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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma
Dogfen hawdd ei deall yw hon. Ond efallai y 
byddwch chi angen cymorth i’w darllen. Gofynnwch 
i rywun rydych chi’n ei adnabod i’ch helpu chi.

Efallai bod y geiriau mewn ysgrifen gwyrdd trwm 
yn anodd eu deall. Rydych chi’n gallu gweld beth 
mae’r holl eiriau mewn gwyrdd yn feddwl ar 
dudalen 30.

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni mae hyn yn meddwl 
Plaid Cymru. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfeiriad: Plaid Cymru
Tŷ Gwynfor, Anson Court
Atlantic Wharf
Cardiff, CF10 4AL.

Gwefan: www.plaid.cymru

Ffôn:  029 2047 2272

E-bost: post@plaid.cymru

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn 
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan 
ddefnyddio Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth 
rydych chi’n feddwl am y ddogfen, cliciwch yma.

http://www.plaid.cymru
mailto:post%40plaid.cymru?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
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Beth ydy etholiad y Senedd

Y Senedd ydy enw ein Senedd yng Nghymru. Mae 
hefyd weithiau yn cael ei alw yn Senedd Cymru.

Bob 5 mlynedd mae pobl Cymru yn cael pleidleisio 
pwy sydd yn mynd i’w cynrychioli yn y Senedd.

Mae hyn yn cael ei alw yn Etholiad y Senedd. 

Mae yna 60 o bobl yn y Senedd. Mae’r rhan fwyaf 
o’r bobl sydd yn y Senedd yn aelodau o blaid 
wleidyddol fel:

▪ Plaid Cymru

▪ Llafur

▪ Ceidwadwyr

▪ Democratiaid Rhyddfrydol.
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Y blaid gyda’r mwyaf o bobl yn y Senedd sydd yn 
cael gwneud Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru a’r Senedd sydd yn gwneud 
deddfau yng Nghymru.

Ddydd Iau 6 Mai rydych chi’n cael pleidleisio i 
ddweud pwy rydych chi eisiau yn y Senedd.

6 Mai
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Neges gan Adam Price

Helo, fy enw i ydy Adam Price. Fi ydy arweinydd 
Plaid Cymru.

Rydw i eisiau i chi bleidleisio dros Blaid Cymru yn 
etholiad y Senedd oherwydd rydw i’n meddwl y 
bydd Plaid Cymru yn gwneud y gorau i Gymru.

Mae Covid 19 wedi bod yn galed i bawb yng 
Nghymru. Mae wedi gwneud llawer o bethau yn 
waeth. 

Wrth i Covid 19 fynd i ffwrdd rydyn ni i gyd yn 
edrych ymlaen at gael pethau’n ôl i normal.

Dydyn ni ddim eisiau i Gymru fynd yn ôl yn union fel 
roedd hi.



Tudalen 7

Am amser hir mae llawer o bobl yng Nghymru wedi 
cael eu trin yn annheg, wedi bod yn fwy tlawd na 
rhannau eraill o Brydain, dim wedi cael cartrefi, 
swyddi neu iechyd da.

Rhaid inni gofio hyn wrth inni gynllunio i wneud 
pethau’n well ar ôl Covid 19. 

Rydyn ni eisiau gwneud Cymru yn well nag oedd hi 
ar ôl Covid-19.

Pan rydych chi’n pleidleisio ar Fai 6, fe fyddwch chi 
yn cael cyfle i wneud Cymru’n well.
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Os ydych chi’n pleidleisio dros Blaid Cymru rydych 
chi’n gallu:

▪ rhoi diwedd ar newyn plant, digartrefedd a thlodi

▪ helpu pawb i gael swydd sydd yn talu’n dda

▪ helpu i wneud yr amgylchedd yn well.

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

Os ydych chi’n meddwl ein bod ni’n gallu a 
bod rhaid inni wneud yn well i’n plant, swyddi, 
amgylchedd a phawb yng Nghymru, pleidleisiwch 
os gwelwch yn dda i Blaid Cymru.

Ar 6 Mai, Pleidleisiwch dros Gymru! Pleidleisiwch 
Plaid Cymru!
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Ein 5 prif nod

Os ydyn ni’n ennill Etholiad y Senedd, dyma fydd ein 
5 prif nod i’w gwneud o fewn 5 mlynedd:

1. Y cychwyn gorau i bob plentyn

Dyma’r pethau byddwn ni’n eu gwneud i wneud 
Cymru yn well i blant:

▪ Bwyd ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd.
Fe fyddwn ni’n defnyddio bwyd sydd wedi’i
wneud a’i dyfu yng Nghymru.

▪ Rhagor o athrawon a staff cymorth ysgol.

▪ Llai o blant ym mhob dosbarth.

▪ Gofal plant am ddim i bob plentyn 2 oed neu hŷn.

▪ Gwneud yn siŵr bod athrawon yn teimlo eu bod
yn cael eu gwerthfawrogi.
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2. Gwneud Cymru yn well

Dyma’r pethau byddwn ni’n eu gwneud i helpu 
swyddi a busnesau yng Nghymru:

▪ Creu 60,000 o swyddi newydd.

▪ Gwneud yn siŵr bod gan bawb rhwng 16 – 24
oed swydd neu hyfforddiant.

▪ Rhoi benthyciadau i fusnesau bach i’w helpu nhw
ar ôl Covid-19.

3. Bargen deg i deuluoedd

Dyma beth byddwn ni’n ei wneud i helpu teuluoedd 
yng Nghymru:

▪ Gwneud y Dreth Gyngor yn llai drud.

▪ Rhoi £35 yr wythnos am bob plentyn yn y teulu i
deuluoedd tlawd.

▪ Adeiladu 50 mil o gartrefi mae pobl yn gallu eu
fforddio.

▪ Gwneud yn siŵr nad ydy pobl sydd yn talu rhent
ddim yn gorfod talu gormod.
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4. Y GIG gorau

Dyma beth byddwn ni’n ei wneud i helpu GIG 
Cymru:

▪ Hyfforddi 1,000 o Feddygon newydd.

▪ Hyfforddi 5,000 o Nyrsus newydd a staff iechyd
eraill.

▪ Gofal personol am ddim i’r oedrannus.

▪ Gwneud yn siŵr bod gweithwyr gofal yn cael eu
talu o leiaf £10 yr awr.
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5. Delio ag argyfwng amgylcheddol

Dyma beth byddwn ni’n ei wneud i edrych ar ôl ein 
hamgylchedd:

▪ Cael allyriadau carbon sero net erbyn y flwyddyn
2035.

Mae allyriadau carbon sero net yn meddwl 
bod ein trafnidiaeth, busnesau a chartrefi yn 
stopio rhoi carbon yn yr aer. Nwy ydy carbon 
sydd yn ddrwg i’n hamgylchedd.

▪ Sefydlu Ynni Cymru, cwmni sydd yn gwneud ei
holl drydan o bethau fel golau’r haul, gwynt a
thonnau.

▪ Dechrau deddf newydd sydd yn gosod targedi i
wella bywyd planhigion ac anifeiliaid erbyn 2050.
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Annibyniaeth

Er mwyn gwneud Cymru y wlad orau y mae’n gallu 
bod, ac i gyflawni’r holl bethau yma rydyn ni’n 
credu ein bod ni angen annibyniaeth.

Mae annibyniaeth yn meddwl bod gwlad yn 
gwneud ei deddfau ei hun a dydy hi ddim yn 
cael ei rheoli gan wlad arall. Pe byddai Cymru yn 
annibynnol fydden ni ddim yn rhan o’r DU ddim 
rhagor.

Rydyn ni’n credu y dylai fod gan Gymru y pŵer 
i wneud yr holl benderfyniadau mawr sydd yn 
effeithio arnom ni.

Fe fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn anelu at gynnal 
refferendwm ar annibyniaeth erbyn 2026.

Refferendwm ydy pan mae pawb yn cael 
pleidlais ar syniad. Mae pobl yn gallu dewis 
cytuno neu anghytuno.
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Gwneud Cymru yn well

Fe fyddwn ni’n gwario £6 biliwn dros 5 mlynedd i: 

▪ Wneud 60 mil o swyddi newydd.

▪ Adeiladu ragor o dai.

▪ Gwneud tai yn well i’r amgylchedd.

▪ Gwneud y rheilffyrdd yn well.

▪ Gwneud trydan mewn ffordd sydd yn well i’r
amgylchedd.

▪ Gwneud yn siŵr bod rhagor o fusnesau Cymreig
yn cael gwaith gan Lywodraeth Cymru.

▪ Gwneud yn siŵr bod pob person ifanc 16-24 yn
gallu cael swydd.

Fe fyddwn ni’n creu corff i: 

▪ fusnesau maint canolig.

▪ helpu busnesau i werthu mwy i wledydd eraill.

▪ helpu busnesau Cymru i dyfu a gwerthu mwy.
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Adeiladu’r Genedl

Fe fyddwn ni yn:

▪ Gwneud yn siŵr bod pob rhan o Gymru yn gallu
gwneud yn dda a bod yn llwyddiannus.

▪ Creu Corfforaeth Datblygu’r Cymoedd – grŵp i
wella cyfleoedd busnes yn y Cymoedd ochr yn
ochr gyda Metro’r Cymoedd.

System drafnidiaeth ydy Metro sydd yn cysylltu 
popeth fel bysus, trenau a llwybrau seiclo a 
cherdded fel eu bod nhw’n gweithio’n dda 
gyda’i gilydd.

▪ Gwneud yn siŵr ein bod ni’n gweithio’n dda
gyda’n gilydd yng Ngwynedd, Ynys Môn,
Ceredigion a Sir Gâr. I gefnogi pobl ifanc i gael
swyddi da yn eu cymunedau.

▪ Creu swyddfa yn y llywodraeth i wneud yn siŵr
bod llywodraeth a chyfleoedd yn gweithio ar
draws Cymru. Fe fydd hyn yn gwneud yn siŵr
nad ydy pob penderfyniad yn cael ei wneud
yng Nghaerdydd.
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▪ Ysgrifennu cynlluniau datblygu i Glwyd, Powys,
Bae Abertawe a de-ddwyrain Cymru.

▪ Gwneud yn siŵr  bod Cynghorau Cymuned a Thref
yn gweithio’n dda ac yn gwneud beth mae pobl
leol eisiau.

Amgylchedd ac ynni

Ynni ydy pethau fel trydan, nwy, petrol a glo.

Fe fyddwn ni yn:

▪ Cael allyriadau carbon sero net erbyn y
flwyddyn 2035.

▪ Creu Ynni Cymru, cwmni sydd yn gwneud ei
holl drydan ac ynni o bethau fel golau’r haul,
gwynt a thonnau.
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▪ Gwneud deddfau newydd i gynyddu’r nifer o
wahanol fathau o anifeiliaid a phlanhigion sydd
yn byw yn ein hamgylchedd.

▪ Gwneud yn siŵr bod pethau fel parciau a choed
dim mwy na 5 munud o waith cerdded o bob tŷ
yng Nghymru.

▪ Stopio holl gynnyrch plastig defnydd sengl
sydd ddim yn hanfodol erbyn 2021. Mae hyn yn
meddwl pethau fel cyllyll, ffyrc, llwyau, platiau a
bagiau plastig rydych chi yn eu taflu i ffwrdd ar
ôl eu defnyddio unwaith.

▪ Stopio llosgi neu gladdu sbwriel yn y ddaear
erbyn y flwyddyn 2030.

▪ Gwario £500 miliwn i leihau llifogydd dros y 5
mlynedd nesaf.
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Iechyd a gofal cymdeithasol

Fe fyddwn ni yn:

▪ Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol yn gweithio’n well gyda’i
gilydd, i wella o’r effaith mae coronafeirws wedi
ei gael.

▪ Hyfforddi 1000 yn rhagor o feddygon a 5000 o
nyrsus a gweithwyr iechyd eraill.

▪ Gwneud yn siŵr does neb yn gorfod talu am ofal
cymdeithasol.

▪ Gwneud yn siŵr bod pawb sydd yn gweithio
mewn gofal cymdeithasol yn cael eu talu o leiaf
£10 yr awr.

▪ Gwneud canolfannau iechyd newydd i weld os
oes gan bobl ganser a chyflyrau eraill er mwyn
iddyn nhw gael eu trin yn gynnar.
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▪ Creu Canolfannau Llesiant Pobl Ifanc i helpu
pobl ifanc gyda iechyd meddwl a iechyd corfforol.

▪ Gwneud deddfau newydd i wneud ein haer yn
lannach gyda llai o lygredd.

▪ Edrych i weld os byddai gwneud i bobl dalu
rhagor am fwyd sothach (bwyd gyda llawer
o siwgr a braster) yn helpu i wneud pobl yng
Nghymru yn fwy iach.

Addysg
Fe fyddwn ni yn:

▪ Rhoi bwyd ysgol am ddim i bob plentyn mewn
ysgol gynradd.

▪ Rhoi bwyd ysgol am ddim i bob plentyn os ydy eu
teuluoedd yn cael budd-dal credyd cynhwysol.
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▪ Rhoi 30 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd
cynnar am ddim i bob plentyn o 2 oed i oedran
ysgol.

▪ Cyflogi 4,500 o athrawon a staff cymorth
ychwanegol mewn ysgolion ar draws Cymru o
fewn 5 mlynedd.

▪ Gadael i athrawon gael toriad o addysgu i wneud
swydd arall am ychydig.

▪ Gwerthfawrogi cyrsiau sydd yn paratoi pobl ar
gyfer gwaith (fel plymio) cymaint â chyrsiau
academaidd (fel gwyddoniaeth).

▪ Peidio codi mwy na £7,500 y flwyddyn ar fyfyrwyr
prifysgol.

▪ Rhoi £5,000 i bawb dros 25 oed i ailhyfforddi ar
gyfer swydd newydd.
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Ffermio a thwristiaeth

Twristiaeth ydy gwneud arian o bethau 
fel gwyliau, ymweld â gwahanol leoedd a 
dyddiau allan.  

Fe fyddwn ni yn:

▪ Cyllido ffermwyr i’w helpu nhw i redeg eu ffermydd
mewn ffordd sydd yn well i’r amgylchedd.

▪ Gwneud deddfau newydd fel bod ffermio yn
gwneud rhagor i’r amgylchedd.

▪ Gwrando mwy ar bobl sydd yn byw yng nghefn
gwlad.

▪ Edrych ar ffyrdd gwell o weitho fel bod y ffordd
rydyn ni’n gwneud bwyd yn well i’r amgylchedd
a chymunedau.

▪ Helpu pobl i weld ein diwylliant a’n hiaith pan
maen nhw ar wyliau a thripiau i Gymru.

▪ Gwneud y flwyddyn 2023 yn ŵyl Cymru i ddangos
popeth am Gymru i’r byd.
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Tai a llywodraeth leol

Fe fyddwn ni yn:

▪ Rhoi terfyn ar gysgu allan yng Nghymru.

Cysgu allan ydy pan nad oes gan rywun 
gartref felly maen nhw’n byw ac yn cysgu ar 
y strydoedd.  

▪ Rhoi mwy o hawliau i bobl sydd yn rhentu
cartrefi. A stopio codi rhent tan ar ôl Covid-19.

▪ Adeiladu 50 mil o gartrefi mae pobl yn gallu eu
fforddio.

▪ Gwneud y Dreth Gyngor yn llai drud.

▪ Gwneud rheolau i stopio gormod o bobl rhag prynu
ail gartrefi yng nghefn gwlad a ger glan y môr.

▪ Cael rheolwyr canol tref i ddatblygu canol trefi.
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Trafnidiaeth a Chyfathrebiadau

Fe fyddwn ni yn:

▪ Rhoi teithio bws am ddim i bobl rhwng 16-24 oed.

▪ Gwella trafnidiaeth cyhoeddus a theithio
llesol – fel cerdded, seiclo. Y nod ydy hanneru’r
siwrneion car mae pobl yn eu gwneud erbyn y
flwyddyn 2030.

▪ Fe fydd Trafnidiaeth i Gymru yn edrych ar ôl yr
holl lwybrau bysus a threnau yng Nghymru.
Fe fydd rhaid iddyn nhw wneud yn siŵr bod
trafnidiaeth da rhwng Gogledd a De Cymru a’n
trefi a dinasoedd mawr.
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Yr iaith Gymraeg

Fe fyddwn ni yn:

▪ Rhoi cyfle i bob plentyn ddysgu Cymraeg a dod
yn rhugl yn Gymraeg. Mae hyn yn meddwl gallu
siarad, darllen, ysgrifennu a dweud unrhyw beth
rydych chi eisiau yn Gymraeg.

▪ Cefnogi prosiect Llywodraeth Cymru ymhellach
i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y
flwyddyn 2050.

▪ Gweithio gyda S4C a Radio Cymru i helpu rhagor
o bobl i ddefnyddio Cymraeg.
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▪ Gadael i’r Comisiynydd Iaith gael cyfrifoldeb yn y
sector preifat.

Mae’r Comisiynydd Iaith yn gwneud yn 
siŵr bod lleoedd yn dilyn deddfau am drin 
y Gymraeg yn gyfartal. Ac yn helpu pobl i 
siarad a defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau 
bob dydd.

Mae’r sector preifat yn meddwl cwmnïau a 
chyrff sydd â’r prif nod o wneud arian.

▪ Rhoi dwywaith cymaint o arian i’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol.  Mae’r coleg yma yn ceisio cael
rhagor o gyrsiau mewn colegau a phrifysgolion i
redeg yn Gymraeg.
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Diwylliant, cyfryngau a 
chwaraeon

Fe fyddwn ni yn:

▪ Cefnogi artistiaid drwy’r pandemig. Talu 1000
o artisitiaid a pherfformwyr i weithio mewn
cymunedau ac ysgolion.

▪ Gwneud cynlluniau i gefnogi artistiaid yn yr holl
waith mae’r llywodraeth yn ei wneud.

▪ Gwneud yn siŵr bod plant yn dysgu am hanes
Cymru yn yr ysgol l.

▪ Gwneud oriel newydd i ddangos celfyddyd o
Gymru ac o gwmpas y byd. Fydd yr oriel yma
ddim yng Nghaerdydd.

▪ Creu grŵp o bobl i weld sut mae gwneud
teledu, radio a newyddion yn well yn Gymraeg
a Saesneg.

▪ Cynllunio i gynnal Gemau’r Gymanwlad yng
Nghymru yn y flwyddyn 2030 neu 2034. Mae hyn
fel y gemau Olympaidd ond dim ond gwledydd
oedd yn arfer cael eu rheoli gan Brydain sydd yn
gallu cymryd rhan.
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Cyfiawnder a chydraddoldeb

Mae cydraddoldeb yn meddwl trin pobl yn 
deg a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael yr un 
cyfleoedd mewn bywyd.

Fe fyddwn ni yn:

▪ Gosod targed i dorri tlodi plant erbyn 2030. Anelu
i gael dim un plentyn yn byw mewn tlodi erbyn
2035.

▪ Cael Cymru i fod yng ngofal llawn yr holl reolau
am yr heddlu, carchardai a llysoedd.

▪ Gwneud swydd i rywun yn ein llywodraeth
wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin yn
gyfartal.

▪ Gwneud cynllun fel bod pobl Ddu a phobl o
grwpiau lleiafrif ethnig eraill yn cael eu trin yn
gyfartal, yn enwedig mewn addysg.

Pobl lleiafrif ethnig ydy pobl sydd yn byw 
mewn lleoedd lle mae’r rhan fwyaf o’r bobl 
eraill yn hil gwahanol  



Tudalen 28

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl sydd yn gallu cael credyd
pensiwn yn gwneud cais amdano ac yn ei gael.

▪ Gwneud deddfau newydd yng Nghymru i gefnogi
hawliau pobl gydag awtistiaeth neu sydd efallai
ag awtistiaeth ond ddim yn gwybod hynny eto.

Annibyniaeth

Fe fyddwn ni yn:

▪ Anelu i gael refferendwm ar annibyniaeth
erbyn 2026.

▪ Creu corff i gael gwybod beth mae pobl Cymru
yn feddwl.

▪ Ceisio cael rheolaeth dros ein rheilffyrdd,
ein system budd-daliadau ac ynni cyn
gynted â phosibl.

▪ Gweithio’n agos gyda chynghorau yng Nghymru
er mwyn cael pethau wedi eu gwneud gyda’n
gilydd yn well. Fe fyddwn ni hefyd yn gwneud yn
siŵr bod pobl yn cael eu talu r un fath am yr un
swydd mewn llywodraeth a chynghorau.

▪ Gweithio allan os ydy Cymru yn dod yn
annibynnol, ein bod ni’n gallu gweithio’n dda
gyda Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
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Cymru a’r byd

Fe fyddwn ni yn:

▪ Darganfod sut mae Cymru yn dal i allu cymryd
rhan mewn prosiectau sydd yn cefnogi pobl ar
draws Ewrop i ddysgu a gweithio gyda’i gilydd
mewn gwahanol wledydd.

▪ Gweithio i helpu busnesau Cymru werthu mwy i
wledydd eraill yn Ewrop.

▪ Darganfod ffyrdd i Gymru brynu a gwerthu
mwy gyda gwledydd eraill yn Ewrop os ydy hi’n
dod yn annibynnol.

▪ Helpu Cymru i weithio’n well gyda gwledydd
yn Affrica.

▪ Cychwyn prosiect i gadw mewn cysylltiad â phobl
sydd yn gadael Cymru i astudio neu i weithio.
Fe fydd hyn yn ein helpu i weld pa sgiliau a
thalentau sydd gan bobl sydd yn gadael Cymru.
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Geiriau anodd

Allyriadau carbon sero net
Mae allyriadau carbon sero net yn meddwl bod ein trafnidiaeth, 
busnesau a chartrefi yn stopio rhoi carbon yn yr aer. Nwy ydy carbon 
sydd yn ddrwg i’n hamgylchedd. 

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

Annibyniaeth
Mae annibyniaeth yn meddwl bod gwlad yn gwneud ei deddfau ei hun 
a dydy hi ddim yn cael ei rheoli gan wlad arall. Pe byddai Cymru yn 
annibynnol fydden ni ddim yn rhan o’r DU ddim rhagor.

Cydraddoldeb
Mae cydraddoldeb yn meddwl trin pobl yn deg a gwneud yn siŵr eu bod 
nhw’n cael yr un cyfleoedd mewn bywyd.

Cysgu allan
Cysgu allan ydy pan nad oes gan rywun gartref ac felly maen nhw’n byw 
ac yn cysgu ar y strydoedd.

Lleiafrif ethnig
Pobl lleiafrif ethnig ydy pobl sydd yn byw mewn lleoedd lle mae’r rhan 
fwyaf o bobl eraill yn hil gwahanol. 

Metro 
System drafnidiaeth ydy metro sydd yn cysylltu popeth fel bysus, 
trenau a llwybrau i seiclo a cherdded fel eu bod nhw’n gweithio’n dda 
gyda’i gilydd.
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Refferendwm 
Refferendwm ydy pan mae pawb yn cael pleidleisio dros syniad. Mae 
pobl yn gallu dewis cytuno neu anghytuno. 

Sector preifat
Mae’r sector preifat yn meddwl cwmnïau a chyrff sydd â’r prif nod o 
wneud arian.

Twristiaeth 
Twristiaeth ydy gwneud arian o bethau fel gwyliau, ymweld â gwahanol 
leoedd a dyddiau allan. 

Y Comisiynydd Iaith
Mae’r Comisiynydd Iaith yn gwneud yn siŵr bod lleoedd yn dilyn y 
deddfau am drin y Gymraeg yn gyfartal. Ac yn helpu pobl i siarad a 
defnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd.

Ynni
Mae ynni yn meddwl pethau fel trydan, nwy, petrol a glo.
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