwy o doiledau 
cyhoeddus hygyrch.
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 ▪ Gwneud cynllun newydd i helpu pobl sydd yn 
fyddar i gael y gwasanaethau maen nhw eu 
hangen. 

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod sut i reoli 
eu harian yn dda. I helpu gyda hyn fe fyddwn yn 
dysgu plant yn yr ysgol sut i reoli eu harian.

 ▪ Creu mwy o gynlluniau cyflogaeth gyda 
chefnogaeth i bobl sydd ei angen.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod menywod yn cael yr un cyfle 
â dynion i gael swydd. Ac yn cael eu talu yr un 
faint. 
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Gwneud Cymru yn fwy diogel

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Stopio trosedd casineb. Fe fyddwn yn gweithio 
gyda’r heddlu i wneud yn siŵr bod trosedd 
casineb yn cael ei drin yn ddifrifol. A bod 
cefnogaeth gywir i’r rhai sydd yn dioddef trosedd 
casineb.  

 ▪ Gweithio gyda Llywodraeth y DU i roi rheolaeth 
dros yr heddlu a’r llysoedd i Gymru. Nawr mae 
Llywodraeth y DU yn rheoli’r heddlu.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod mwy yn cael ei wneud i 
stopio trais domestig.
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 ▪ Rhoi mwy o gefnogaeth i garcharorion ag 
anabledd dysgu i’w helpu i beidio â throseddu eto.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod mwy yn cael ei wneud i 
stopio troseddau fel terfysgaeth.

 ▪ Dweud na i osod unrhyw arfau niwcliar yng 
Nghymru.
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Caru Cymru – gwneud Cymru yn 
well i’r amgylchedd

Yr amgylchedd ydy lle rydyn ni’n byw. Mae’n 
meddwl y tir, môr, awyr a phopeth sydd yn 
byw ynddo ac arno. Er enghraifft: planhigion, 
anifeiliaid a physgod.

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Gweithio’n galed i amddiffyn yr amgylchedd a 
delio gyda newid hinsawdd.

 ▪ Gwario arian ar wneud ein cartrefi yn well i’r 
amgylchedd. Fe fydd hyn yn creu swyddi newydd 
hefyd.

 ▪ Gwario mwy o arian ar ynni adnewyddol – er 
enghraifft pŵer y gwynt, pŵer yr haul a phŵer y 
llanw.
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 ▪ Helpu’r cyhoedd a busnesau fel nad ydy Cymru 
yn cynhyrchu dim gwastraff erbyn 2030.

 ▪ Gwrthodl ffracio yng Nghymru.

Mae ffracio yn meddwl defnyddio llawer o ddŵr 
pwysedd uchel i ollwng nwy dan y ddaear. Mae’n 
gallu bod yn beryglus oherwydd mae’n gallu 
meddwl nad ydy’r ddaear yn ddiogel.

 ▪ Stopio cloddio glo brig. A gwella hen safleoedd glo 
brig.

 ▪ Ei gwneud yn haws i fynd i gefn gwlad.

 ▪ Gwario arian i stopio llifogydd.
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Yn falch o fod yn Gymro/Cymraes

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Fe fyddwn yn:

 ▪ Helpu i gynyddu faint o bobl sydd yn siarad 
Cymraeg. Fe fyddwn yn gwneud yn siŵr bod mwy 
o ddisgyblion yn gallu siarad Cymraeg erbyn eu 
bod nhw’n 7 oed. Ac fe fyddwn yn rhoi hyfforddiant 
ar siarad Cymraeg i bobl yn eu swyddi.  

 ▪ Gwneud yn siŵr bod mwy o bobl yn gallu 
mwynhau a chymryd rhan mewn chwaraeon. 

 ▪ Gwneud yn siŵr bod mwy o raglenni teledu a 
radio yn cael eu gwneud yng Nghymru. A bod 
mwy o raglenni ar gael yn Gymraeg.

 ▪ Gwario mwy o arian ar y celfyddydau – fel 
bod pawb yn gallu mwynhau pethau fel celf, 
cerddoriaeth, amgueddfeydd a dawns.

 ▪ Gwario mwy o arian ar ddweud bod Cymru yn lle 
gwych i ymweld. 
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Byd gwell 

Dyma’r prif bethau y byddwn ni yn eu gwneud

Yn Ewrop

Ar 23 Mehefin fe fydd pobl yn y DU yn pleidleisio i 
aros neu i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Grŵp o wledydd ydy’r Undeb Ewropeaidd lle 
mae pob llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd.

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n bwysig i Gymru aros 
yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n gwneud llawer o 
bethau da i Gymru. Dyma rai o’r pethau da y mae’r 
Undeb Ewropeaidd yn ei wneud:

 ▪ helpu busnesau

 ▪ rhoi arian i Gymru i helpu gyda hyfforddiant

 ▪ gwneud yn siŵr bod pobl yn gyfartal.

Os ydy’r DU yn penderfynu aros, fe fyddwn yn 
gweithio i wneud i’r Undeb Ewropeaidd weithio yn 
well i Gymru. 

Os ydy’r DU yn penderfynu gadael, fe fyddwn yn 
edrych ar beth sy’n gallu cael ei wneud i gadw 
Cymru yn Ewrop.
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Yn y byd

Fe fyddwn yn:

 ▪ Dweud wrth weddill y byd am Gymru.

 ▪ Gweithio ar stopio pethau drwg i ddigwydd yn y 
byd – fel pobl yn cael eu gorfodi i weithio neu yn 
cael eu gorfodi i gael rhyw gyda phobl.

 ▪ Cefnogi deddfau hawliau dynol sydd yn gwneud 
yn siŵr bod pobl yn cael eu trin yn deg.

 ▪ Gweithio i helpu pobl hoyw, lesbaidd, deurywiol 
neu drawsrywiol i gael eu hawliau.

 ▪ Helpu pobl sydd yn dianc rhag rhyfel yn eu gwlad 
eu hunain.

 ▪ Os ydy’r DU eisiau mynd i ryfel gyda gwlad 
arall, fe fyddwn yn cael pleidlais yn y Cynulliad 
Cenedlaethol – fel bod Cymru yn cael dweud os 
ydyn ni yn cytuno neu yn anghytuno.
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Geiriau anodd
Amgylchedd
Yr amgylchedd ydy lle rydyn ni’n byw. Mae’n meddwl y tir, y môr, yr 
awyr a phob dim sydd yn byw ynddo ac arno. Er enghraifft: planhigion, 
anifeiliaid a physgod.

Dementia
Mae Dementia yn salwch sydd yn effeithio ar yr ymennydd. Mae pobl yn 
cael problemau cofio ac yn gallu bod yn ddryslyd.

Economi
Economi ydy pethau fel arian a swyddi.

Ffracio
Mae ffracio yn meddwl defnyddio llawer o ddŵr pwysedd uchel i ollwng 
nwy dan y ddaear. Mae’n gallu bod yn beryglus oherwydd mae’n gallu 
meddwl nad ydy’r ddaear yn ddiogel.

Llywodraeth Cymru
Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud rhai o’r deddfau a’r penderfyniadau i 
Gymru.

Pobl gyda phroblemau iechyd meddwl 
Mae pobl gyda phroblemau iechyd meddwl angen cefnogaeth gyda beth 
maen nhw’n feddwl neu gyda emosiwn.

Sector Cyhoeddus
Mae’r Sector Cyhoeddus yn cael arian gan Lywodraeth Cymru i roi 
gwasanaethau i’r cyhoedd. Er enghraifft, addysg, gwasanaethau 
cyhoeddus, tai ac iechyd.

Undeb Ewropeaidd
Grŵp o wledydd ydy’r Undeb Ewropeaidd lle mae pob llywodraeth yn 
gweithio gyda’i gilydd.


