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Yma i Chi
Mae Plaid Cymru yma i chi. Bob dydd,
rydym allan yn ein cymunedau ledled
Cymru, yn brwydro dros y bobl yr ydym
yn eu cynrychioli, gan gynnig gobaith ac
arweinyddiaeth yn y cyfnod tywyll hwn.

Mae Plaid Cymru yn cydsefyll gyda’r rhai
sy’n brwydro dros gyflog teg, yn arwain
yr ymdrech i sicrhau nad oes yr un
disgybl yn llwglyd yn yr ysgol, yn rhoi
llais i denantiaid sy’n rhentu, yn
ymgyrchu i dorri biliau ynni ac o blaid
prydau ysgol am ddim i bob plentyn
ysgol.

Cynllun Plaid Cymru
Nid yw gwneud dim yn opsiwn. Mae’n
rhaid i Lywodraethau Cymru a San
Steffan weithredu nawr i leihau’r beichiau
sy’n gyrru pobl yn ddyfnach i dlodi.

Gan Lywodraeth San Steffan mae’r
mwyaf o bwerau ac rydym yn rhestru

pum blaenoriaeth y dylid eu
mabwysiadu. Ond gall Llywodraeth
Cymru weithredu hefyd, ac rydym yn
cynnig pum blaenoriaeth iddynt hwythau
weithredu arnynt ar unwaith.

Nid yw cyllideb Llywodraeth Cymru yn
ddigon ac mae’n debygol o wynebu
straen pellach sy’n fwy o dystiolaeth na
fydd San Steffan fyth yn gwasanaethu
anghenion Cymru. Ond mae ganddynt
bwerau serch hyn. Gallant roi sicrwydd i
denantiaid sy’n wynebu cael eu troi allan
neu gynnydd yn eu rhent ac rydym yn
amlinellu ein blaenoriaethau yn hyn o
beth. Mae ganddynt hefyd bwerau
amrywio trethi y gellid eu defnyddio
mewn modd blaengar i godi mwy o
refeniw i dargedu cefnogaeth ariannol.
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd gyflwyno
Cyllideb Frys ar gyfer y flwyddyn ariannol
bresennol i ail-ddyranu ac
ail-amserlennu rhai cynlluniau presennol
er mwyn canolbwyntio o’r newydd ar
flaenoriaethu taclo costau byw.

Gyda biliau ynni’n mynd drwy’r to, cyflogau’n cael eu torri mewn termau real,
cynnydd yng nghostau bwyd a thanwydd a thoriadau creulon i daliadau lles,
mae’r argyfwng costau byw yn gwthio miloedd o gartrefi ledled Cymru i fwy o
dlodi.

Gyda chwyddiant yn fwy na 10% mae costau byw yn codi ar eu cyflymaf
mewn 40 mlynedd a hynny oll dan oruchwyliaeth y Toriaid.

Dan arweinyddiaeth warthus y Prif Weinidog mae pobl yn gorfod dewis rhwng
cynhesu’r ty a rhoi bwyd ar y bwrdd.

Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn sefyll ar y cyrion, yn amharod
i ddefnyddio’r pwerau o fewn eu gafael i warchod ein cenedl rhag
sgil-effeithiau gwaethaf argyfwng San Steffan.

Mae nifer o weithwyr y sector gyhoeddus yng Nghymru wedi dioddef toriad
cyflog o 15% mewn termau real dros y degawd diwethaf. Mae pobl yn
gweithio mwy o oriau am lai o arian ac mae eu neges yn glir—digon yw digon.
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Beth ddylai Llywodraeth
San Steffan ei wneud
1. Rhoi hwb i fudd-daliadau
Darparu cynnydd o £25 yn y Credyd
Cynhwysol ar unwaith ac ymrwymo i
godi pob budd-dal yn unol â
chwyddiant o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

2. Torri Prisiau Ynni
Canslo’r cynnydd fis Hydref, adfer y cap
sylweddol is o £1,277 y flwyddyn oedd
mewn lle y gaeaf diwethaf, ac ymestyn
y cap tu hwnt i’r cyfnod chwe mis ar
gyfer cartrefi a busnesau.

3. Cymorth oddi-ar-y-grid
Darparu taleb i brynu 1,000 litr o
danwydd cynhesu’r cartref ar gyfer yr
19% o dai yng Nghymru sydd ddim
wedi eu cysylltu i’r grid ar gyfer
tanwydd naturiol. Dylid rhoi’r un swm i’r
rhai sy’n defnyddio LPG neu fath arall o
danwydd.

4. Codi’r Cyflog Byw Cenedlaethol
Dylid codi isafswm cyflog gorfodol y
Llywodraeth ar gyfer pawb dros 23
oed—Y Cyflog Byw Cenedlaethol—i
lefel y Gwir Gyflog Byw. Dylid darparu
codiad tebyg yn yr Isafswm Cyflog
Cenedlaethol ar gyfer y rhai dan 23 oed.

5. Trethi is i deuluoedd sy’n dibynnu ar
gar
Ehangu’r cynllun toriad treth tanwydd
gwledig i gymunedau sydd heb
gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus
rheolaidd, gan dorri costau tanwydd i
deuluoedd sydd heb unrhyw ddewis
ond defnyddio’r car.

Beth ddylai Llywodraeth
Cymru ei wneud
1. Rhewi rhent a gwahardd troi allan
Fel mesur brys dylai Llywodraeth Cymru
rewi rhent yn y sector rhentu preifat a
gwahardd troi unrhyw un allan o’u
cartref y gaeaf hwn fel cam cyntaf i
gyflwyno system o reoli rhent.

2. Cymhorthdal teithio
Dylid rhewi prisiau teithio ar dren ar
gyfer 2023, gyda mwy o docynnau tu
hwnt i oriau brig yn cael eu gwerthu am
hanner pris, a dylid rhoi cap £2 ar bris
tocyn bws.

3. Darparu cyflog teg yn y sector
gyhoeddus
Dylai Llywodraeth Cymru roi codiad
cyflog i weithwyr sector gyhoeddus
rheng-flaen dros y ddwy flynedd nesaf
yn unol â chwyddiant ar sail y
rhagolygon presennol, gan ddefnyddio
pwerau treth incwm mewn modd
blaengar ble fo’r angen.

4. Ehangu prydau ysgol am ddimmewn
ysgolion uwchradd
Dylai’r Llywodraeth ehangu’r
ddarpariaeth prydau ysgol am ddim i
ysgolion uwchradd, gan ddechrau gyda
phlant teuluoedd sy’n derbyn Credyd
Cynhwysol.

5. Cynyddu’r Lwfans Cynhaliaeth
Addysg i £45
Bydd codi’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg
o £15 a chodi’r trothwy cymhwysedd fel
ei gilydd yn dychwelyd gwerth y taliad
mewn termau real i’w lefel wreiddiol pan
y cafodd y polisi ei gyflwyno bron i
ddau ddegawd yn ôl.
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Wrth daclo’r argyfwng costau byw mae
angen i’r Llywodraeth ddysgu o’r ffordd
y gwnaeth ymateb i’r pandemig Covid.
Dylai rannu gwybodaeth ar draws y
llywodraeth ac yn draws-bleidiol er
mwyn canfod syniadau dyfeisgar a
gweithredu ar y cyd. Yn anffodus ni
allwn ddibynnu ar Lywodraeth y DG i
wneud y penderfyniadau cywir ac felly
mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru
ddefnyddio pob grym posib i warchod
pobl Cymru rhag anallu San Steffan i
weithredu.

Dylai Llywodraeth Cymru gynhyrchu
Cyllideb Frys a Chynllun Costau Byw
Brys i weithredu’r mesurau o fewn
Cynllun y Bobl.

Mae Plaid Cymru yn barod i weithio
gyda Llywodraeth Cymru i droi’r
syniadau hyn yn gamau gweithredu
ymarferol drwy broses y Cytundeb
Cydweithio. Credwn y dylid ehangu’r
ysbryd cydweithredol hwn yn ehangach
mewn cyfnod o argyfwng, gan ddod ag
ymdrechion ynghyd fel y gwnaethpwyd
yn ystod y pandemig. Gall Llywodraeth
Cymru hwyluso hyn drwy:

1. Cefnogi strwythrau lleol ‘Gold
Command’, gan ddod a’r holl
asiantaethau allweddol gan gynnwys
awdurdodau lleol ynghyd, i ddelio’n
benodol gyda’r argyfwng costau
byw.

2. Defnyddio data i adnabod y rhai
sydd fwyaf agored i niwed lawr i lefel
cartrefi unigol gan warchod y rhai
sydd fwyaf dan fygythiad yn
economaidd a chynnig pecynnau o
gymorth ariannol, cyngor dyled a
mynediad i fwyd a gwres.

3. Creu Cell Ymgynghorol Dechnegol i
gynhyrchu a gwerthuso syniadau yn
gyflym ar sut i atal hypothermia,
digartrefedd a diffyg bwyd.

4. Galw ar Lywodraeth y DG i gynnull
Uwchgynhadledd Costau Byw y
Bedair Cenedl.

5. Gwahodd y gwrthbleidiau,
dinasyddion a rhanddeiliaid i gynnig
syniadau i Lywodraeth Cymru gydag
ymrwymiad i ymgorffori cynigion
cadarnhaol mewn Cyllideb Frys a
Deddf Costau Byw.

Gweithredu’r Cynllun - Ysbryd ‘Tîm Cymru’
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