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Rhagair

M

ae pobl yng Nghymru yn wynebu nifer o
broblemau a heriau na ellir eu datrys gan
setliad cyfansoddiadol cyfredol ein Cynulliad
Cenedlaethol oherwydd ei bwerau cyfyngedig. Ni
ellir eu datrys chwaith gan San Steffan ble fo Cymru
fyth yn flaenoriaeth. Dim ond ni all ddatrys ein
problemau yng Nghymru.

Dydy hi ddim yn ddigon i Brif Weinidog Cymru
feio’r Ceidwadwyr yn San Steffan am holl
broblemau Cymru, tra ar yr un pryd, gwrthod gwthio am y pwerau i fynd i’r
afael â’r problemau hynny yng Nghymru. Mae ein cyfryngau, sydd heb
adnoddau digonol, yn sicrhau diffyg dealltwriaeth parhaus o sut mae
datganoli’n gweithio.
Wrth i’r tirwedd gwleidyddol newid ochr yn ochr â’n perthynas yn y DU ac
Ewrop, ac wrth i bobl mewn gwledydd fel Catalwnia a’r Alban wthio am
hunanlywodraeth i gael mwy o reolaeth dros y penderfyniadau sydd yn effeithio
arnyn nhw, mae’n gwneud synnwyr i bobl yma ystyried sut y gallwn ni yng
Nghymru gael ein grymuso i ddelio gyda mwy o’n problemau ein hunain.
Mae dod yn wlad annibynnol yn un dull o rymuso’r Cymry. Ond, mae’r cysyniad
o annibyniaeth gwirioneddol fel y’i cyflwynwyd gan Raymond Williams yn mynd
yn llawer pellach na threfniadau cyfansoddiadol cenedlaethol yn unig. Mae’n
cynnwys yr agwedd, yr eangfrydedd a’r hyder sydd gan bobl pan maen nhw
wedi cael eu grymuso yn wleidyddol ac yn economaidd i benderfynu ar
gyfeiriad eu bywydau eu hunain.
Mae Plaid Cymru yn credu mai’r rhai gorau i wneud penderfyniadau ydy’r rhai
sydd yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y penderfyniadau hynny. Credwn
felly mewn datganoli pellach i Gymru. Dim dod â rhagor o bwerau i Gaerdydd
ydy ein nod. Os bydd gweithgaredd economaidd a buddsoddiad cyhoeddus
yn parhau i ganolbwyntio ar yr ardal o amgylch corridor yr M4 yn ne ddwyrain
Cymru, fe fyddwn yn efelychu’r wladwriaeth Brydeinig ar raddfa lai, wrth
esgeuluso cymunedau yn y brifddinas ac o’i hamgylch hefyd.
Mae datganoli’n rhoi’r cyfle inni wneud ein gwleidyddiaeth yn wahanol, gan
sicrhau fod polisïau yn gweddu anghenion Cymru. Ar ôl bron i ugain mlynedd
o wladwriaeth un plaid, gyda chyfres o lywodraethau Llafur yn datblygu
datganoli trwy ddynwared San Steffan ganoledig mae’n bryd rhoi cyfle i
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weledigaeth Plaid Cymru ar gyfer cydraddoldeb daearyddol ac economaidd a
grymuso cymunedol.
Mae’r bamffled hon yn amlinellu rhai o’r polisïau y gellir eu gweithredu i rymuso
pobl yng Nghymru ac rydym eisiau clywed barn pobl. Fe fydd ei chyhoeddi yn
cychwyn proses o ymgynghori cenedlaethol. Rydym eisiau gwybod os ydy pobl
yn ystyried sosialaeth datganolaidd, wedi’i arwain gan y gymuned Plaid Cymru
fel dewis amgen i bolisïau’r Ceidwadwyr sydd yn ehangu’r bwlch cyfoeth a
‘sosialaeth Prydeinig’ canoledig Llafur ar lefel DU.
Gellir defnyddio’r syniadau a amlinellir yma ym mhob cymuned i gychwyn
sgyrsiau am blatfform polisi cyfredol Plaid Cymru. Gellir eu defnyddio i helpu
hyrwyddwyr cymunedol ac actifyddion ein plaid i esbonio ac adeiladu
cefnogaeth dros ein gweledigaeth ac i wrthsefyll y difaterwch tuag at Gymru
gan y chwith canoledig a’r dde cynhennus yn Llundain. Gellir eu defnyddio i
annog pobl i ymgysylltu yn y proses o feddwl am sut y gallwn ddatrys ein
problemau gyda’n gilydd ac i ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn mentrau lleol
sydd yn helpu i wrthdroi effeithiau llymder ac adeiladu gwytnwch eu
cymunedau.
Dydy hwn ddim yn faniffesto etholiadol. Bydd polisïau Plaid Cymru ar
wasanaethau cyhoeddus yn cael eu datgelu yn ystod tymor y Cynulliad mewn
manifesto ffres a newydd. Yn hytrach, rhaglen yw hon sy’n cyflwyno set o
werthoedd ac egwyddorion a syniadau polisi i rymuso a rhoi terfyn ar ein
dibyniaeth economaidd. Mae’n cychwyn gydag actifyddion Plaid Cymru yn
ceisio cael y nifer mwyaf o bobl i gytuno gyda’r egwyddor y dylai
penderfyniadau sydd yn effeithio ar Gymru gael eu gwneud yng
Nghymru.
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Cyflwyniad: Pa broblemau sydd angen eu datrys?
Gyda’r hen ddiwydiannau wedi diflannu a dim ymdrech o ddifrif wedi ei
gwneud i gael rhywbeth yn eu lle gan lywodraethau Ceidwadwyr na Llafur, mae
cymunedau yn ein cyn ardaloedd diwydiannol wedi wynebu dirywiad
genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth. Mae cau a thoriadau wedi esgor ar raddfeydd
uchel iawn o ddiweithdra ymysg ieuenctid mewn rhai lleoedd (er enghraifft
roedd gan Abertawe raddfa diweithdra ieuenctid o 27.3% yn 2016)1. Mae
cystadleuaeth am addysg neu hyfforddiant, heb sôn am swyddi, yn golygu bod
diweithdra hir dymor ymysg pobl ifanc yn ychwanegu at y problemau
cymdeithasol sydd wedi gwreiddio dros ddegawdau.
Mae tai fforddiadwy yn broblem i bobl ifanc, hyd yn oed os oes ganddyn nhw
waith. Mae digartrefedd ar gynnydd ac mae newidiadau i daliadau lles yn
bygwth gwneud sefyllfa sydd eisoes yn ddrwg yn waeth. Mae’r holl broblemau
yma yn cael eu dwysáu i’r bobl hynny sydd yn byw ymhellach i ffwrdd o’r
brifddinas a’i holl gyfleoedd. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn effeithio yn ddrwg
ar sawl cymuned, ond gan fod yna golled net o bobl ifanc 15-29 oed yn yr holl
etholaethau hynny sydd yn gyfan gwbl neu yn rhannol yn cynnwys yr ardaloedd
Cymraeg eu hiaith traddodiadol2, mae’n gwanhau sylfaen gymunedol yr iaith
Gymraeg.
Gyda chyfnod Cymru o 30 mlynedd o farweidd-dra fel man cychwyn, mae’r
chwalfa, cymorth i’r banciau a’r polisïau dilynnol o ‘lymder’ wedi gwasgu
cyflogau, colli amwynderau ac mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu
toriadau cyson.
Mabwysiadwyd a dilynwyd y model economaidd neo-ryddfrydol a ddaeth â ni
i’r pwynt yma gan ddwy brif blaid y DU erbyn y 90au. Gan ei gyflwyno fel
dewis amgen i’r economi ‘gwladwriaeth fawr’ a grewyd gan sosialaeth
ganoliaethol, dywedwyd wrth bobl y byddai cyfoeth yn ‘diferu i lawr’ os oedd
y cyfoethog yn rhydd i fynd yn gyfoethocach. Ond ehangu’r bwlch yn fwy rhwng
y cyfoethog a’r tlawd wnaeth y polisïau economaidd cyfalafol eithafol yma.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweld toriad mewn termau real o 5% yn ei grant
bloc ers 20103. Mae hyn a lleihad arall mewn gwariant wedi esgor ar golli
asedau cyhoeddus, rhestrau aros gwasanaeth iechyd a lefelau digartrefedd yn
tyfu, addysg a chanlyniadau economaidd yn sefyll yn yr unman neu yn mynd
yn ôl. Rydym hefyd wedi gweld tanfuddsoddi cronig mewn isadeiledd, nid dim
ond yng ngwasanaethau cyhoeddus y wlad. Derbyniodd Cymru 1% yn unig o’r
holl wariant rheilffyrdd, er enghraifft, er bod ganddi 5% o boblogaeth y DU a
6% o’r holl lwybrau rheilffordd4.
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Mae Plaid Cymru wedi herio’r toriadau yn gyson. Ein platfform ar gyfer etholiad
DU 2015 oedd rhoi terfyn ar lymder a chyllido Cymru yn unol ag angen ac yn
gyfartal gyda’r Alban, yn hytrach na thrwy Fformiwla Barnett sydd wedi dyddio.
Fe fyddai hyn wedi rhoi £1.2 biliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Gymru.
‘Gwleidyddiaeth ffantasi’ medd Llafur cyn gwylio Theresa May yn rhoi £1bn i
ogledd Iwerddon fel ei phris am glymblaid all brofi’n drychinebus gyda’r DUP.
Gyda setliad datganoli ac arweinyddiaeth gwleidyddol gwan, erbyn hyn mae
tua un o bob deg ar hugain o weithwyr Cymru ar gontractau oriau sero5. Mae’r
raddfa yma ymysg yr uchaf yn y DU yn ôl y TUC. Mae cyflogau yng Nghymru
ar gyfartaledd bron 10% yn is na chyfartaledd y DU6. Mae cyfraddau salwch7
a thlodi plant8 hefyd yn uwch na’r cyfartaledd yn y DU.
Gellir datrys yr holl broblemau yma pe bai gwasanaethau cyhoeddus o
ansawdd da, gwell tai a chyfleoedd economaidd i’n pobl yn cael eu
blaenoriaethu. Os nad ydym yn fodlon talu am rwyd diogelwch o wasanaethau
cyhoeddus da i bawb neu os caniateir i lymder barhau, mae’r problemau a
amlinelir yma yn mynd i waethygu.
Byddai cael mwy o ASau Plaid Cymru yn Llundain yn sicrhau darn mwy o’r dorth
yn hytrach na’r briwsion yr ydym yn eu cael ar hyn o bryd. Ond nid yw’r ddogfen
hon yn arddel dyfodol ble fo Cymru’n begera wrth San Steffan yn dragwyddol.
Beio’r bobl anghywir: gwneud bwch dihangol o leiafrifoedd
Ochr yn ochr gyda’r nifer o bobl sydd yn teimlo eu bod yn cael ‘eu gadael ar
ôl’ neu yn cael eu hanwybyddu, gwelwyd twf hefyd mewn casineb hiliol. Mae
adroddiadau am droseddau casineb wedi cynyddu’n fawr ers refferendwm yr
UE. Mae ffigurau’r heddlu a gafwyd drwy geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn
dangos bod digwyddiadau wedi cynyddu o 23% (o 40,741 i 49,921) yn yr
unarddeg mis ers y bleidlais, o’i gymharu â’r un cyfnod 12 mis ynghynt. Yng
Ngwent cynyddodd achosion o dros 50%9. Roedd hwn yn gynnydd nas
gwelwyd o’r blaen. Dydy gwneud bwch dihangol o leiafrifoedd ddim yn
digwydd ar ddamwain. Mae’n cael ei feithrin trwy fanteisio ar anawsterau
economaidd pobl dros gyfnod o amser.
Rydym hefyd wedi gweld anoddefiad cynyddol tuag at wahaniaeth iaith, wedi’i
gyfeirio at yr iaith Gymraeg yn ogystal ag at ieithoedd eraill. Mae amrywiaeth,
a arferai gael ei werthfawrogi, bellach yn cael ei ddifrïo.
Pan holwyd pobl, dywedodd nifer eu bod wedi pleidleisio i adael yr UE
6
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oherwydd mewnfudo. Darganfu’r Arolwg Agweddau Cymdeithasol Prydeinig
a gyhoeddwyd ym Mehefin 2017, bod bron i dri chwarter (73%) o’r rhai sydd
yn poeni am fewnfudo wedi pleidleisio Gadael, o’i gymharu â 36% o’r rhai
nad oedd yn gweld hyn yn bryder10. Wrth i weithwyr deimlo gwasgfa ar eu
cyflogau, dywedwyd wrthyn nhw mai mewnfudo oedd y rheswm dros hynny.
Mae’r naratif yma wedi cael ei hatgyfnerthu gan rai gwleidyddion a rhannau
o’r cyfryngau.
Mae hanes yn ein rhybuddio i ble’r all yr arferion hyn arwain. Mae’n werth
nodi’n glir a chadarn nad yw mewnfudo o’r tu allan i’r Deyrnas Gyfunol yn
broblem yng Nghymru. Ar y cyfan mae’n fanteisiol.
• Yn 2016 roedd gan Gymru 2.3% o’r cyfanswm poblogaeth UE yn byw yn y
DU; y canran isaf o unrhyw le yn y DU ac eithrio gogledd ddwyrain Lloegr11.
• Mae rhai yn hawlio mai mewnfudo ydy’r achos dros ddiweithdra. Ac eto
roedd graddfa cyflogaeth y DU yn 2017, yn ôl yr ONS ar yr uchaf y mae
wedi bod12 ac mae diweithdra yng Nghymru ar yr isaf y mae wedi bod ar
4%13. Mae’n werth nodi bod y cyfraddau diweithdra yma wedi eu cyflawni
tra bod y DU a Chymru oddi mewn i’r UE a’r farchnad sengl a thra bod
rhyddid i symud yn bodoli.
• Mae mudwyr yr UE yn talu mwy o drethi na’r hyn y maen nhw’n ei dderbyn
fel budd-daliadau’r wladwriaeth, gydag un astudiaeth Brydeinig yn awgrymu
cyfraniad o £2bn dros bedair mlynedd14. Er bod pobl yn credu bod
mewnfudo UE i Gymru yn gost net, mae’r
mewnfudwyr hynny yn cyfrannu at ein pensiynau,
Gweledigaeth Plaid Cymru
ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau
ar gyfer Cymru ydy gwlad
cyhoeddus eraill15.
Pan mae safonau byw yn syrthio a chyflogau yn
parhau i aros yn eu hunfan, mae pobl eisiau
esboniad syml am eu sefyllfa a rhywun i gymryd y
bai. Trwy daflu’r naratif mai mewnfudwyr sydd ar fai
am yr amodau a grewyd gan neo-ryddfrydiaeth,
mae’r dde yn ail redeg gwersi y dylem fod wedi eu
dysgu o hanes. Mae yna ormod o gyffelybiaethau
gyda’r amodau a arweiniodd at ffasgiaeth yng
nghanol Ewrop yn yr 1930au.
Yn ei lyfr ‘Creeping Fascism’, mae Neil Faulkener yn
dangos sut y bu newid ansoddol mewn
gwleidyddiaeth byd– ‘a sudden lurch to the right,
away from liberal democracy towards a police state
7

lle y gall pob un ohonom
gydfyw, heb ofn na
theimlad o fod dan
fygythiad. Lle mae pob un
ohonom yn ceisio bod yn
gymdogion da, yn dangos
caredigrwydd a
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gwneud bwch dihangol o
bobl a gwleidyddiaeth yn
seiliedig ar gasineb sydd
wedi tyfu wrth i’r toriadau
wasgu.
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enforcing [white supremacist] nationalism, racism and sexism. Towards fascism.’
Mae ei lyfr yn ymdrech i ‘break fascism before it breaks us’.
Pan fo pobl yn ddig oherwydd nad ydyn nhw’n gallu cael gafael ar
wasanaethau gofal iechyd yn brydlon neu dai gweddus neu os ydyn nhw’n
gweld eu budd-daliadau neu eu cyflogau’n cael eu torri, mae’r sefydliad yn
hapus i bwyntio at y rhai newydd sydd wedi cyrraedd. Mae sylw wedyn yn
cael ei dynnu oddi wrth tanfuddsoddi’r llywodraeth, y tangyllido a’r preifateiddio
cynyddol.
Mae meddwl fel hyn yn creu’r argraff nad ydy’r llywodraeth yn gyfrifol am ddim
ac mai’r ‘un o’r tu allan’ sydd yn gyfrifol am bopeth sydd yn mynd o chwith.
Gall y math yma o resymeg rwygo ein cymunedau.
Gweledigaeth Plaid Cymru ar gyfer Cymru ydy gwlad lle y gall
pob un ohonom gydfyw, heb ofn na theimlad o fod dan
fygythiad. Lle mae pob un ohonom yn ceisio bod yn gymdogion
da, yn dangos caredigrwydd a chydweithrediad yn ein
cymdeithas a lle rydym yn gwrthod gwleidyddiaeth gwneud
bwch dihangol o bobl a gwleidyddiaeth yn seiliedig ar gasineb
sydd wedi tyfu wrth i’r toriadau wasgu.

Mae hyn yn rheswm cryf dros wella ein democratiaeth a chyflawni ein
gwleidyddiaeth yn wahanol.
Brexit – mynegiant o anobaith
Yn ystod refferendwm yr UE roedd gwleidyddion cenedlaetholgar Prydeinig yn
gallu defnyddio’r ymddieithriad economaidd, yr ansicrwydd a’r diffyg
ymddiriedaeth y mae gweithwyr cyffredin yn ei deimlo tuag at y sefydliad yn
erbyn yr Undeb Ewropeaidd.
8
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Pleidleisodd y bobl yn y cymunedau hynny oedd yn derbyn y mwyaf o gymorth
UE yn eu niferoedd mwyaf i adael. Ym Mlaenau Gwent, pleidleisiodd 62% o’r
bobl i adael, er mai dyma un o’r ardaloedd awdurdodau lleol a dderbyniodd
y cronfeydd UE mwyaf. Doedd gwerth biliynau o bunnoedd o gronfeydd
strwythurol ddim yn ddigon a chawson nhw ddim eu gwario mewn modd allai
gywiro’r problemau ym Mlaenau Gwent ac mewn mannau eraill.
Mae Plaid Cymru yn cydnabod canlyniad y refferendwm, er ein bod yn
gynyddol bryderus am ragolygon economaidd Cymru yn y dyfodol. Mae’r
refferendwm hefyd wedi datgelu fersiwn dywyll o genedlaetholdeb
‘goruchafiaethol’ Prydeinig.
Os oedd pobl yn credu y byddai gadael yr UE yn dadwneud y difrod y mae
dad-ddiwyddiannu, y chwalfa a’r rhaglen lymder wedi’i greu yn eu cymunedau,
y siawns ydy y byddan nhw’n siomedig dros ben. Dydy hi ddim yn ddamwain
mai’r gwleidyddion ar y dde a’r chwith eithafol ydy cefnogwyr y ffurf mwyaf
eithafol a chaletaf o Brexit. Oes unrhyw un yn credu bod telerau ac amodau
gweithwyr ar flaen eu meddyliau?
Os bydd y Ceidwadwyr yn ein tynnu allan o’r UE heb fargen, fe fydd yr economi
fregus Gymreig sydd yn cael ei gyrru gan allforion yn dioddef. I leihau’r niwed
i bobl yn ein gwlad, mae Plaid Cymru wedi eiriol dros aros yn y farchnad sengl
a’r undeb tollau. Rydym wedi ymrwymo i wneud beth bynnag o fewn ein gallu
i amddiffyn yr economi a bywoliaeth pobl rhag siociau diangen.
Bygythiadau i ddemocratiaeth Cymreig
Yng ngoleuni cenedlaetholdeb Brydeinig rymusedig
yn ein tynnu allan o’r DU, dydy hi ddim yn syndod
bod datganoli hefyd dan fygythiad. Mae Brexit yn
cael ei ddefnyddio i ddwyn pwerau yn ôl i San
Steffan yn hytrach na’u trosglwyddo yn
uniongyrchol i Gaerdydd. Mae’r ffaith bod hyn yn
gallu digwydd yn dangos gwendid y setliad
datganoli.
Mae nifer yn meddwl nad ydy ein Cynulliad
datganoledig yn gallu cyflawni unrhyw newid
difrifol neu sylweddol. Y canfyddiad ydy na all wneud fawr o wahaniaeth i’r
caledi y mae pobl yn ei wynebu. Mae hyn yn cael ei ddwysáu gan ddiffyg
gwybodaeth yn gyffredinol; fersiwn wan o’r hyn a roddwyd i’r Alban a gogledd
Iwerddon. Bellach mae gan Manceinion a Llundain rai pwerau dros yr heddlu,
9
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ond nid felly Cymru.
Mae’r cyfuniad o doriadau llywodraeth ganolog San Steffan i grant bloc y
Cynulliad, a diffyg ewyllys gwleidyddol gan Lafur yng Nghymru i wthio am
bwerau gwirioneddol a fyddai yn ein galluogi i sefyll ar ein traed ein hunain,
wedi gwneud i rai pobl deimlo bod y Cynulliad yn ddiwerth ar y gorau, neu yn
waeth fyth, yn rhan o’r broblem.
Mae’n hanfodol ein bod yn nodi mai’r llywodraeth ac nid y Cynulliad sydd yn
gwneud penderfyniadau ac mai’r llywodraeth ddylai fod yn cymryd cyfrifoldeb
dros y penderfyniadau hynny. Os yw mwnci’n chwarae’r ffidil yn wael, nid oes
rheswm i feirniadu ffidlau.
Trwy gydol y ddegawd olaf yma o doriadau, er gwaethaf y ffaith bod nifer o
bobl yn credu’n wahanol, roedd un rhan o dair o’r bobl (30%) a holwyd gan y
BBC/ICM yn 2017, yn credu mai llywodraeth y DU oedd yn gyfrifol am
iechyd16. Dim ond hanner (54.9%) oedd yn gwybod bod addysg wedi’i
ddatganoli17. Mae llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi bod yn gyfrifol am y
GIG, addysg, trafnidiaeth a gwasanaethau eraill ers 2011, ac eto yn 2016 dim
ond 19% oedd yn gwybod mai gweinyddiaeth Llafur yn unig oedd y llywodraeth
flaenorol18. Mae dryswch eang wedi ei gadarnhau gan astudiaeth ddiweddar
gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol yng Nghymru19. Rhaid inni newid y diffyg
gwybodaeth yma.
Gallai, a dylai llywodraeth Llafur Cymru fod wedi lliniaru effeithiau gwaethaf y
toriadau, fel ag y mae Llywodraeth yr Alban wedi ei wneud. Yn yr Alban mae
llywodraeth yr SNP wedi cael gwared ar y dreth ystafell wely. Maen nhw wedi
dileu’r cap cyflogau yn y GIG, maen nhw wedi lliniaru gwerth £400miliwn o
doriadau lles y Ceidwadwyr ac wedi sefydlu Cronfa Les yr Alban a’r Gronfa
Byw’n Annibynnol yn ogystal ag ymrwymo i gael gwared ar yr elfennau gwneud
elw o’r system les20. Hyd yn hyn dydy’r llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd
wedi gwneud dim o hyn.
Wnaiff llywodraeth Cymru ddim cyflwyno’r newidiadau eofn, radical y mae
pobl yma eu hangen ac ni all amddiffyn pobl yn ddigonol. Ddylen ni ddim
cymryd arnom y gall wneud hynny. Yn yr hinsawdd gwrth wleidyddion yma,
mae cynnal a chryfhau ein Cynulliad Cenedlaethol a’r pwerau a’r galluoedd
economaidd sydd ar gael i lywodraeth Cymru yn hanfodol.
Yn etholiad 2017 cafodd y ddwy blaid fwyaf yn y DU y cyfran mwyaf o
bleidleisiau gyda’i gilydd nag a gawsant mewn degawdau. Ac eto ni fydd
dwysáu neo-ryddfrydiaeth nac ailgodi sosialaeth gwladwriaeth/canoledig
10
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Prydeinig yn darparu’r atebion
angenrheidiol i ddatrys ein heriau
economaidd a newid Cymru.
Roedd amharodrwydd Llafur i
drafod cytundeb cyn-etholiad gyda
Phlaid Cymru, yr SNP a’r
Gwyrddion yn ogystal â’r ffaith eu
bod yn gwrthod ystyried gweithio
gydag eraill ar gynrychiolaeth
gyfrannol yn dangos fod rhai yn y
blaid Lafur, fel y Ceidwadwyr,
eisiau canoli popeth ar lefel Brydeinig ac wastad yn gwrthod ildio grym o
Lundain.
Mae sosialaeth canoledig Llafur yn hyrwyddo perchnogaeth y wladwriaeth o
adnoddau fel trydan a dŵr sydd yn golygu bod perygl i Dŵr Cymru, sydd ar
hyn o bryd yn ddatganoledig ac yn ddielw, gael ei ganoli o dan reolaeth
Llundain o dan gynlluniau ailgenedlaetholi Llafur.
Gwendid craidd sosialaeth canoledig ydy ei ddiffyg democrataidd. Ni fydd yn
galluogi pobl i fod yn berchen ar eu hadnoddau eu hunain nac i’w rhedeg yn
ddemocrataidd. Ni fydd yn grymuso pobl am nad yw’n ymddiried ynddynt.
Sosialaeth cymunedol datganoledig a democratiaeth
gwirioneddol
“Only a bold and genuinely
redistributive progressive
Mae sosialaeth datganoledig Plaid Cymru yn
agenda can offer real
groes i’r model annemocrataidd o’r brig i lawr
answers to inequality and
y mae Llafur Prydeinig wedi’i gefnogi yn
the crisis in democracy while
hanesyddol, ac mae felly yn ddewis amgen.
directing popular rage
Mae sosialaeth datganoledig wedi bod yn un o
where it belongs: at those
nodau craidd cyfansoddiad Plaid Cymru ers yr
who have benefitted so
1980au, yn dilyn methiant polisïau canolaidd
extravagantly from the
Llafur yn hwyr yn yr 1970au a arweiniodd at
auctioning off of public
ethol Margaret Thatcher ym 1979.
wealth; polluting our land,
air and water; and the
Mae datganoli yn golygu datganoli grym i’r
deregulation of the financial
lefel isaf posibl mewn ymdrech fwriadol i dynnu
sphere.”
ffwrdd o’r canol. Mae grym yn canoli yn
– Naomi Klein, ‘No is not
naturiol. Mae datganoli yn golygu y dylid gosod
Enough’, 2017
lles y bobl a’r gymuned – y lles torfol – uwchlaw
11
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buddiannau arian a grym y llywodraeth. Dylai sosialaeth datganoledig fod yn
ymarferiad democrataidd mewn tynnu grym gwleidyddol ac economaidd oddi
wrth y corfforaethau rhyngwladol a’r wladwriaeth ganoledig, gan ddod â
rheolaeth yn ôl i’r gymuned trwy ranberchnogaeth a democratiaeth leol.
Mae’r cysyniad o ddatganoli ym Mhlaid Cymru yn ddwfn yn ein gwreiddiau.
Yn yr 1930au disgrifiodd DJ a Noelle Davies y blaid fel ‘a champion of the
workers, without succumbing to the fallacy of centralised socialism’.
Trwy ddatganoli grym gallwn osgoi dychwelyd i economi annemocrataidd,
ganoledig yr 1970au, tra hefyd amddiffyn ein cymunedau a’n hasedau rhag y
trosglwyddo neo-ryddfrydol cyson o adnoddau o’r cyhoedd i’r cyfoethog a’r
pwerus. Ein swyddogaeth ydy dychwelyd grym gwirioneddol i’r bobl yng
Nghymru.
Mae datganoli yn rhedeg fel llinyn trwy’r syniadau polisi yma, ond mae yna
egwyddorion a gwerthoedd eraill sydd yn llywio’r hyn a wnawn.
Beth ydy’n pwrpas?
Yn union fel Raymond Williams ddeng mlynedd ar hugain ynghynt, mae Naomi
Klein yn dweud “NO is not enough”.
Mewn cyfweliad ym 1984 o’r enw “Decentralism and the Politics of Place”,
dywedodd Williams ‘You can’t make much of an alliance out of negatives; the
only real basis of alliances is agreement on the positive proposals for
transcending the negatives.’
Sut beth ydy rhaglen trawsffurfiol? Yn hytrach nag ailddyfeisio’r olwyn, mae’n
werth edrych ar ddull gweithredu LEAP Klein. Ymdrech i ymgysylltu pob rhan o
gymdeithas oedd dull Klein i greu rhaglen oedd yn naid radical i newid cyfeiriad
yn hytrach na rhyw chwarae o gwmpas. Mae rhaglenni yn seiliedig ar
gydwerthoedd y model LEAP wedi cael eu datblygu mewn nifer o wahanol
wledydd. Oes modd inni ymuno gyda’r mudiad a datblygu rhaglen ein hunain
i wrthsefyll yr anghyfartaledd, tlodi ac anoddefiad cynyddol sydd yn dod gyda
chynnydd ym mhoblyddiaeth y dde eithafol?
Dyma’r drafft cyntaf o set o werthoedd ac egwyddorion y gallai rhaglen
LEAP Gymreig fod.
1. Datganoli – Dylai pobl ym mhob ardal rannu cyfoeth/ffyniant. Rhaid
datganoli pŵer o fewn Cymru. Rhaid i ni osgoi ailadrodd y berthynas
12
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anghytbwys rhwng ‘y canol’ a’r ‘cyrion’ sydd wedi profi’n drychineb
gymdeithasol i’r wladwriaeth Brydeinig o fewn Cymru.
2. Hunanddigonolrwydd, rheoli ein hadnoddau ein hunain a
byw o fewn ein modd – adeiladu gwytnwch rhag siociau yn y dyfodol
a gallu darparu ar gyfer ein hanghenion ein hunain, lle mae’n bosibl, ond
yn enwedig ar gyfer hanfodion bywyd. Mae newid hinsawdd yn gwneud
y newid i roi terfyn ar ein dibyniaeth ar danwydd ffosiliau yn angenrheidiol.
Sicrhau bod gennym y sgiliau a’r isadeiledd yn y dyfodol ar gyfer economi
werdd newydd.
3. Cynnal a chryfhau hawliau a diogelwch sydd eisoes yn bodoli
– mae yna berygl y bydd y rhain yn cael eu gwanhau trwy’r broses o adael
yr UE. Rhaid inni gryfhau hawliau gweithwyr a dynol, gan gynnwys
hawliau menywod, grwpiau ieithyddol, plant, ffoaduriaid, hawliau rhai o
grwpiau BME neu amrywiol grefyddol/rhywiol i gymryd rhan llawn a
chyfartal yn ein cymdeithas ac i fod yn rhydd rhag camddefnyddio a
chamdriniaeth. Fe ddylem ystyried sut beth fyddai hawliau tir cynhenid yn
ogystal â hawliau ieithyddol cynhenid pe byddem yn blaenoriaethu ac yn
amddiffyn yr iaith Gymraeg a’r cymunedau lle mae’r Gymraeg yn parhau
i fod yn iaith fyw.
Fe ddylem hefyd weithio tuag at roi hawliau llawn i bawb i gael mynediad
i addysg gydol oes, cartref, gofal iechyd ac amgylchedd glân.
4. Anelu at gydraddoldeb trwy godi’r rhai ar y gwaelod a
gweithio i ddileu anghyfartaledd daearyddol. Dylai’r holl
wasanaethau mae pob un ohonom eu hangen fod yn ddielw a lle mae’n
bosibl yn eiddo cyhoeddus neu gymunedol.
5. Y dybiaeth y dylid gwario ein harian cyhoeddus er lles y
cyhoedd. Dylai arian sy’n cael ei wario dramor gyfrannu at atal rhyfel a
gwrthdaro ac nid i’w parhau. Dylid gostwng gwariant militaraidd ar gyfer
diogelwch angenrheidiol. Rhaid newid y cyfradd o wariant cymdeithasol i
wariant militaraidd er mwyn cynyddu arian ar gyfer rhaglenni
cymdeithasol, yn cynnwys rhaglenni ôl ofal/digartrefedd a chefnogaeth
iechyd meddwl i gyn filwyr.
6. Gwneud y mwyaf o ddemocratiaeth trwy gynyddu gallu pobl
i gymryd rhan ynddo. Mae hyn yn cynnwys hawl i ailhyfforddi ar gyfer
swyddi gwyrdd a bod yn gyfranwyr democrataidd yn yr hyfforddiant
hwnnw.
7. Bod yn agored i werth a meithrin pawb yn hytrach na thrin pobl
13
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newydd gydag ofn a drwgdybiaeth.
Gwerthfawrogi pobl hn a chydnabod
gwybodaeth a gasglwyd yn ystod eu
bywyd. Gweithio i roi terfyn ar yr
epidemig o drais yn erbyn menywod.
8. Cydweithredu
nid
cystadlu.
Gallwn gyflawni cymaint mwy os ydy
pob un ohonom yn cyd-dynnu i’r un
cyfeiriad cadarnhaol.

“Real independence is a time
of new and active creation:
people sure enough of
themselves to discard their
baggage, knowing the past as
past, as a shaping history, but
with a new confident sense of
the present and the future,
where the decisive meanings
and values are made”. –
Raymond Williams.

9. Rhaid i Gymru gael ei gweld fel
endid genedlaethol. Rhaid i’n
system addysg alluogi ein dinasyddion i weld y byd drwy ffrâm Gymreig,
ac i fenthyg o hanes Cymru er mwyn cysylltu gyda’r byd.

10. Dim hiraeth yn ein gwleidyddiaeth. Ni fu gorffennol euraid. Rhaid
inni ddeall a dysgu o’n hanes i wybod sut y daethom yma, ond ni allwn
gael ein cyfyngu na’n diffinio gan hynny. Beth am edrych i’r dyfodol a
pheidio ailadrodd, dathlu neu gael ein dal i lawr gan fethiannau’r
gorffennol a ddaeth â ni i’r man yma.
Y Gymru rydym ei heisiau: syniadau polisi Plaid Cymru ar gyfer
dyfodol democrataidd ac awdurdodedig
Gellir adeiladu ar y gwerthoedd a’r egwyddorion yma, a’u newid wrth inni
drafod y Gymru yr ydym eisiau byw ynddi, trwy gyfarfodydd mewn neuaddau
tref a fforymau eraill. Diben y syniadau polisi canlynol ydy cynnig atebion i’r
problemau y mae unrhyw bobl yn eu wynebu gyda’r “system”.
Mae Plaid Cymru eisiau chwyldro democrataidd
I ni, democratiaeth sy’n dod gyntaf. Yn unol â’n gweledigaeth ddatganoledig
a’r gwerthoedd a’r egwyddorion a amlinellwyd uchod rydym eisiau gweld pobl
a chymunedau’n cael eu grymuso trwy ddemocratiaeth gwleidyddol ac
economaidd. Rydym eisiau adeiladu Cymru lle mae gan pob cymuned ran yn
ei hadnoddau naturiol ei hun, lle mae pob person yn cael eu hannog i sefydlu
eu mentrau eu hunain, lle mae gan pob pentref a thref y grym i ddylanwadu ar
ei gynllunio a’i ddatblygiad ei hun, lle mae gennym reolaeth dros yr holl ddulliau
o amddiffyn yr iaith Gymraeg, lle mae gan bobl effaith uniongyrchol ar y
gyllideb a osodir gan gynghorau a’r llywodraeth ar gyfer eu GIG a
gwasanaethau cyhoeddus.
14
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Astudiaeth Achos – Mondragon
Mae 'Corfforaeth Mondragon' yn ffederasiwn mawr o gwmnïau
cydweithredol gweithwyr yng Nglwad y Basg sydd yn cyflogi dros 74,000
o aelodau ar draws pedwar sector a thros 250 o gyrff gwahanol. Y fenter
gyntaf yn y cadwyn oedd creu coleg technegol lleol gyda’r bwriad o
hyrwyddo syniadau dyniaethol o gydsefyll a chyfranogiad cymunedol mewn
rhanbarth oedd yn parhau i fod yn dioddef yn economaidd ar ôl Rhyfel
Cartref Sbaen.
Yn yr 1950au sefydlodd ton gyntaf o fyfyrwyr gwmni cydweithredol yn
seiliedig ar fanwerthu a gwerthu gwresogyddion paraffin. Gyda’r arbrawf
cyntaf llwyddiannus yma fel sail, sefydlwyd rhagor o gwmnïau
cydweithredol gyda chymorth undeb credyd newydd a ychwanegodd yr
elfen o gyllid cymunedol at y sylfaen o wybodaeth a sgiliau oedd yn cael
eu creu gan y coleg. Dechreuodd economi leol yn seiliedig ar yr egwyddor
o hunangynhaliaeth a chyfranogiad cymunedol ffynnu dros yr ugain
mlynedd nesaf.
Yn yr 1980au bu’n rhaid i’r cwmnïau cydweithredol yma oedd bellach yn
ffynnu ymateb i’r sefyllfa newydd a grewyd gan gais gwladwriaeth Sbaen
i ymuno gyda’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd. Canlyniad hyn oedd
dwyn y mentrau at ei gilydd i strwythur ffederal allai ddefnyddio cydgryfder
y mentrau oedd eisoes yn bodoli i barhau i hyrwyddo creu cwmnïau
cydweithredol newydd.
O’r 1990au ymlaen dechreuodd Mondragon ehangu dramor, gan gynnig
cefnogaeth cydweithredol i ddechrau i fentrau ym Mecsico a hyd yn oed yn
Unol Daleithiau’r America erbyn 2009, lle roedd undebau llafur lleol wedi
eu dod atyn nhw i’w holi.
Yn dilyn argyfwng ariannol 2008, er iddyn nhw golli rhai o’u mentrau,
parhaodd Mondragon i ehangu. Gyda’i ymrwymiad i’w strwythurau
gwneud penderfyniadau ‘un gweithiwr un bleidlais’, rhaglenni i sicrhau
cynhwysiant a chydraddoldeb menywod a sicrwydd lefelau isafswm cyflog,
mae Mondragon yn aml yn cael ei ystyried fel model economaidd amgen
y dylid ei astudio’n fyd eang.
Yn y blynyddoedd diweddar, yn enwedig ers y chwalfa ariannol, mae’r
grp wedi derbyn rhywfaint o feirniadaeth am sefydlu ‘system dwy haen’
lle nad ydy rhai o’i gyflogai yn derbyn yr un hawliau â gweithwyr
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berchnogion, ond mae eraill – fel yr academydd Noam Chomksy – wedi
nodi bod hyn yn profi ei bod yn anodd i gwmni cydweithredol sydd yn gorfod
gweithredu mewn lleoliad cyfalafol beidio bod dan fygythiad ymarferion
niweidiol.
Dydy Mondragon ddim yn fodel iwtopaidd a ddylid ei ddefnyddio fel
templed, ond o bersbectif economaidd a democratiaeth gwleidyddol mae
goroesiad Mondragon dros chwech degawd yn parhau i bryfocio
astudiaethau a thrafodaethau am ddewisiadau amgen i reolaeth corfforaethol
‘o’r brig i lawr’ mewn amgylchedd busnes byd eang lle mae cyfranddeiliaid
yn berchnogion.
Trwy lwyddo i fynd ymhellach gyda democratiaeth mewnol a rheolaeth yn
cael ei redeg gan y gweithwyr na’r rhan fwyaf o gyrff cwmnïau cydweithredol
a chydfuddiannol mawr eraill yn Ewrop, tra hefyd yn dod yn weithrediad
busnes 10fed mwyaf yn Sbaen gyda gwerthiant byd eang o $15biliwn, mae
Mondragon yn profi bod dewisiadau yn seiliedig ar egwyddorion ‘pobl yn
gyntaf’ o gyfranogiad cymunedol a pherchnogaeth gweithwyr yn gallu bod
yn economaidd hyfyw ac yn gystadleuol gyda busnesau canoledig, gwneud
elw cyfranddeiliaid.
Y wers bwysicaf yn llwyddiant Mondragon ydy’r ffaith iddo gael ei sefydlu
yn un o ranbarthau tlotaf a mwyaf economaidd dirwasgedig yn Sbaen ond
mae wedi bod yn ffactor sylweddol i wneud y rhanbarth honno yn un o’r
cyfoethocaf yn y wladwriaeth heddiw.
Galluogi Cydweithrediad
1. Mae Plaid Cymru eisiau ei gwneud yn hawdd i’r gweithlu brynu eu cwmni
a’i redeg fel cwmni cydweithredol os yw mewn perygl o gau.
2. Os oes gan gymuned safon isel o dai, mae Plaid Cymru eisiau gweld
tenantiaid yn gallu perchnogi a rhedeg cymdeithasau tai.
3. Anogaeth a chefnogaeth trwy fynediad i gyllid a hyfforddiant i bobl i sefydlu
eu busnesau eu hunain neu ymuno gydag eraill i greu cwmnïau
cydweithredol neu fentrau cymdeithasol
4. Darparydd ynni cenedlaethol, yn cael ei redeg yn gydweithredol a fydd yn
ailfuddsoddi elw o werthiant ynni er budd y cyhoedd.
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5. Banc buddsoddi yn eiddo cyhoeddus a gwneud defnydd o gronfeydd
pensiynau awdurdodau lleol lle mae’n bosibl, i fuddsoddi mewn isadeiledd
ynni adnewyddadwy a thai.
6. Fe fyddwn yn ei gwneud yn haws i gymunedau sefydlu cwmnïau
cydweithredol ynni adnewyddadwy a mentrau cymdeithasol, yn cynnwys
darparu benthyciadau llog isel neu dim llog.
Mae gan y wladwriaeth rôl i’w chwarae mewn darparu rhwyd ddiogelwch,
ailddosbarthu cyfoeth, rheoleiddio a darparu buddsoddiad cyhoeddus. Dydy
Plaid Cymru ddim yn credu y dylai’r wladwriaeth fod yn berchen ar adnoddau
cyhoeddus ar ran pobl yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau gweld pobl yn
cymryd gofal o’u cymunedau, adnoddau ac asedau eu hunain. I roi terfyn ar ein
dibyniaeth, dylem sicrhau na all yr un llywodraeth fyth eto gymryd yr asedau hyn
allan o berchnogaeth cymunedau. Mae diogelu ein henillion cymdeithasol yn y
dyfodol trwy sosialaeth democrataidd, datganoledig yn ffordd dda o adeiladu ein
gwytnwch rhag ergydion economaidd yn y dyfodol.
Mae gan Blaid Cymru eisoes gorff o bolisïau manwl i wella democratiaeth
economaid gwleidyddol. Trwy ddemocratiaeth economaidd, rydym yn golygu
hawl cyfartal i bawb gael cyfleoedd economaidd sylfaenol i allu darparu ar gyfer
eu hanghenion eu hunain. Mae’n cynnwys cyfleoedd addysg o ansawdd da i
wneud y mwyaf o ddatblygiad personol ac iechyd cyhoeddus da i gynnal y gallu
i weithio. Mae hefyd yn golygu darparu rhwyd ddiogelwch i’r rhai nad ydynt yn
gallu cymryd rhan llawn mewn gwaith. Fe fyddwn yn parhau i ffurfio a datblygu
polisïau newydd i rymuso pobl trwy wella ein democratiaeth economaidd a
gwleidyddol mewn ymateb i adborth gan gymunedau.
Agwedd holistaidd tuag at addysg, gwaith ac iechyd
1. Hawl cyfartal pawb i gael cyfleoedd economaidd i allu darparu ar gyfer eu
hanghenion bywyd sylfaenol eu hunain a’u dibynyddion.
2. Rhwyd diogelwch nawdd cymdeithasol i’r rhai sydd yn methu gweithio.
3. Undebau llafur wedi’u cryfhau a’u grymuso i gynnal hawliau da i weithwyr.
4. Addysg trydyddol i bawb – gan ddarparu addysg a hyfforddiant o’r crud i’r
bedd. Gan ddysgu o Wlad y Basg, fe fydd hyn yn cynnwys hyfforddiant mewn
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gwaith a chefnogaeth i bobl ddechrau eu mentrau eu hunain, rhaglen
brentisiaeth fawr a thalu dyledion ffioedd dysgu y rhai sydd yn byw ac yn
gweithio yng Nghymru ar ôl graddio.
5. Cyfleoedd addysg gydol oes o ansawdd da i wneud y mwyaf o ddatblygiad
personol.
6. Fe fyddwn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i wneud elw allan o addysg.
7. Rhaglen gynhwysfawr o ailhyfforddiant i’r rhai y mae eu swyddi mewn perygl
o awtomeiddio a chyfranogiad democrataidd y gweithwyr trwy eu hundebau
llafur neu gyrff perthnasol eraill wrth ddyfeisio hynny.
8. System gynhwysfawr, dda o iechyd cyhoeddus i gynnal y gallu i weithio.
Fe fyddwn hefyd yn datblygu syniadau nad oes gan Gymru y pwerau hyd yn
hyn i’w gweithredu. Fe fyddwn yn dangos pam ein bod angen y pwerau hynny
ac fe fyddwn yn gwthio amdanyn nhw i gael eu dychwelyd o Lundain neu Frwsel
fel nad ydy’r diffyg grym cyfredol yn ein hatal rhag gweithio ar ein hamcanion.
Dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru
Egwyddor craidd datganoli inni ydy mai pobl yng Nghymru sydd yn y sefyllfa
orau i wneud penderfyniadau er budd gorau Cymru. Os caiff y penderfyniadau
hynny eu gwneud y tu allan i Gymru, yna mae perygl na fydd y penderfyniadau
hynny er ein lles gorau.
Ar hyn o bryd mae gormod o benderfyniadau sydd yn effeithio ar Gymru yn
cael eu cymryd gan filiwnyddion yn San Steffan neu gan bobl sydd ag ychydig
o wybodaeth na diddoreb yng Nghymru nag o anghenion y bobl sydd yn byw
yma.
Fe fyddai ein blaenoriaethau gwario yn wahanol hefyd. Dydy blaenoriaethau
amrywiol lywodraethau yn San Steffan ddim wedi bod yn flaenoriaethau Cymru.
Bob blwyddyn mae £36 biliwn neu 2% o GDP y DU a thair gwaith gwariant
blynyddol Llywodraeth Cymru yn cael ei wario ar amddiffyn. Gellir gostwng
hyn i flaenoriaethu ar gadw pobl yn gynnes, gyda lloches, wedi’u bwydo,
gydag addysg da ac mewn iechyd da. Pan ychwanegir y biliynau a
amcangyfrifir sydd yn cael eu colli trwy osgoi trethi at y £7 biliwn y bwriedir ei
wario ar adnewyddu Palas San Steffan a’r £350 miliwn, llai ond yr un mor
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anghywir, o arian cyhoeddus a fwriedir ei wario ar Balas Buckingham, ni allwn
dderbyn nad oes yna arian ar gyfer yr hanfodion.
Mae cymryd mwy o reolaeth dros ein materion ein hunain yng Nghymru yn
gam cyntaf hanfodol yn y frwydr yn erbyn tlodi ac anghyfartaledd. Mae hefyd
yn ffordd o roi terfyn ar ein hanes o lywodraethau anghynrychioliadol. Ar hyn
o bryd mae 610 o AS nad ydyn nhw yn dod o Gymru a’r T Arglwyddi
anetholedig, annemocrataidd yn penderfynu pa bwerau y dylai neu na ddylai
Cymru eu cael. Dydy hynny ddim yn ddemocrataidd.
I adeiladu ac i ddangos cefnogaeth am ragor o reolaeth dros ein materion ein
hunain, rydym eisiau i bobl arwyddo datganiad i gytuno y “dylai
penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru”.
Diwygio’r Cynulliad – Ymgyrch am Bwerau Llawn
Mae Plaid Cymru eisiau diwygio’r system bleidleisio ac eisiau gweld ein
Cynulliad yn cael ei archwilio. Does yr un ohonyn nhw’n addas i’r diben. Mae
deunaw mlynedd o ddatganoli a phedair Deddf Cymru wedi methu cyflawni.
Mae democratiaeth gwirioneddol yn golygu rhoi’r holl bwerau a’r offer y mae’r
Cynulliad eu hangen i weithredu polisïau a fydd yn amddiffyn pobl yma yn
ogystal ag amddiffyn ei hun rhag y grymoedd cynyddol o genedlaetholdeb
Prydeinig adweithiol, sydd yn ceisio ei ddiddymu. Rhaid i’n Cynulliad fod yn
barod i wneud y defnydd llawn o’i holl bwerau, yn cynnwys y pwerau
economaidd cyfyngedig sydd ganddo ar hyn o bryd. Hyd nes y byddwn yn
cael pwerau llawn ni allwn roi terfyn ar ein dibyniaeth ar Lundain. Oni bai ein
bod yn gallu gwneud hynny, mae’n anodd gweld sut y gallwn fynd i’r afael
gyda’n tlodi a’n hangyfartaledd. Dim ond pwerau llawn fydd yn ein galluogi i
gael economi Cymru i weithio dros ddinasyddion Cymru, yn hytrach na thros
bobl neu buddiannau mewn mannau eraill.
Datblygu synnwyr cryf o ddinasyddiaeth cyfartal
Mae addysg yn hanfodol i amddiffyn, atgyfnerthu a gwella ein cymdeithas
ddemocrataidd er mwyn i Gymru barhau i fod yn agored a goddefgar ac yn
wlad lle na all syniadau’r dde eithafol wreiddio. Mae adeiladu Cymru sydd yn
seiliedig ar ofal, tosturi, cydraddoldeb a chydbarch yn cychwyn yn ein
hysgolion.
Fe fydd Plaid Cymru yn creu rhaglen addysg wleidyddol ddeubig a gaiff ei
dysgu i’n plant trwy gydol eu bywyd yn yr ysgol. I ddechrau, fe fydd y ffocws
ar yr hyn a olygir wrth fod yn ddinesydd. Mae gormod o bobl heb
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ddealltwriaeth lawn o sut mae’r system wleidyddol yn gweithio, pa mor
ddylanwadol y gall eu pleidlais neu eu gweithgaredd gwleidyddol fod neu pa
bwerau sydd gan y Cynulliad a pha bwerau nad oes ganddo.
Mae deall hanfodion sut mae democratiaeth yn gweithio yn hanfodol i allu
cymryd rhan ynddo. Mae grym elitaidd yn bwydo oddi ar anwybodaeth pobl
o’r system wleidyddol. Fe fydd Plaid Cymru yn datblygu rhaglen sydd yn
darganfod ffyrdd arloesol, deniadol, amhleidiol i gyflwyno gwleidyddiaeth i
blant a phobl ifanc.
Fe fydd ail ran y rhaglen hon yn helpu i hyrwyddo cydraddoldeb. Fe fyddai
addysg perthnasau ar gyfer cydbarch yn canolbwyntio ar ganiatâd rhywiol,
bwlio a’r niwed a achosir gan ragfarn ar sail rhyw, hiliaeth, homoffobia yn ein
cymdeithas. Mae plant yn cael eu geni heb ragfarn, ond mae ein system addysg
gyfredol yn gadael bwlch yn ein dealltwriaeth o berthynas cymdeithasol sy’n
cael ei lenwi gan y wasg dabloid, casawyr adain dde a bwlis.
Mae yna enghreifftiau rhyngwladol cadarnhaol o wledydd Scandinafia, Gwlad
y Basg ac eraill, lle mae addysg dinasyddiaeth o ansawdd da yn cael ei
addysgu mewn ysgolion.
Mae adeiladu cymdeithas rydd, agored a chyfartal yn cychwyn yn ein
hysgolion. Mae meithrin parch at ein diwylliant ein hun ac at ddiwylliannau
eraill a chreu ymwybyddiaeth o hanesion gwahanol ac amrywiol sydd wedi
ffurfio ein cenedl, yn sail angenrheidiol ar gyfer creu Cymru dderbyngar, agored
a hyderus.
Democrateiddio ein llywodraeth
1. Diwygio’r system bleidleisio i gyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol.
2. Pwerau llawn fel bod modd i’n Senedd Gymreig amddiffyn ein pobl rhag
grymoedd cynyddol cenedlaetholdeb Prydeinig adweithiol sydd yn ceisio ei
diddymu.
3. Gwneud defnydd llawn o’r pwerau sydd gennym i greu economi
ddemocrataidd.
4. Gwthio am hunanbenderfyniad, gan ddechrau gyda chymryd pwerau yn ôl
o Frwsel a San Steffan i Gaerdydd. Adeiladu cefnogaeth ar gyfer y prosbectws
y dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru.
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5. Cynrychiolaeth cydbwysedd rhwng y rhywiau.
6. Pleidleisiau yn 16 oed ynghyd â rhaglen addysg gwleidyddiaeth a ddysgir
trwy gydol bywyd yn yr ysgol, yn cynnwys yr hyn a olygir wrth fod yn
ddinesydd, deall materion datganoledig ac heb eu datganoli, addysg
perthnasoedd.
7. Fe fydd senedd ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc etholedig sydd yn eu galluogi
i ddefnyddio eu llais i ddylanwadu ar benderfyniadau ac i gael profiad o’r
broses wleidyddol yn elfen allweddol o’n huchelgais i gynyddu cyfleoedd ar
gyfer trafodaeth am bob agwedd o wleidyddiaeth ymysg pobl ifanc.
Grym cymuned
Dydy datganoli, datganoli grym, democratiaeth ac annibyniaeth ddim yn gorffen
ar lefel cenedlaethol neu ar lefel y Cynulliad. Rhaid i wella ein democratiaeth olygu
galluogi rhagor o gyfranogiad gan ragor o bobl. Rhaid i ymgynghoriadau polisi
fod yn fwy hygyrch ac ystyrlon.
Rydym eisoes wedi dechrau’r broses o gynyddu cyfranogiad a gwella ymgysylltiad
cymunedol trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect peilot
cyfranogiad dinasyddion ar y gyllideb i Gymru. Dylai ymestyn yr egwyddor o
gyfranogiad dinasyddion yn y gwaith o osod y gyllideb a gwneud penderfyniadau
gwleidyddol (yn ogystal â darparu gwybodaeth ac addysg i alluogi cyfranogiad
llawn) fod yn flaenoriaeth i’r llywodraeth ac fe fydd yn flaenoriaeth i Blaid Cymru.
Mesurau i wella ein cymunedau
1. Dylai gwneud penderfyniadau gynnwys rhagor o ddinasyddion a dylid
datganoli cymaint o bwerau â phosibl i grwpiau cymunedol yn ogystal ag i
gynghorau lleol, tref a chymuned.
2. Cynyddu cyfranogiad pobl wrth osod cyllidebau cyrff cyhoeddus.
3. Cefnogaeth y llywodraeth i fentrau cymunedol i wyrdroi llymder.
4. Anogaeth i bobl gymryd rhan yn y banc bwyd lleol, y canolfannau
cymdeithasol, y gegin/caffi cymunedol, cynlluniau cynhyrchu per lleol,
clybiau ieuenctid, ymgyrchoedd yn erbyn toriadau, cau amwynderau lleol ac
yn y blaen.
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5. Diwygio llywodraeth leol i gynyddu pwerau cynghorau tref a chymuned,
adeiladu modelau i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgareddau
democrataidd a chymunedol.
Creu’r newid rydym eisiau ei weld: gweithredu cymunedol
Ni fydd yr un o’r newidiadau yma yn bosibl i Gymru heb blaid wleidyddol sydd
yn fodlon gweithio ar lefel gymunedol. Heddiw mae actifyddion Plaid Cymru
eisoes yn cymryd rhan mewn prosiectau cymdeithasol ledled y wlad: yn
gwirfoddoli mewn banciau bwyd, rhedeg ceginau cymunedol a chanolfannau
cymdeithasol, ymgyrchu yn erbyn toriadau a chau amwynderau lleol, lansio
cynlluniau cynhyrchu ynni lleol a llawer rhagor.
Mae angen inni adeiladu ar y gwaith yma. Dylai pob cangen o’r Blaid edrych
ar ffyrdd y mae modd iddyn nhw gymryd rhan mewn gweithredu yn eu
cymunedau i fynd i’r afael gyda llymder yn eu cymdogaeth. Mae ein
hyrwyddwyr cymunedol eisoes yn ‘creu’r newid rydym eisiau ei weld’
ac mae angen inni feithrin y syniad y gall pob dinesydd gymryd rhan mewn
newid eu cymuned eu hunain. Dylem fod yn dweud ‘Gallwn ei wneud ein
hunain’. Mewn gwir ddemocratiaeth, nid tir y gwleidyddion yn unig ydy
gwleidyddiaeth. Dyma sosialaeth ddatganoledig ar waith.
Cegin Cofi – Cynllun rhannu teg
Dechreuodd y prosiect cymunedol Cegin Cofi saith mlynedd yn ôl fel fan fwyd
iach oedd yn darparu bwyd cartref o werth da i ystad Ysgubor Goch yng
Nghaernarfon. Mae Cegin Cofi yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael cymwysterau
mewn hylendid a pharatoi bwyd.
Y sylfaenydd oedd y cogydd a’r gweithiwr cymunedol Kenny Khan – sydd
bellach yn gynghorydd tref Plaid Cymru. Menter ddiweddaraf Cegin Cofi ydy’r
cynllun Rhannu Bwyd ar yr ystad lle mae Kenny a’i wirfoddolwyr yn rhannu
bwyd dros ben o’r siop Tesco leol i’r rhai sydd ei angen, heb ofyn unrhyw
gwestiynau. Mae nifer o’r bobl sydd yn ymweld â’r cynllun yn gweithio neu ar
gontractau oriau sero.
Cyn hir fe fydd Cegin Cofi yn agor caffi ar yr ystad gan ddarparu rhagor o
fwyd cartref fforddiadwy a chyfleoedd hyfforddiant.
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Canolfan Gymraeg Saith Seren yn Wrecsam
Ffurfiodd gwirfoddolwyr gwmni cydweithredol cymunedol i ail agor tafarn
Fictorianaidd yng nghanol y dref fel canolfan i Gymry Cymraeg a dysgwyr ym
mis Ionawr 2012. Er bod mwy o siaradwyr Cymraeg ym mwrdeistref sirol
Wrecsam nag yng Nghaernarfon roedden nhw’n anweladwy ac yn wasgaredig.
Roedd Saith Seren yn ffordd o’u dwyn at ei gilydd ac i gymdeithasu trwy gyfrwng
y Gymraeg.
Heb geiniog o gyllid cyhoeddus, maen nhw wedi llwyddo i gynnal amrywiaeth eang
o ddigwyddiadau diwylliannol – cerddoriaeth, barddoniaeth, drama, comedi a
nosweithiau cwis – yn y ddwy iaith, gan ddod yn ganolfan gymunedol hanfodol yng
nghanol y dref. Maen nhw hefyd yn gwerthu llyfrau a chylchgronau Cymraeg a
phob pythefnos mae ganddyn nhw siop Gymraeg pop-yp.
Mae’r pwyslais ar gwrw lleol ac yn naturiol, Lager Wrecsam, ond mae yna flas
rhyngwladol hefyd i’r ganolfan gyda gwersi Portiwgaleg a gwersi Cymraeg yn
cael eu cynnal yn yr ystafelloedd i fyny’r grisiau.
Mewn tref sydd ond 10 milltir o’r ffin, mae Saith Seren wedi helpu i normaleiddio’r
Gymraeg fel rhan o fywyd lleol.

Pwll Padlo Parc Penygraig
Sefydlwyd pwyllgor pwll padlo Parc Penygraig pan wnaeth cyngor Llafur yn
Rhondda Cynon taf gloi’r clwydi i’r pwll padlo yn y parc lleol poblogaidd. Yn 2016
daeth yr AC newydd dros y Rhondda i weld y safle. Roedd y criw mawr o blant
oedd yn digwydd bod yn y parc y prynhawn hwnnw wedi creu argraff arni hi a’i
thîm, gan roi’r neges glir iddyn nhw eu bod eisiau gweld eu pwll yn cael ei ailagor.
Fe wnaethon nhw gytuno i gymryd rhan hefyd. Blwyddyn yn ddiweddarach
llwyddodd grp ymroddedig o wirfoddolwyr, yn cynnwys nifer o bobl ifanc, i gael
yr holl waith papur a’r cyllid angenrheidiol i agor y pwll am bythefnos yn ystod
gwyliau’r haf ym mis Awst 2017. Trefnwyd rota o arolygwyr am bythefnos.
Glanhaodd a phaentiodd y gwirfoddolwyr y gofod, gan greu gwir ysbryd
cymunedol.
Rhoddwyd tystysgrifau i’r bobl ifanc oedd wedi cymryd rhan. Mae arweinydd
ieuenctid y pwyllgor nawr eisiau hyfforddi fel achubwr bywyd. Mae’r pwyllgor yn
bwriadu hyfforddi rhagor o arolygwyr o’r ysgol gyfun leol fel bod modd agor am
gyfnod hirach y flwyddyn nesaf. Roedd rhai o’r bobl ifanc hn yn gyfrifol am
gynnal a chadw’r pwll a lleihau ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Dangosodd hyn
berchnogaeth cymunedol gwirioneddol.
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Adeiladu’r Sylfeini ar gyfer Democratiaeth Economaidd
Yn ôl y cymdeithasegydd Michael Hechter, mae economi Cymru wedi datblygu
fel economi drefedigaethol/alldynnol nodweddiadol fel y rhai yn America Ladin:
wedi’i adeiladu i hwyluso allforio adnoddau naturiol gwerthfawr yn hawdd. Yn
ei ddadl, mae Cymru’n bodoli er budd pobl nad ydyn nhw’n byw yma.
Fe fydd goresgyn yr anfanteision strwythurol yma ac adeiladu isadeiledd mewnol
sydd yn gweithio i Gymru ac er budd Cymru yn cymryd cenhedlaeth o fuddsoddi.
Does gan y pleidiau yn San Steffan ddim bwriad o’n helpu i dorri ein dibyniaeth
economaidd. Fe fydd ailadeiladu ein heconomi ein hunain yn gofyn am raglen
gymunedol gref o adfywio ecnomaidd a gwleidyddol, lle rydym yn rhyddhau
creadigrwydd ac adnoddau naturiol pobl, yn ogystal â chael cynllun isadeiledd
‘cysylltu Cymru’.
Rhaid inni ailgydbwyso ac ailganolbwyntio ar wir ystyr menter rhydd. Ni ddylid
defnyddio menter rhydd fel esgur i leihau rheoleiddio a threthi ymhellach i
gwmnïau rhyngwladol.
Treth a busnesau mawr – gwneud i’r rhai sydd yn gallu talu, dalu
eu cyfran deg
Mae Plaid Cymru yn credu bod gan fusnes ran hanfodol bwysig i’w chwarae
mewn cymdeithas ac mewn adeiladu economi ein gwlad, ond dydyn ni ddim yn
credu y dylai fod yn bennaf. Credwn mewn economi gymysg o fentrau preifat,
cyhoeddus a chydweithredol.
Rydym yn cydnabod y farchnad ac yn credu y dylai wasanaethu’r bobl.
Credwn mewn rhannu cyfleoedd economaidd ymysg ein dinasyddion drwy
gytundeb cymdeithasol, ble fo’r unrhyw elw a godir yng Nghymru yn helpu i dalu
am nwyddau cymdeithasol sydd o fudd i’n holl bobl.
Byddai llywodraeth Plaid Cymru’n cefnogi a meithrin sector busnes Cymreig
cynhenid, am fod mentrau wedi eu gwreiddio’n lleol a chenedlaethol yn fwy
tebygol o aros yng Nghymru a delifro buddiannau cymdeithasol ac economaidd
i’r wlad ac i gyflenwyr lleol. Ni all Gymru fwynhau economi gwir ddemocrataidd
tan y bydd y nifer o fentrau wedi eu gwreiddio yng Nghymru yn ehangu fel cyfran
o’r economi.
Mae pobl yn dod cyn elw
Mae pob plaid yn San Steffan wedi rhoi’r argraff trwy eu gweithredoedd mai arian
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sy’n dod gyntaf, nad ydy bywydau pobl yn cyfrif. Mae’r banciau a welir fel ‘rhy
fawr i fethu’ wedi cael eu gwobrwyo am eu difaterwch ac wedi cael eu hamddiffyn
rhag canlyniadau eu gweithredoedd tra bod elw yn cael ei gadw dramor er budd
yr ychydig yn hytrach na chael ei ailfuddsoddi yn ein heconomi er budd pawb.
Fe fyddai economi ddemocrataidd yng Nghymru yn sicrhau bod y rhai sydd yn
ennill cyflogau uchel yn talu swm tecach o dreth, a’r bylchau treth corfforaethol yn
cael eu cau. Rhaid i Blaid Cymru sicrhau bod Awdurdod Refeniw Cymru a
Thrysorlys Cymru newydd yn glynnu at yr egwyddorion yma.
Fe fydd Plaid Cymru yn annog cwmnïau sydd eisiau buddsoddi yng Nghymru cyn
belled â’u bod yn fodlon talu eu cyfran deg o drethi. Pan fo bwrdd cwmni yn
blaenoriaethu elw cyflym dros enillion hir dymor ac yn adleoli neu yn cau, mae’r
syniad bod ’y farchnad yn datrys popeth’ yn annigonol. Efallai nad ydy’r hyn
sydd er budd gorau llinell waelod cwmni ddim yr un fath â buddiannau’r cyflogai.
Ni fyddai’n gynaliadwy i lywodraeth ‘gynnal’ busnesau sydd yn wirioneddol fethu.
Fel ateb i’r ddau sefyllfa, fe fydd Plaid Cymru yn creu system o doriadau ac
anogaethau treth i alluogi gweithwyr a chymunedau i brynu eu cwmnïau os ydy
eu swyddi mewn perygl fel bod modd i’r gweithwyr gymryd cyfrifoldeb dros
ailffurfio a llwyddo yn eu busnes eu hunain.
Fe fyddwn yn cyflwyno anogaethau treth i sefydlu a rhedeg cwmnïau
cydfuddiannol a chwmnïau cydweithredol a helpu pryniadau gweithwyr i godi
cyfalaf trwy ddangos y gellir rhedeg eu busnes gyda gorbenion is.
Treth: agwedd pobl cyn elw
1. Dylai Awdurdod Refeniw a Thrysorlys Cymru newydd sicrhau bod yr enillwyr
uchaf yn talu trethi teg a bod bylchau trethi corfforaethol a dulliau osgoi eraill
yn cael eu cau.
2. Ailfuddsoddi arian a godir mewn trethi mewn isadeiledd, staff gwasanaethau
cyhoeddus, mentrau economaidd cymunedol a chwmnïau cydweithredol sy’n
eiddo i’r gweithwyr er mwyn gwrthdroi llymder.
3. Cap ar gyflogau swyddogion gweithredol yn y sector cyhoeddus fel nad ydy
cyflogau prif weithwyr sector cyhoeddus yn uwch na chyflog y Prif Weinidog
4. Cysylltu newidiadau mewn cyflogau gwleidyddion gyda chyflogu yn y sector
cyhoeddus.
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5. Mynegai cyflogau fel bod y swyddi gyda’r cyflogau isaf a’r uchaf mewn corff
yn gysylltiedig i’w gilydd mewn cymhareb.
6. Toriadau ac anogaethau treth i gwmnïau cydfuddiannol, cwmnïau
cydweithredol, darpariaeth gofal dielw ac i’r gweithwyr hynny sydd eisiau
prynu eu cwmni sydd mewn perygl o gau.
7. Datblygu partneriaethau cyhoeddus gyda chwmnïau rhyngwladol i sicrhau eu
bod yn gwneud cyfraniad hirdymor i’r wlad. Dylid defnyddio ysgogiadau i
fuddsoddwyr o’r fath er mwyn atal buddsoddiad ‘diwraidd’, yn hytrach annog
datblygiad dolenni cyflenwi cynaliadwy a chreu clystyrau.
Cynhyrchu pŵer cymunedol, datganoledig
Dydy brwydrau byd eang dros adnoddau ynni
prin ddim yn mynd i ddiflannu. Os ydy
economi Cymru yn mynd i gael ei datblygu yn
gynaliadwy, mewn modd sydd yn cyd-fynd ag
ymrwymiad ein plaid i gyfrannu at ymdrechion
y byd i fynd i’r afael â newid hinsawdd, rhaid
i’n cynllun economaidd osod datblygu
cynaliadwy yn y canol. Rhaid iddo gynnwys
mesurau a fydd yn sicrhau bod adnoddau
naturiol Cymru yn cael eu defnyddio ar gyfer y newid i economi nad yw bellach
yn ddibynnol ar danwydd ffosil.
Dylai cynhyrchu ynni adnewyddadwy fod yn un o asedau economaidd mwyaf
Cymru. Rydym eisoes yn hunangynhaliol o ran trydan. Rydym yn allforio trydan a
dr dros ben felly mae gennym gryn dipyn i adeiladu arno.
Fe fydd Plaid Cymru yn creu darparydd ynni cenedlaethol a fydd
yn ailfuddsoddi’r elw a wneir o werthiant ynni er budd y cyhoedd.
Fe fyddwn hefyd yn ei gwneud yn haws i gymunedau sefydlu eu
mentrau ynni eu hunain fel bod modd cynhyrchu per mor lleol â
phosibl. Dylid darparu benthyciadau isel neu ddi-log ar gyfer
prosiectau o’r fath gan ddefnyddio’r elw o’r cwmni ynni
cenedlaethol.
Caffael lleol
Dydyn ni ddim yn cadw digon o’r arian sydd eisoes yn cael ei gynhyrchu yng
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Nghymru.
Mae cynlluniau pensiwn gweithwyr sector cyhoeddus a chynghorau, elw
manwerthwyr enfawr a darparwyr gwasanaethau yn ffynonellau o gyfoeth sydd
naill ai’n cael eu tynnu o’n heconomi neu yn cael eu buddsoddi y tu allan i
Gymru. Fe fyddai banc buddsoddi cenedlaethol yn ei gwneud yn bosibl
ailgyfeirio potiau buddsoddi eiddo cyhoeddus yn ôl i’n diwydiannau a’n
busnesau ein hunain.
Mae Leopold Kohr yn ei lyfr ‘Is Wales Viable’ (1971) yn eiriol dros ddatblygu
marchnad ‘cartref’ lle mae’r arian sy’n cael ei ennill yng Nghymru yn cael ei
wario yng Nghymru gan annog gweithgaredd economaidd lleol a fyddai yn ei
dro yn creu swyddi. Fe fyddai ymagwedd ‘mae bach yn hardd’ fel y mae
Schumacher a Kohr yn ei gefnogi, yn cynnal mentrau lleol bychain yn hytrach
na chwmnïau rhyngwladol.
Mae’r Athro Karel Williams wedi cefnogi rhywbeth tebyg gyda’i ‘economi
cychwynnol’. Dylai cymorth ariannol ac ymarferol i ddod â marchnadoedd
newydd i lu o gwmnïau bach anelu at eu hannog i dderbyn un neu ddau
hyfforddai neu weithwyr newydd i adeiladu capasiti er mwyn iddyn nhw allu
tendro am gontractau nwyddau neu wasanaethau lleol. Gallai’r adroddiad gan
Adam Price a Kevin Morgan (The Collective Entrepreneur, 2011) ar gaffael
cyhoeddus a mentrau cymdeithasol helpu i lywio’r gwaith yma. Tra bod modd
caffael mwy o nwyddau yn genedlaethol neu’n lleol yn bosib o fewn y Farchnad
Sengl, dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i wneud yr amodau’n fwy ffafriol i
gaffael lleol wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.
Byw a gweithio’n wahanol
Sefydlwyd y system gynllunio i amddiffyn yr amgylchedd naturiol rhag
gorddatblygu, ac eto erbyn hyn mae’n amddiffyn datblygwyr uwchlaw
buddiannau’r unigolyn a’r gymuned. Cafodd y rhan fwyaf o’r rheolau cynllunio
eu creu ar gyfer cyfnod o ddiwydiannau trwm nad ydyn nhw bellach yn bodoli.
Gyda thechnoleg yn newid cymaint o agweddau o’r ffordd yr ydym yn byw ein
bywydau, mae nawr yn amser da i ailfeddwl y ffin rhwng gofod byw a gofod
gweithio.
Byw a gweithio
1. Gellir defnyddio’r system gynllunio i greu parthau cymysg ar gyfer pobl
hunangyflogedig lle y gall tai gyfuno gweithdai, gofod storio a swyddfeydd
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gyda fflatiau un neu ddwy ystafell wely fel bod modd i fusnesau newydd a
phobl hunangyflogedig dorri ar gostau teithio a gorbenion.
2. Fe fyddwn yn ei gwneud yn haws i unigolion a theuluoedd gael caniatâd
cynllunio a chymorth ariannol i adeiladu eu tai effaith isel i leihau costau byw
yn ogystal â’r effaith ar y blaned. Dylai Cymru ymuno yn y chwyldro mewn
gofod cludadwy, concrid parod a symudol yn addas i unigolion sengl ac fel
cartrefi cychwynnol i deuluoedd.
3. Gellir ymestyn amodau tai da trwy ddeddfu i sicrhau na ellir ailwerthu na
rhentu’r tai effaith isel yma, ond sicrhau eu bod yn cael eu cadw fel tai
cymdeithasol neu fforddiadwy am byth.
4. Fe fydd Plaid Cymru yn sefydlu banc tir amaethyddol i’w gwneud yn bosibl i
unigolion, cwmnïau cydweithredol a grwpiau cymunedol i brynu gofod ar
gyfer byw a gweithio.
5. Fe fyddem yn ei gwneud yn haws i ffermwyr osod ac is-osod parseli bychain
o dir y gellir eu sefydlu gyda thai effaith isel tra bod pobl yn creu busnesau
newydd ar y tir i yrru ein heconomi fwyd cynaliadwy. Fe fyddai hyn yn
galluogi’r cysylltiadau gwasanaeth a’r clystyrau o adeiladau yng nghanol y
ffermydd mawr a chanolig cyfredol i ddod yn ganolfannau isadeiledd busnes
gwledig yn cefnogi pentrefi newydd o gynhyrchwyr hunangyflogedig gwledig.
Grymuso drwy Addysg
Pe bai Cymru wedi llwyddo i gadw ei phobl dalentog yn ogystal â’n hadnoddau
naturiol yn y gorffennol, does dim amheuaeth y byddem heddiw mewn sefyllfa
economaidd llawer mwy cadarnhaol. Rhaid inni greu’r amodau i alluogi ein pobl
ifanc i aros a ffynnu yng Nghymru. Un ffordd o wneud hynny ydy galluogi a
chefnogi pobl ifanc i fod yn hunangyflogedig, creawdwyr busnesau a sylfaenwyr
mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydfuddiannol. Mae hyn yn cychwyn gydag
addysg ac nid yn unig gydag adnoddau a gofod.
Mae Plaid Cymru eisoes wedi sefydlu polisïau ar gyfer rhaglen brentisiaeth helaeth
ac i dalu ffioedd hyfforddi’r bobl ifanc hynny sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru
ar ôl iddyn nhw raddio. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu hadfywio cyn yr
etholiadau nesaf. Fe fydd y polisïau yma gyda’i gilydd yn darparu’r sylfaen sgiliau
a’r doniau angenrheidiol i ailadeiladu ein heconomi. Fe fyddan nhw hefyd yn atal
ein pobl ifanc rhag teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i adael i chwilio am waith.
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Dylai’r system addysg drydyddol alluogi pobl i dderbyn ac ymgysylltu gyda
rhaglenni addysg o’r crud i’r bedd. Trwy fuddsoddi mewn addysg trydyddol ac
wrth anelu at sicrhau bod y boblogaeth gyfan wedi derbyn addysg i lefel
trydyddol, mae llywodraeth Gwlad y Basg wedi rhoi cyfle i’r mwyafrif o’i
hoedolion wella eu cyfleoedd swyddi yn ogystal â’u grymuso i ddechrau eu
mentrau eu hunain.
Fe fyddai rhaglen addysg mewn gwaith gynhwysfawr tebyg i’r hyn sydd ar gael
yn Nenmarc yn helpu i ailhyfforddi ac uwchsgilio’r gweithwyr hynny y mae eu
swyddi mewn perygl oherwydd awtomeiddio.
Fe fydd y cyfuniad o wneud addysg yn fwy ar gael ar un llaw a’i wneud yn rhydd
o ffioedd i’r rhai sydd yn parhau i fyw a gweithio yng Nghymru ar y llaw arall yn
darparu’r hwb angenrheidiol i’n cymunedau ac i’r economi.
Pam na fydden ni’n gwneud hyn?
Trwy ryddhau doniau creadigol
ein pobl, darparu gofod i fentrau
newydd flodeuo, sicrhau bod
rhagor o’n harian yn cael ei
fuddsoddi yn ôl i’n heconomi a
threthu’r bobl a’r busnesau sydd
yn gallu fforddio talu yn
ddigonol, fe fyddai llywodraeth Plaid Cymru yn lliniaru tlodi trwy greu cyfoeth ac
annog cwymp cyson ym mhrisiau yr angenrheidiau.
Mae llawer o’n tlodi heddiw yn artiffisial, wedi’i yrru gan brisiau eiddo, prisiau
ynni uchel ac anfforddiadwyedd cychwyn menter newydd o’r dechrau’n deg. Dydy
parhau i redeg economi cost uchel a chyfyngiadol fel hyn mewn gwlad sydd yn
gyfoethog mewn adnoddau naturiol ddim yn gwneud synnwyr.
Fe fydd llywodraeth Plaid Cymru yn galluogi chwyldro economaidd datganoledig.
Pobl Cymru sydd yn y sefyllfa orau i arwain y newid mae Cymru ei angen. Mae
Cymru yn gymuned o gymunedau sydd yn cael ei gwanhau gan gyfalafiaeth
marchnad. Mae pobl yn y cymunedau hynny yn gweiddi allan am syniadau
newydd a chyfeiriad newydd. Mae Plaid Cymru yn credu yng ngallu pobl yng
Nghymru i greu newid trwy gydweithio a chyd-dynnu.
Mae Cymru bellach yn sefyll ar groesffordd rhwng dyfodol lle y gallwn chwarae
rôl ymylol mewn gwladwriaeth Brydeinig gynyddol adain dde, ganoledig ac
adweithiol, neu un lle y gallwn ddatblygu ein democratiaeth a’n heconomi ein
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hunain o’r gwaelod i fyny. Mae angen trafodaeth lawn ac agored – gan
gynnwys pawb – am y math o wlad yr ydym eisiau byw ynddi.
Rydym yn wynebu heriau, ond mae yna gyfleoedd hefyd i bobl ymgysylltu gyda
gwleidyddiaeth ar raddfa newydd, fawr. Mae’r ansicrwydd cyfansoddiadol yn
golygu bod rhaid inni gwestiynu popeth am sut y mae ein heconomi, isadeiledd
a democratiaeth wedi’u strwythuro. Ni allwn fod ofn datblygu uchelgeisiau nad
oes gennym y pwerau na’r cyllid eto i’w gwireddu, ond rhaid inni fod yn
ddiwyro yn ein hymdrechion i gael y pwerau a’r cyllid hynny.
Does gan Blaid Cymru ddim yr holl atebion. Rydym yn edrych at ein haelodau,
cefnogwyr a’r gymdeithas yn ehangach yng Nghymru i gyfrannu rhagor o
syniadau polisi sydd yn gweddu gyda’r egwyddorion a’r gwerthoedd eang a
amlinellwyd yn y pamffled yma. Y gobaith ydy y bydd y bamffled yma’n cael
ei defnyddio i danio sgyrsiau mewn cymunedau ledled y wlad gan gynnwys
pawb sydd â diddordeb yn nyfodol Cymru.
Gall aelodau ac actifyddion Plaid Cymru fod yn hyrwyddwyr cymunedol sydd
yn helpu i wireddu’r dyfodol datganoledig yma trwy gyfranogi mewn
gweithredu lleol a phrosiectau cymunedol, a’u harwain, yn ogystal â hwyluso a
chyfrannu yn ein cydfeddwl, helpu i hyrwyddo a datblygu cynllun manwl ar
gyfer Cymru mwy democrataidd a chynhwysol sydd yn gweithio i bawb.
Rhaid inni fod y newid yr ydym eisiau ei weld, trwy ymgysylltu ar bob lefel o
wleidyddiaeth, o grwpiau gweithredu cymunedol i gynghorau lleol i’n Senedd
Genedlaethol. EIN CYMRU ni ydy hon a rhaid inni ei hamddiffyn a hefyd
dylanwadu ar ei thwf i ddod yn wlad gynhwysol, ffyniannus, democrataidd a
chyfiawn y mae pob un ohonom eisiau ei gweld.
Nawr yw’r amser - Ymlaen!
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