
1.  Argyfwng hinsawdd
Wynebu argyfwng hinsawdd a natur yw’r 
her sy’n diffi nio ein cyfnod ni. Rydym wedi 
ymrwymo i fynd i’r afael a’r argyfwng hinsawdd 
fel y bydd Cymru a’r byd yn cael eu gwarchod 
ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Byddwn yn gosod targed i Gymru gael dim 
allyriadau carbon net erbyn 2035; 15 mlynedd 
yn gynt na’r targed presennol. Rydym eisiau 
i’n holl drydan, gwres a thrafnidiaeth gael eu 
pweru gan ynni adnewyddadwy erbyn hynny.

Byddwn yn plannu cyfateb i 100,000 hectar 
(maint 100,000 cae rygbi) o goetiroedd newydd 
bob degawd. Bydd y coed a blennir yn helpu i 
gloi carbon i mewn, yn hybu bioamrywiaeth, ac 
yn atal llifogydd. 

2. Plastig
Mae gwastraff plastig yn llygru ein moroedd, 
ein tirweddau gwyrdd, ein dŵr a’n systemau 
bwyd, a hyd yn oed ein cyrff ein hunain.

Byddwn yn gwahardd plastigau untro yn syth 
– bagiau plastig, gwellt yfed, cyllyll a ffyrc a 
weips nad ydynt yn fi obydradwy. Byddwn yn 
gweithio tuag at y nod o anfon dim gwastraff i 
safl eoedd tirlenwi erbyn 2030. 

Fe’i gwnawn yn haws i ailgylchu, a gwneud 
rhoi terfyn ar lygredd plastig yn gyfrifoldeb ar 
y rheiny sy’n ei gynhyrchu. 

3. Iechyd Meddwl
Effeithiodd Covid-19 arnom oll mewn gwahanol 
ffyrdd. I bobl ifanc, mae wedi creu ansicrwydd 
enfawr o ran addysg, lles a bywyd cymdeithasol. 
Mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr y gall pobl ifanc 
gael y gefnogaeth sydd angen arnynt.

Byddwn yn sefydlu nifer o ganolfannau iechyd 
meddwl a lles er mwyn gallu cynnig cefnogaeth 
a chyngor wrth i chi alw heibio, yn hytrach na 
gorfod wynebu rhestr aros.

Rydym eisiau cynyddu gofal iechyd meddwl 
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i unrhyw un sy’n dioddef o iselder, gorbryder, 
anhwylderau bwyta a phob afi echyd meddyliol 
ac emosiynol arall. Byddwn yn cynyddu’r swm 
gaiff ei wario yn y maes hwn os byddwn mewn 
llywodraeth. 

4. Arholiadau
Rydym eisiau newid y ffordd mae pobl ifanc 
yn cael graddau a chymwysterau. Mae’r 
cwricwlwm newydd i Gymru yn annog 
creadigrwydd, gwaith tîm, a syniadau mawr, ac 
yr ydym ni’n meddwl y dylid adlewyrchu hyn 
mewn asesiadau hefyd.

Byddwn yn symud oddi wrth TGAU a Lefel A 
at system fydd yn gwerthuso perfformiad yn 
barhaus. Dylai hyn fod yn seiliedig ar brofi adau 
yn y byd go-iawn a phrosiectau cymunedol er 
enghraifft, a dylai athrawon gael yr amser i 
ganolbwyntio ar fod yn yr ystafell ddosbarth yn 
hytrach na chael eu claddu dan ormod o waith 
papur.

Byddwn yn sefyll dros bobl ifanc sydd wedi 
wynebu ansicrwydd yn ystod y cyfnod rhyfedd 
hwn o bandemig byd-eang ac yn gwneud yn 
siŵr bod y dulliau asesu a ddefnyddir yn deg 
ac yn cymryd i ystyriaeth amgylchiadau’r 
fl wyddyn a aeth heibio.

5. Addysg ôl-16
Un o’n hadnoddau mwyaf yng Nghymru yw 
ein pobl a’n meddyliau. Dylem allu cynnig 
cyrsiau a chymwysterau eithriadol i unrhyw 
un sydd eisiau astudio yma. Fel cam cyntaf 
tuag at wneud addysg brifysgol  ar gael am 
ddim, byddwn yn gostwng uchafswm ffi oedd 
dysgu i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn 
prifysgolion yng Nghymru i £7500. Byddwn 
hefyd yn gwarchod symudedd myfyrwyr rhwng 
Cymru a’r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit.

Er mwyn sicrhau cydraddoldeb parch ar draws 
holl lwybrau addysg ôl-16, byddwn yn cynyddu 
cyllid i wasanaethau a chyngor gyrfaoedd 
mewn ysgolion a cholegau – gan wrthdroi’r 
toriadau dros nifer o fl ynyddoedd.

Bydd rhwydwaith Cymru o Golegau Addysg 
Bellach yn cael eu gwneud yn ganolfannau 
cymunedol i gydweithredu gyda busnesau ac 
awdurdodau lleol i greu cyfl eoedd haws am 
waith.

Byddwn yn cynyddu gwerth ariannol y Lwfans 
Cynhaliaeth Addysg i £45 yr wythnos, a Grant 
Dysgu Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr Addysg 
Bellach i £2,350 y fl wyddyn.

Dylid partneru pob prentis o dan 21 oed 
gyda choleg Addysg Bellach er mwyn sicrhau 
cymorth priodol, gan gynnwys mynediad at 
ddiwrnodau yn y coleg neu hyfforddiant/addysg 
oddi ar y safl e ar gyfer sgiliau allweddol neu 
ddewisiadau addysg priodol eraill. Byddwn yn 
mynd i’r afael â diffyg cynrychiolaeth menywod 



a phobl groenliw mewn prentisiaethau drwy 
dargedau ymestynnol, yn gysylltiedig â chyllid.

6. Swyddi
Ledled y DG, roedd  47% o’r swyddi oedd gan 
weithwyr 24 oed a iau ar ffyrlo am o leiaf beth 
amser rhwng Mawrth 1 a Mehefi n 30, 2020, o 
gymharu â 32% o bob swydd. 

Rhaid i ni gydnabod effaith economaidd yr 
ansicrwydd sy’n codi o’r pandemig ar bobl 
ifanc. Mae gwir berygl y bydd nifer sy’n gadael 
ysgol a graddedigion prifysgol yn wynebu 
diweithdra pan fyddant yn ymuno â’r farchnad 
swyddi wedi Covid.

Byddwn yn sefydlu Gwarant Swyddi Ieuenctid 
i roi gwaith diogel, sydd yn talu’r Gyfl og Byw 
Gwirioneddol, i bawb 16 i 24 oed sydd angen 
un, gan weithio ar adferiad gwyrdd, gofalu am 
ein plant, ein henoed, ein planed.

7. Teithio ar Fysus am Ddim 
Mae marchnad swyddi ansefydlog, cyfl ogau 
isel a chost uchel  yswiriant car oll yn heriau 
i’w goresgyn wrth ystyried teithio i addysg, 
hyfforddiant a chyfl eoedd am waith. 

Bydd Plaid Cymru yn darparu teithio am ddim 
ar fysus i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Bydd 
cynyddu gwariant ar gludiant cyhoeddus yn 
caniatáu i ni wella cysylltiadau ac amlder bysus.

Efallai y byddwn hyd yn oed yn gweld budd 
ychwanegol o leihau allyriadau os byddwn 
yn creu seilwaith teithio llesol a chludiant 
cyhoeddus addas i leihau ein dibyniaeth ar geir.
  
8. Tai
Rydym eisiau gweld Cymru lle gallwch ddewis 
aros a ffynnu yn eich cymuned leol, a disgwyl 
hawliau tai safonol lle bynnag yr ydych eisiau 
byw yng Nghymru. Ers yn rhy hir o lawer, 
mae ein pobl ifanc wedi eu prisio allan o’u 
cymunedau lleol oherwydd marchnad eiddo 
sydd wedi ei gorbwyso tuag at ail gartrefi  nad 
oes modd eu fforddio, neu’n methu symud 
allan o gartrefi  eu rhieni oherwydd bod y rhent 
yn rhy uchel.

Byddwn yn rhoi diwedd ar droi allan heb fai 
o’u tai yn ystod canlyniadau economaidd 
Covid-19, ac yn gweithredu system newydd 
o renti teg at y dyfodol. Byddwn ni’n cryfhau’r 
grymoedd i ymdrin â landlordiaid gwael nad 
ydynt yn bodloni safonau tai neu gyfrifoldebau 
cymdeithasol.

Ein nod yw ei gwneud yn fforddiadwy unwaith 
eto i bobl ifanc ym mhob rhan o Gymru brynu eu 
cartrefi  eu hunain. Er mwyn gwneud i gynilion 
pobl ifanc fynd ymhellach ac i ehangu cyfl eoedd 
i ddringo’r ysgol eiddo, byddwn yn adeiladu neu 
yn addasu 50,000 o gartrefi  cyhoeddus dros y 
pum mlynedd nesaf, gan gynnwys 15,000 o dai 
gwirioneddol fforddiadwy i’w prynu. Byddwn 
hefyd yn cymryd camau i ymdrin â’r argyfwng 
ail dai sydd yn effeithio’n drwm ar arfordir 
Cymru ac yn gyrru pobl leol allan o’r farchnad 
eiddo.



9.    Cymru sy’n Gymdeithasol Gyfi awn
Mae amgylchiadau Covid-19 wedi amlygu’r 
anghydraddoldeb a’r anghyfi awnder sydd 
eisoes wedi gwreiddio yn ein cymdeithas: 
hiliaeth systemig, trais yn erbyn menywod, 
anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, a 
gwahaniaethau economaidd. Mae arnom angen 
Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud popeth 
yn ei gallu i liniaru’r materion hyn, a mynd yn 
effeithiol at wraidd y fath anghydraddoldeb ac 
anghyfi awnder. 

O ran amlygrwydd a chynrychioli, ein nod 
yw sicrhau Senedd â chydbwysedd o 50:50 
rhwng y rhyweddau, gan gynyddu ar yr un pryd 
gynrychiolaeth pobl groenliw, pobl LHDT+, pobl 
anabl, a menywod dosbarth gweithiol. Byddwn 
hefyd yn creu swydd Gweinidog ar lefel Cabinet 
dros Gydraddoldeb a Grymuso Menywod.

Yr ydym yn ail-ddatgan ein hymrwymiad i fynd 
ati i hyrwyddo ieuenctid LHDT+ trwy sicrhau 
fod perthynas a phrofi adau’r gymuned LHDT+ 
yn cael eu cynnwys yn elfen statudol Addysg 
Perthynas a Rhyw yn y cwricwlwm newydd. 
Byddwn yn dal ati i frwydro dros hawliau 
a chydraddoldeb pobl drawsryweddol, yn 
cefnogi diwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd 

i gyfl wyno proses syml, ddad-feddygol, sy’n 
seiliedig ar hunanddatgan ac sy’n unol ag arfer 
gorau yn rhyngwladol.
Byddwn yn creu ac yn gweithredu Cynllun 
Gweithredu Cydraddoldeb Hil i Gymru. Byddwn 
ni’n hyrwyddo hyfforddiant gwrthhiliol fel 
rhagfarn ddiarwybod ac ystrydebu rhywedd 
mewn gweithleoedd a lleoliadau addysg. 
Byddwn ni’n ariannu mwy o raglenni gwrth-
hiliaeth, mentora a chysgodi, ac yn ymchwilio 
i ddiwylliant cyrff cyhoeddus a gwleidyddol ar 
bob lefel i nodi rhwystrau posibl.

10. Cymru gyfartal, annibynnol
Gwyddom fod mwy a mwy yn ymddiddori 
mewn annibyniaeth i Gymru. Does dim na all 
pobl Cymru lwyddo i wneud pan fyddwn yn 
gweithio gyda’n gilydd er lles Cymru.

Rydym eisiau Cymru i bawb, lle mae pob 
unigolyn, grŵp a chymuned yn teimlo wedi 
eu cynnwys, yn cael eu cefnogi ac yn cael 
clust i wrando arnynt. Ein nod yw adeiladu 
cymuned genedlaethol yn seiliedig ar werth 
cyfartal pob unigolyn, waeth beth fo’i hil, iaith, 
cenedligrwydd, rhywedd, lliw, ffydd, rhywioldeb, 
oedran, gallu neu gefndir cymdeithasol.

Yr ydym eisiau harneisio ynni a brwdfrydedd 
pobl ifanc a rhoi Cymru ar lwybr tuag at genedl 
sy’n sefyll ar ei thraed ei hun. Byddwn yn 
gweithio tuag at refferendwm annibyniaeth lle 
gall pobl 16-17 oed gael dweud eu dweud ar 
ddyfodol Cymru.
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