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“Mae’n bryd i Gymru gael ei llywodraethu gan 
blaid fydd yn rhoi plant a phobl ifanc wrth galon 
ei agenda unwaith eto. Ni fydd llywodraeth Plaid 

Cymru yn gwneud tro gwael â’n pobl ifanc.” 
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Pan oedd Plaid Cymru yn rhan o’r llywodraeth diogelwyd y Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 mewn cyfraith. Ei bwrpas oedd sicrhau 
fod anghenion a hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu hystyried wrth lunio deddfwriaeth a pholisïau. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas 
Gyfunol i fabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) fel sail i’r holl bolisïau sy’n ymwneud â phlant a phobl 
ifanc.

Ers hynny, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu gwneud cynnydd ym maes hawliau plant a phobl ifanc. Yn 2012, penderfynodd Llywodraeth 
Lafur Cymru beidio â mynd ar drywydd Bil Plant a Phobl ifanc (Cymru) - deddf a fyddai wedi cryfhau hawliau plant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru. 
Ar ben hynny, yn y 45 tudalen o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a fabwysiadwyd yn Ebrill 2015, nid oes sôn am hawliau plant a 
phobl ifanc nac am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddileu tlodi plant. Nid yw’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015 ychwaith yn rhoi terfyn ar amddiffyniad ‘cosb resymol’ yn erbyn plant a phobl ifanc, sy’n dyst i’r prinder sylw a ddangosir tuag at blant 
a phobl ifanc o dan y llywodraeth bresennol.

Fel y dywedodd cyn-Gomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, yn ei adroddiad blynyddol yn 2014:
 ‘...ar adegau yn y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi teimlo ein bod wedi bod yn rhy gyfforddus yn ein rôl fel arloeswyr rhyngwladol nes ein bod bron ag 
anghofio ein gweledigaeth genedlaethol ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.”

Cefndir

Helen Mary Jones,
Gweinidog cysgodol dros Blant a Phobl Ifanc.
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Mae gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â Llywodraeth y DG ymroddiad i ddileu tlodi plant erbyn 2020. Er hynny, casgliad Adroddiad Comisiwn 
Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant ar Gyflwr y Genedl 2014 yw ei bod hi’n debygol iawn y bydd y targed hwn yn cael ei fethu. Mae gan Gymru 
gryn bellter i’w fynd cyn i ni roi terfyn ar dlodi plant. Yn y DG, dim ond Swydd Efrog a’r Humber sydd â lefelau uwch o dlodi plant. Dydy hanner y plant 
tair blwydd oed yn ardaloedd difreintiedig Cymru yn cyrraedd y lefel ddisgwyliedig o ddatblygiad.

Dim ond 26% o’r plant a phobl ifanc sy’n gymwys am brydau ysgol am
ddim sy’n llwyddo i dderbyn pum TGAU A*-C, yn cynnwys Mathemateg
a Saesneg, i gymharu â 38% yn Lloegr. Does dim rheswm cynhenid
dros fethiant plant Cymru i gymharu â phlant gweddill y DG, ond eto,
nhw sydd â’r sgoriau cymedrig PISA gwaethaf yn y DG am ddarllen,
Gwyddoniaeth a Mathemateg. Am ryw reswm, mae Llywodraeth
Lafur Cymru yn derbyn hyn ac eisoes wedi gollwng ei thargedau.
Er mwyn cymharu, gallwn edrych ar sgoriau’r Alban, a gafodd
dros 500 o bwyntiau y llynedd, sy’n golygu y byddai’r targed
newydd i Gymru ar gyfer 2021 yn gydradd â sgoriau’r Alban
yn 2013.

I wrthdroi y diwylliant hwn o fethiant, mae angen chwyldro
yn addysg Cymru.

Mae hi’n bryd i Gymru gael ei rheoli gan blaid sy’n rhoi plant a phobl
ifanc ar frig ei hagenda. Wedi’r cyfan, nhw yw ein dyfodol. Bydd
methu buddsoddi’n briodol yn ein plant a phobl ifanc yn arwain ar
flynyddoedd o fethiannau. Ni allwn fforddio parhau i gymryd dyfodol
ein gwlad yn ganiataol. Mae ar ein plant angen llywodraeth â
gweledigaeth glir ac uchelgeisiol. Llywodraeth Plaid Cymru yw y
newid sydd ei angen.

Diwylliant o fethiant
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Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn meithrin plant a phobl ifanc Cymru o’r crud 
hyd at gychwyn eu gyrfa.

Byddwn yn sicrhau y caiff pob plentyn yng Nghymru y cyfle gorau posibl 
mewn bywyd. Mae hyn er budd pob un ohonom.
 

Plaid Cymru – Y Newid Sydd ei Angen

Gwrando ar Blant a Phobl Ifanc

Byddwn yn gwrando ar ein plant a’n pobl ifanc, pa beth fo’u cefndir, fel y gallant ddatblygu llais cryf, ac i sicrhau na fydd materion pobl ifanc Cymru 
yn cael eu hanwybyddu. Byddwn yn hyrwyddo cyfraniad plant a phobl ifanc ar bob lefel o’r gymdeithas.

Fe wnawn gyflwyno Senedd Ieuenctid i Gymru all weithio gyda’r llywodraeth, y Cynulliad Cenedlaethol a phobl ifanc ledled Cymru er mwyn gwneud 
yn siŵr y clywir eu lleisiau. Plant a phobl ifanc Cymru yw’r unig rai yn yr Undeb Ewropeaidd sydd heb gorff democrataidd i’w cynrychioli. Fe wnawn 
yn siŵr fod gan bob ardal Awdurdod Lleol Fforwm Ieuenctid effeithiol i alluogi pobl ifanc i gael llais mewn gwneud penderfyniadau yn lleol.

Byddwn yn gostwng yr oed pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau lleol i 16 ac yn cyflwyno gwersi dinasyddiaeth gorfodol yn ein hysgolion 
er mwyn i bobl ifanc allu deall y broses wleidyddol yn well.

Byddwn yn hyrwyddo rôl a’r gwaith y mae cynghorau ysgol yn ei wneud, i sicrhau fod llais y disgyblion yn cael ei glywed ar bob lefel ac ym mhob 
penderfyniad yn ymwneud ag ysgolion.

Byddwn yn sicrhau agwedd genedlaethol at eiriolaeth fel y bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn gwybod bydd y llywodraeth yn 
cydnabod ac yn gwrando ar eu gofidiau.

Fe fyddwn yn deddfu i wneud y Comisiynydd Plant yn atebol i’r Cynulliad Cenedlaethol, nid i Lywodraeth Cymru, ac yn newid teitl y Comisiynydd i 
‘Gomisiynydd Plant a Phobl Ifanc’.



Cyrff a meddyliau iach yw’r anrhegion gorau y gallwn eu rhoi i’n plant a’n pobl ifanc.

Byddwn yn rhoi’r cyfle i blant i chwarae, ac i ddysgu trwy chwarae, trwy’r Cyfnod Sylfaen swyddogol a’r tu allan i addysg ffurfiol. Bydd hyn yn helpu 
plant a phobl ifanc i aros yn heini ac yn iach. 

I gyflawni hyn, byddwn yn gweithio gydag ysgolion, clybiau ieuenctid a mudiadau gwaith ieuenctid i ddarparu cyfleoedd i blant a phob ifanc i gymryd 
rhan mewn ymarfer corff, trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol a thu hwnt. Byddwn yn targedu grwpiau penodol, er enghraifft merched yn eu harddegau, 
gan eu bod yn llai tebygol o gymryd rhan mewn ymarfer corff.

Byddwn yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl plant lle  bo modd. Byddwn yn cynyddu’r gefnogaeth a ddarparir i Wasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed, sydd wedi bod yn dioddef o ddiffyg cyllid ac o ddiffyg lleoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Mae gwasanaethau ataliol yn hanfodol i ddatrys problemau meddyliol yn gynnar.
O gynnwys ymwybyddiaeth iechyd meddwl
yn y cwricwlwm cenedlaethol,
bydd y stigma yn lleihau. 
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Plant a Phobl Ifanc Iachach
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Plant a Phobl Ifanc Iachach

Bydd Plaid Cymru yn sicrhau addysg o’r crud i’r yrfa i blant yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar addysg gydol oes. Byddwn yn rhoi i blant a phobl 
ifanc Cymru yr uchelgais i wella eu hunain a chyrraedd eu potensial.

Byddwn yn dyblu oriau gofal plant i blant tair a phedair blwydd oed o 15 awr yr wythnos i 30 awr llawn-amser. Bydd hyn yn lleihau’r bwlch sydd 
rhwng plant o grwpiau cymdeithasol-economaidd gwahanol.

Byddwn yn gwella safon y dysgu yn ysgolion Cymru, yn sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd eu potensial yn addysgol. Ein nod ni yw creu gweithlu 
addysg proffesiynol o’r radd flaenaf. Bydd statws y proffesiwn yn codi, wrth wella ansawdd hyfforddi athrawon, a rhoi mwy o ryddid a chyfrifoldeb i 
athrawon i ddewis beth a sut y maent yn ei ddysgu. Bydd hyn i gyd yn cael ei gynnwys o fewn fframwaith cenedlaethol wedi’i gytuno gydag 
athrawon, ar wella safonau yng Nghymru i fod ymysg y gorau yn Ewrop.

Byddwn yn rhoi taliad premiwm o 10% i bob athro ac athrawes yng Nghymru i adlewyrchu y safonau uwch y byddwn yn eu cyrraedd trwy hyfforddi’r 
gweithlu o athrawon gorau yn y DG. Bydd y Premiwm Cenedlaethol i Athrawon yn ein helpu i ddenu’r unigolion mwyaf talentog i’r proffesiwn ac i 
gadw’r athrawon gorau yn y dosbarth yn hytrach na chael eu gorfodi i ddilyn y llwybr rheoli am resymau gyrfa.

Yn gyfnewid am y Premiwm Cenedlaethol i Athrawon, byddwn yn disgwyl i’r proffesiwn dysgu yng Nghymru osod strategaeth y cytunir arni yn 
genedlaethol er mwyn codi safonau cyrhaeddiad addysgol yng Nghymru yng nghyswllt perfformiad addysgol y DG ac yn rhyngwladol, fydd yn 
cyfateb i gyrraedd y 10 uchaf cyfartalog yn Ewrop ar draws y pum maes ym mhrofion PISA- llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, datrys problemau a 
llythrennedd ariannol - erbyn 2026. Erbyn 2025, fe wnawn yn siŵr y gall pob plentyn unarddeg oed yng Nghymru ddarllen yn dda.

Byddwn yn rhoi awgrymiadau’r adolygiad Donaldson at waith yng nghwricwlwm yr ysgol, gan gynnwys canolbwyntio ar dechnoleg. Byddwn yn 
parhau i ddarparu cymorth ychwanegol i blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig. Bydd ysgolion nad ydynt yn cyrraedd ein safonau uchel yn 
cael cymorth ychwanegol fel na fydd disgyblion yn cael eu gadael ar ôl. 

Yn dilyn eu haddysg orfodol, bydd pob person ifanc yn cael y cyfle i ddilyn llwybr dysgu tuag at gymwysterau pellach; unai ar hyd llwybr academaidd 
at addysg uwch, neu trwy brentisiaethau, dysgu trwy weithio a llwybrau galwedigaethol eraill fel bod gan ein pobl ifanc lefel o hyfforddiant digonol ar 
gyfer eu dewis o yrfa. Bydd gweithlu medrus yng Nghymru yn golygu mwy o swyddi, cyflogau gwell a lleihad mewn tlodi yn ein cymunedau.

Byddwn yn defnyddio cyfran Cymru o lefi prentisiaethau y DG i greu 50,000 o brentisiaethau ychwanegol a sicrhau bod gwerth y llwybr hwn yn cael 
ei esbonio’n llawn i ddisgyblion.
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Mae Plaid Cymru eisiau rhoi diwedd ar dlodi plant yng Nghymru. Mae’n annerbyniol fod traean o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi, ffaith sy’n 
dangos fod strategaethau gwrthdlodi y gorffennol wedi methu. Fel y cred y Comisiynydd Plant, ni ddylem fod yn fodlon gyda’r ffigyrau hyn.

Bydd Plaid Cymru yn lansio cynllun gweithredu yn erbyn tlodi plant fel rhan o’n strategaeth gwrth-dlodi.

Byddwn yn defnyddio pŵer Llywodraeth Cymru ym maes taliadau tai dewisol i wneud iawn yn llawn i’r teuluoedd hynny a gollodd fudd-daliadau dan 
y Dreth Ystafell Wely, er mwyn iddynt allu gwario’r arian hwn ar fwyd a gwresogi.

Byddwn yn targedu cymorth gwelliannau effeithlonrwydd ynni ar deuluoedd â phlant gan y bydd hyn yn torri biliau ynni i deuluoedd ac yn helpu i wella 
iechyd a chyrhaeddiad addysgol plant.

Byddwn yn helpu i gynyddu incwm teuluoedd, gan gynorthwyo rhieni i gael mynediad at hyfforddiant a gwaith sy’n talu’n well , a thrwy ofal plant 
ychwanegol a gweithgareddau tu allan i’r ysgol sy’n caniatáu i rieni weithio’r nifer o oriau y mynnant.

Mynd i’r afael â Thlodi Plant a Phobl Ifanc

Byddwn yn cyflwyno Gwarant Swydd i bobl dan 25 oed, gan ymrwymo i ddarparu swydd, addysg neu hyfforddiant i unrhyw berson ifanc sydd wedi 
bod yn chwilio am waith am fwy na phedwar mis.

Byddwn yn creu rhaglen o Wasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol gwirfoddol a fydd yn agored i bob person 18-25 oed yng Nghymru, yn cynnwys 
lleoliad gwaith taledig llawn-amser 9-12 mis, yn canolbwyntio ar ofal rhwng y cenedlaethau neu gynhwysiant digidol.

Byddwn yn deddfu i sicrhau bod gan bobl ifanc yr hawl i’r dysgu anffurfiol a thwf personol a ddarperir gan waith ieuenctid mewn meysydd statudol a 
gwirfoddol.

Byddwn yn diwygio’r drefn o gyllido myfyrwyr fel bod myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac yn gweithio yng Nghymru wedi graddio yn derbyn £6,000 
y flwyddyn yn ystod y pum mlynedd gyntaf ar ôl graddio, hyd at uchafswm o £18,000. Bydd hyn yn gwneud yn siwr y bydd gan ein myfyrwyr gorau 
a disgleiriaf gymhelliant i aros neu ddychwelyd i Gymru wedi cwblhau eu hastudiaethau.
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Mae Plaid Cymru eisiau i bob plentyn a pherson ifanc gael eu magu mewn awyrgylch ddiogel a chariadus.

Un o gamau cyntaf Llywodraeth Plaid Cymru fydd i wneud taro plant yn anghyfreithlon yng Nghymru, yn unol â gwledydd eraill, sy’n rhoi’r un hawliau 
i blant ac oedolion yn erbyn trais corfforol.

Byddwn yn hyrwyddo perthynas iach i blant a phob ifanc, fel y gallant adnabod cam-drin corfforol neu emosiynol, a phan fod eraill yn cael eu cam-drin.

Mae mynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar blant a phobl ifanc yn flaenoriaeth arall. Byddwn yn gweithio ar draws gwasanaethau, gyda’r heddlu, 
gwasanaethau iechyd ac awdurdodau lleol i ddynodi plant sydd mewn perygl ac i ddarparu adnoddau priodol i atal cam-drin rhywiol plant a phobl 
ifanc yn rhywiol – yn y cartref, yn y gymuned neu ar-lein.

Byddwn yn darparu cymorth i wasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau eraill i roi’r gefnogaeth briodol i bobl ifanc mewn sefyllfaoedd anodd. 
Os yn bosib ac yn briodol byddwn yn lleihau nifer y plant mewn gofal a chefnogi plant a phobl ifanc i aros gyda’u teuluoedd. Gall gwasanaethau ataliol                  
                                                                                                                         ac ymyrraeth gynnar briodol o gwmpas y plentyn a’r teulu atal problemau                             
                                                                                                                                                                                                        pellach yn nes ymlaen.                 

Helpu Plant a Phobl Ifanc

Bydd plant mewn gofal yn derbyn 
cymorth addysgol ac emosiynol i gyrraedd 
eu potensial, ac yn cael y cyfle i aros 
gyda’u gofalwyr tan y byddant yn teimlo 
yn ddigon hyderus i wneud eu 
penderfyniadau eu hunain trwy’r cynllun 
‘Pan fydda i’n barod’. Lle mae’n bosib, 
bydd plant mewn gofal yn cael byw yn eu 
hardal eu hunain, yn lle cael eu symud 
allan o’u sir. Byddwn yn cefnogi 
awdurdodau lleol i recriwtio gofalwyr 
maeth i helpu gyda hyn.
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Bydd polisïau Plaid Cymru yn helpu ein plant a’n pobl ifanc i gael dyfodol gwell.

Byddwn yn mynd ati i weithio i leihau anghydraddoldeb ar draws Cymru. Mae hyn yn cynnwys y blwch cyflog rhwng dynion a merched. Byddwn yn 
hyrwyddo gyrfaoedd mewn sectorau fu’n draddodiadol wrywaidd - megis peirianneg - at fenywod ifanc trwy gyngor gyrfa sy’n cydnabod materion 
rhyw, yn cefnogi menywod i ddechrau eu busnesau eu hunain ac i gynorthwyo menywod sydd eisiau cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus. 
Byddwn yn gweithio i atal bwlio a throsedd casineb thrwy gadw cofnodion priodol mewn ysgolion a chan yr heddlu.

Mae ein ffordd o fyw yn rhoi ein hamgylchedd mewn perygl. Bydd Plaid Cymru
yn cynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac yn lleihau ein
hallyriadau carbon. Byddwn yn lleihau gwastraff ac yn cynyddu ailgylchu.
Bydd Cymru yn genedl gynaliadwy.

Mae ein cenedl ddwyieithog a’n diwylliant yn bwysig
ac yn cyfoethogi bywydau pobl. Bydd pob plentyn
yn cael y cyfle i ddod yn rhugl a hyderus
mewn Cymraeg a Saesneg er mwyn
iddynt allu cymryd rhan lawn yng
nghymdeithas Cymru a thu hwnt.
Bydd hyn yn cael ei gyflawni tu
mewn a thu allan i ysgolion a
mudiadau cymunedol, yn creu
cenhedlaeth wirioneddol ddwyieithog
o blant a phobl ifanc o Fôn i Fynwy. 

Dyfodol i’n Plant a’n Pobl Ifanc


